
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

  от членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

                                                               

04.11.2020 г. 

На основание чл. 17 от Правилника за устройство и дейността на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие на област Монтана, бе приложена писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решение, относно съгласуване на информацията за обобщените 

резултати и изводи за потребностите от работна сила в областта, внесена за обсъждане в 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана. 

Предвид гореизложеното, с писмо изх. № ОКД-55-4-(24)/03.11.2020 г. до членовете на 

Комисията бе инциирана писмена процедура. С същото писмо до членовете на комисията бяха 

изпратени формуляри за неприсъствено вземане на решение, в които да отразят своите Решения 

(подкрепям/не подкрепям). 

 В определения срок в Областна администрация Монтана постъпиха общо 16 попълнени 

неприсъствени формуляра. 

1. Преглед на постъпилите решения 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че от общо 29 

члена на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие с право на глас в Областна 

администрация Монтана са постъпили, както следва: 

 16 решения (от членовете на Комисията с право на глас) в подкрепа на предложението.  

2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана не са 

получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или препоръки относно 

изпратения на вниманието на членовете проект на решение. 

3. Заключение 

В резултат от проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

Комисията по заетост към Областният съвет за развитие на област Монтана взе решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласува Информацията за обобщените резултати и изводи за потребностите от 

работна сила в областта, внесена за обсъждане в Комисията по заетост към Областния съвет 

за развитие на област Монтана. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана и 

Председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

 

 

 

 


