
                                              
  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

                                    

ПРОТОКОЛ  

от 

заседание на 

Областния съвет по тристранно сътрудничество на област Монтана 

07.12.2016 г. 

 

Днес, 07.12.2016 г. от 14,30 часа в заседателната зала №1 на Областна 

администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по тристранно 

сътрудничество. 

От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие, както 

следва: 

1. Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана и председател на 

Областния съвет по тристранно сътрудничество. 

2. Иван Тодоров – главен секретар и заместник-председател на Областния съвет по 

тристранно сътрудничество. 

3. Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на 

независимите синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана; 

4. Инж. Иван Александров – Синдикален регионален съюз на Конфедерация на 

труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ Монтана; 

5. Инж. Славка Нончева – представител на Търговско-промишлената палата /ТПП/ 

Монтана. 

  Секретар - Силва Викторова – главен експерт АКРРДС в Областна 

администрация Монтана. 

 

Участие в заседанието взеха и: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Бойко Благоев – зам. областен управител на област Монтана; 

3. Трайка Трайкова - началник на Регионално управление на образованието 

Монтана; 

4. Мая Григорова – представител на Българска Стопанска камара; 

5. Маргарита Борисова – представител на Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България ; 

6. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива бизнес център 

„Евротур”; 

7. Румен Иванов - директор на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов” ; 

8.  Йоана Езекиева - директор на Помощно училище „Христо Ботев”; 

9.  Христина Христова - директор на Лесотехническа професионална гимназия ; 
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10.  Цанка Карчева - директор на Професионална гимназия по транспорт „Вл. П. 

Минчев”; 

11.  Бойка Рачина - директор на Професионална гимназия „Димитър Маринов”; 

12. Андрей Рангелов - директор на Професионална гимназия по селско стопанство 

„Марко Марков” ; 

13.  Димитринка Кузманова - директор на Професионална гимназия по хранене и 

земеделие „ Дм. И. Менделеев”; 

14.  Виолета Захариева - директор на Професионална гимназия по производствени 

технологии; 

15.  Цветомир Колицов - директор на Професионална гимназия по селско 

стопанство „Дунавска земя”; 

16.  Димитринка Станчева - директор на Помощно училище „д-р Петър Берон”; 

17. Ани Георгиева - директор на Финансово-стопанска професионална гимназия 

„Васил Левски”; 

18.  Огнян Борчев - директор на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”; 

19.  Наташа Вълчева - директор на Професионална гимназия по лека промишленост; 

20.  Добри Александров - директор на Професионална гимназия по техника и 

електротехника „Христо Ботев”; 

21. Нина Кирилова – Регионално управление на образованието Монтана; 

22. Даниела Маринова – Регионално управление на образованието Монтана; 

23. Биляна Харалампиева – Регионално управление на образованието Монтана; 

24. Росица Енчева – Регионално управление на образованието Монтана. 

 

Заседанието откри г-н Ивайло Петров областен управител на област Монтана, като 

приветства присъстващите и каза, че днешното заседание е във връзка с Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., издаден от министъра на образованието и 

науката. 

Г-н Петров отбеляза, че създаването на обществените съвети в училищата е ключов 

акцент в закона за предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e 

развитие на образователната институция и упражняване на граждански контрол върху 

управлението й. В състава на обществените съвети в професионалните гимназии трябва 

да има  и представител на работодателите. Той се определя от областния управител по 

предложение на представителните организации на работодателите. Общественият съвет 

одобрява стратегията за развитие, участва в работата на педагогическия съвет при 

обсъждането на програмите за превенция при ранно напускане от училище, за 

предоставяне на рани възможности при предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа и при обсъждане избора на ученически униформи. Предлага политики и  

мерки за подобряване качеството на образователния процес, дава становище за 

разпределяне на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи, както и за 

отчета на изпълнението, съгласува училищния учебен план и участва в комисиите за 

атестиране на директорите. 
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След откриването на заседанието, Г-н Петров обяви дневния ред: 

1.Представяне на информация във връзка с Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към  училищата и детските градини.  

