
                                              
  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

                                    

ПРОТОКОЛ  

от заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество на област 

Монтана 

18.12.2019 г. 

 

Днес, 18.12.2019 г. от 10,00 часа в малката заседателната зала на Областна 

администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по тристранно 

сътрудничество. 

На заседанието присъстваха: 

1. Росен Белчев – областен управител на област Монтана; 

2.Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на независимите 

синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана; 

3.Татяна Алексиева – регионален секретар на Синдикален регионален съюз на 

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

4. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара 

Монтана”; 

5.  Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. Монтана; 

 

Заседанието откри г-н Росен Белчев областен управител на област Монтана, като 

приветства присъстващите и каза, че днешното заседание ще бъде проведено при 

следния дневен ред: 

 1. Утвърждаване на предложения за представители от страна на бизнеса и 

национално представените работодателски организации на територията на област 

Монтана в обществените съвети на училищата, които извършват обучение за 

придобиване на професионална квалификация на територията на област Монтана. 

 2. Избиране на нови членове на ОСТС с право на глас от представителите на 

областните структури на работодателските организации, поради изтичане на мандата на 

настоящите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана. 

 3. Разни. 

 

      Г-н Белчев 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 Силва Викторова, която представи постъпилите 

предложения, с които участниците в заседанието предварително са били запознати, а 

именно: 

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

Цветелин Иванов Кирков – управител на ЕТ "Капка 58 – Иван Цветков" Берковица; 

резервен член: Петър Димитров Гелов – управител "Петър Гелов 007" Берковица. 
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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 – ДГС Берковица; 

 

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

Владимирово: 

Николай Василев Синигерски – управител  на "Никемис" ООД; 

резервен член: Александър Иванов Василев – управител на "Алекс ИВ" ЕООД 

Монтана. 

 

4.  Професионална гимназия "Димитър Маринов" – гр. Вълчедръм: 

Мартина Евстатиева Кьосина – управител на ЗП "Мартина Кьосина"; 

резервен член: Альоша Валентинин Минин – управител на "Тива" ООД Вълчедръм. 

 

5. Об.У „Христо Ботев“ – с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм: 

Славчо Асенов Найденов – управител на ЕТ „Тейси“; 

резервен член: Кирил Славчев Асенов – управител на „САН 54“. 

 

6. СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец: 

Николай Коновски – представител на спа-хотел "АТА"; 

резервен член:  Цветан Давидов – застрахователен брокер. 

 

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

Дамяново: 

Ирена Делчева, ТЕДИ ООД, гр. Монтана, Околовръстен път Видин, складова база 

“Теди” ООД; 

 резервен член: Борислав Любомиров Минчев "Лопушна" АД, с. Георги Дамяново, 

обл. Монтана, ул. 17, №1;  

 

8. Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович 

Менделеев" – Лом: 

Румен  Цветанов Замфиров – управител на "Вирея - Лом" ООД; 

резервен член: Цветелин Тодоров Цветков – управител на "Трима БГ" ООД Лом. 

 

9. Професионална гимназия по производствени технологии – Лом: 

Венчислав Иванов – ръководител обособено производство Лом на "Аркус" АД, гр. 

Лясковец; 

резервен член: Йордан Йорданов – управител на "Аутолайф" ЕООД, гр. Лом. 

 

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

Ковачица: 

Сергей Страхилов Станков – ЗП "Сергей Станков"; 

резервен член: Иванка Вескова Ценкова – представител на "Бомар трейд" ООД. 

 

11. II –ро СУ „ Никола Йонко Вапцаров“  

Костадин Ставрев Георгиев – управител на „Дикмонт“ ООД Монтана; 

резервен член: Симеон Василев Власев – собственик на „Дикмонт“ ООД Монтана. 
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12.Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски" – гр. 

Монтана: 

Анна Захариева Иванова – управител на „ДЗИ – общо застраховане“ ЕАД Монтана; 

резервен член: Анелия Иванова Стефанова – управител на „Елет – М Травел“ ЕОД. 

 

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

Даниела Драгомирова – изп. директор на „Май – централа“ ЕАД; 

резервен член: Любомира Павлова – управител на фризьорски салон „Афродита“; 

 

14. Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" – 

гр. Монтана: 

Пламен Иванов Каменов – мениджър продажби в „Елитстрой-2003“ ЕООД 

Монтана; 

резервен член: Антон Йорданов Ангелов – управител на „Геминг Тек“ Монтана. 

 

15.Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни 

науки "Проф. арх. Ст. Стефанов" – Монтана: 
Спасимир Спасов – управител на „ВиК Строй“ ЕООД; 

резервен член: Веселка Николова – управител на „Алфасист Инжинеринг“ ООД. 

 

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

коментари по направените предложения. Други изказвания не бяха направени и 

заседанието продължи с гласуване на предложението. 

Решение:  

Утвърждава предложения поименен състав на представителите в на бизнеса и 

национално представените работодателски организации на територията на област 

Монтана в обществените съвети на училищата, които извършват обучение за 

придобиване на професионална квалификация на територията на област Монтана. 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” – 5 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се! 

 

По втора точка от дневния ред  

Г-н Белчев заяви, че във връзка с настъпили промени в състава на Областна 

администрация Монтана е необходимо да бъде актуализирана заповедта за поименния 

състав на Областния съвет по тристранно сътрудничество. 

Думата бе дадена на г-жа Силва Викторова, която каза, че г-н Росен Белчев ще 

бъде председател Областния съвет по тристранно сътрудничество. 

Г-жа Викторова заяви, че съгласно действащата в момента Заповед №ОКД-22-

1/29.11.2018 г. на областния управител, членове са всички представители на областните 

структури на представителните организации на работодателите. 

Но съгласно чл.4, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на областния 

съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана - Областният съвет за тристранно 

сътрудничество се състои от председател, един заместник-председател и постоянни 

членове - двама представители на, областна администрация двама представители на 

областните структури на представителните организации на работодателите и двама 

представители на представителните организации на работниците и служителите. 

При предходни дискусии не е взето решение определени представители на 

областните структури на представителните организации на работодателите да бъдат 
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членове с право на глас, а всички членове на Областния съвет по тристранно 

сътрудничество са с право на глас.  Това обстоятелство налага да бъде изменен чл.4, ал.1 

от Правилника за организацията и дейността на областния съвет за тристранно 

сътрудничество в област Монтана. След тази промяна става неприложима и ал.2 на 

същия член, поради което следва да отпадне. 

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

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

направени заседанието продължи с гласуване на предложението. 

Решения:  

Изменя се чл.4, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана, както следва: 

Чл.4, ал.1 

Областният съвет за тристранно сътрудничество се състои от председател, 

един заместник-председател и постоянни членове - двама представители на, 

областна администрация, представителите на областните структури на 

представителните организации на работодателите и двама представители на 

представителните организации на работниците и служителите. 

Чл.4, ал.2 – отпада. 

Избира Росен Белчев – областен управител за председател на Областния 

съвет по тристранно сътрудничество. 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” – 5 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се! 

 

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 Белчев, благодари на всички за участието, след което закри заседанието. 

 

 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 
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