2. Предложения за представители от страна на бизнеса и национално представените 

работодателски организации на територията на област Монтана в обществените съвети.  

3. Разни 

      Г-н Петров даде думата за коментари и въпроси по точките от дневния ред, както и 

за нови предложения. Други изказвания не бяха направени и заседанието продължи. 

По първа точка от дневния ред  

      Думата бе дадена на г-жа Нина Кирилова, която представи презентация, с която 

запозна присъстващите с Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата. 

 

По втора точка от дневния ред  

Г-н Петров даде думата на представителите на бизнеса и национално 

представените работодателски организации на територията на област Монтана,  за 

предложения на представители в обществените съвети. 

Г-жа Мая Григорова - представител на Българска Стопанска камара, предложи за 

представители в обществените съвети /основни и резервни/  да бъдат определени, както 

следва: 

 

1. Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов"  - гр. Берковица: 

Васил Иванов Григоров, фирма „ Васко 2011”- ООД, гр. Берковица, ул. "Райко                    

Даскалов"№2; 

резервен член: Детелина Ганчева Петрова, управител на Учебно-консултантски 

комплекс ЕООД, гр.Берковица, ул."Ашиклар" №16; 

 

2. Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица: 

инж. Сергей Колов - заместник-директор на Държавно горско стопанство - 

Берковица - ул. "Митрополит Кирил" № 13; 

резервен член:  Александър Георгиев Драгиев; 

 

3. Помощно училище "Христо Ботев" – гр. Берковица: 

Детелина Ганчева Петрова, управител на Учебно-консултантски комплекс ЕООД, 

гр.Берковица, ул."Ашиклар" №16;  

резервен член: Виктор Калинов Богданов, гр.Берковица, жк."Заряница", бл.26; 

 

4. Професионална гимназия по транспорт "Владимир Минчев" – с. 

Владимирово: 

Николай Спасов Тодоров, управител на асфалтова база Владимирово към 

"Пътинженеринг - М" АД, Монтана със седалище Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ 24; 

резервен член: Александър Божидаров Александров, управител на Метбол 2000 АД 

със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. Каблешков №7; 
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5. Професионална гимназия "Димитър Маринов" – гр. Вълчедръм: 

Лазар Йонин, представител на фирма "Агроинвест" –ЕООД; 

резервен член: фирмата „Бомар трейд” ЕООД,  с управител Стефка Миткова Боева, 

седалище гр. Кнежа, ул. „Тодор Каблешков” №12 и пълномощник Иванка Вескова 

Ценкова;  

 

6. Професионална гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец: 

Даниела Петрова Алексова, представител на фирма "ДДС 009" ООД - гр. Вършец, 

ул. Република № 98; 

резервен член: Ивайло Иванов Лечев; организатор-учебен център "ВИК" ООД 

Монтана - гр. Вършец, ул. България №34;   

 

7. Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" – с. 

Георги Дамяново: 

Ирена Делчева, фирма ТЕДИ ООД, гр. Монтана, Околовръстен път Видин, 

складова база “Теди” ООД; 

 резервен член: Красимир Костов Винарна "Лопушна", с. Георги Дамяново, обл. 

Монтана, ул. 17, №1;  

 

8. Професионална гимназия по селско стопанство"Дунавска земя" – с. 

Ковачица: 

  фирмата „Бомар трейд” ЕООД, с управител Стефка Миткова Боева, седалище гр. 

Кнежа, ул. „Тодор Каблешков” №12 и пълномощник Иванка Вескова Ценкова,                                                                                                                                     

резервен член: Земеделски производител Сергей Станков                                                            

село Ковачица, ул. "Осма" №57; 

 

9. Професионална гимназия по лека промишленост – гр. Монтана: 

Мая Григорова - Сдружение „Стопанска камара”-Монтана, гр. Монтана ул. „Трети 

март” №77, ет. 2, „Мидела” ЕООД; 

резервен член: инж.  Стилиян Каменов - Регионална занаятчийска камара – 

Монтана , адрес: гр. Монтана, бул. „Христо Ботев” № 67, ет. 4; 

 

10 Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо 

Ботев" – гр. Монтана: 

инж. Георги Петров Иванов - ръководител Направление, ЧЕЗ Разпределения, 

България АД, гр. Монтана, ул. "Ал. Стамболийски" №45 ; 

 

Предложение имаме и за резервен член в:  

11.Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски" – гр. 

Монтана: 

Цветан Цветков- член на УС на "Стопанска камара" – Монтана. 

 

Думата бе взета от г-н Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска 

инициатива бизнес център „Евротур”, който предложи за представители в 

обществените съвети /основни и резервни/  да бъдат определени, както следва: 

 

1. Професионална гимназия по производсвени технологии – Лом: 

Пламен Николов Методиев, ръководител обособено производство Лом на фирма 

"Аркус" АД, гр. Лясковец; 
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2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. 

арх. Ст. Стефанов" – Монтана: 
инж. Румен Ангелов Ангелов, управител на "ЕС БИД" ООД, адрес на управление: 

гр. Монтана, ул. Антим I, № 1, офис 17; 

резервен член: Стоянка Иванова Гоцина, ЕТ "Стив - Стефан Иванов, Стоянка 

Иванова" гр. Монтана, бул. "Александър Стамболийски" № 12; 

 

Г-жа Славка Нончева – представител на Търговско-промишлената палата /ТПП/ 

Монтана предложи за представители в обществените съвети /основни и резервни/  да 

бъдат определени, както следва: 

 

1. Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович 

Менделеев " – Лом: 

Димитър Неофитов Димитров, управител на фирма „Мити 01“ ЕООД  Лом ул. 

„Войводина бахча“ № 1;  

резервен член: Милена Тодорова Тодорова представител на Фирма „ВИП Симерс-

груп” ООД, гр. Лом , ул. " Белоградчишко шосе" № 21  

 

2. Помощно училище "Д-р Петър Берон – Лом: 

Росица Григорова Димитрова, фирма „Мити 01“ ЕООД  гр. Лом, ул. „Войводина 

бахча“ № 1;  

резервен член:Любомир Кръстев Иванов, Лом, ул. „Пристанищна” 17 
 

3. Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски" – 

Монтана: 

Димитър Иванов, представител на Сдружение "Търговско - промишлена палата" - 

Монтана  

 

Г-н Петров отново се обърна към присъстващите за мнения, предложения и 

коментари по направените предложения. Други изказвания не бяха направени и 

заседанието продължи. 

Г-жа Нончева отбеляза, че съгласно чл.15 промяна в състава на обществения съвет 

преди изтичане на срока може да се прави при определени случай, които са 

регламентирани в Правилника. 

Г-н Петров допълни, че на така одобрените представители в обществените съвети 

ще бъдат изпратени декларации, в които те ще декларират, че: са съгласни да бъдат 

редовен/резервен член в Обществения съвет към училище:....................................., гр./с. 

............., в което се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация  

като представител на работодателите, определен от областния управител по 

предложение на представителните организации на работодателите, както и че: 

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

- не са член на настоятелството на училището; 

- не съм в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител 

или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е 

училището и първостепенният разпоредител с бюджет. 

Когато определените за представители в обществените съвети върнат подписани 

декларациите ще се пристъпи към изпращането на уведомителни писма до директорите 

на училища.  

 

http://oblastmontana.org/
mailto:oblastmont@montanabg.org


Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

По трета точка от дневния ред  

Г-н Петров заяви, че относно Годишния план-прием смята да организира среща, 

на която да присъстват и директорите на професионалните училища. 

Областния управител, отново даде думата за коментари и въпроси по темите, 

които бяха представени, както и за нови предложения. Други изказвания не бяха 

направени. 

Г-н Петров, благодари на всички за участието, след което закри заседанието. 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ /П/ 

Областен управител на област Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС /П/ 
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