
 
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 2/01.06.2011 г. 

 

Днес 01.06.2011 г., на основание чл. 12 от Правилника за устройството НА 

Комисията по заетост и във връзка с осъществяване на една от основните функции на 
Комисията да координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите 
на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификаци, се 
проведе заседание на Комисията, на което присъстваха: 

 

Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана и Председател на Комисията 
по заетост  

Даниела Найденова – мл. експерт АКРРДС в областна администрация Монтана и 
секретар на Комисията по заетост  

и членове:  
инж. Ангел Ангелов – секретар на община Берковица  

Цветелина Александрова – зам. кмет на община Георги Дамяново 
Славей Костодинов – кмет на община Бойчиновци 

Альона Арсенова – директор дирекция към община Лом 

Силвия Тошева – координатор към община Брусарци 

Георги Георгиев – кмет на община Якимово 

Красимира Ицина – гл. експерт към община Монтана 

Иван Вълчаров – зам.-кмет на община Чипровци 

Емилия Цветанова – зам. кмет на община Медковец 

Виолета Цветанова – нач. отдел към община Вълчедръм 

Даниела Накова  - директор на ДРСЗ – Монтана1 

Георги Цеков –директор на РД ”Социално подпомагане”  – гр. Монтана 

Нели Спасова – гл. секретар на ОД „Земеделие” - Монтана 

Наталия Иванова –регионален представител за Северозападен район на АХУ 

Лилия Божинова –представител на Регионален съвет на КНСБ – Монтана 

Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” – Монтана 
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инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана 

Георги Савчев – директор на ДБТ– гр. Лом  
Наташа Каменова – директор на ДБТ – гр. Берковица   

Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана 

Костадин Георгиев – председател на РСХС - Монтана 

Георгия Димитрова – изп. директор на АРР и БЦ 2000 

 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието като запозна присъстващите с дневния 
ред на заседанието, както следва:  

 1. Презентация от инж. Даниела Накова – директор на дирекция 

„Регионална служба по заетост” – Монтана: Възможности за финансиране на заетост и 
квалификация със средства от националния бюджет и по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”.  

 2. Други 

 Така предложеният дневен ред бе приет от всички присъстващи на 
заседанието.  

По т. 1 от дневния ред:  

Г-н Петров разясни целта на днешното заседание, а именно да се представят 
възможностите за финансиране на заетост и квалификация със средства от 
националния бюджет и по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Областният управител на област Монтана направи кратко изложение за 
проведена наскоро среща между него и изп. директор на Агенция по заетостта, г-жа 
Росица Стелиянова. Целта на срещата е била разискване на възможностите за 
стимулиране на заетостта в областта. След дискутиране на проблемите и 

възможностите, г-жа Стелиянова изказала своята препоръка към Областния управител 
за разработване на такива регионална програма по заетост, в които да се 
идентифицират конкретните нуждите на общините от областта и по този начин 
документа да послужи като рамка за разработването на национална програма, която 

да бъде представена пред министерството на труда и социалната политика. Пример за 
специфичен проблем, г-н Петров даде с изискванията за наемане на безработни лица 
по схема Развитие” на ОПРЧР. Програмата изисква кандидатите за работа да бъдат 
лица с завършен начален етап на основното образование, а в малките населени места 
населението няма съответното образователно ниво. 

Г-жа Накова допълни г-н Петров, като призова кметовете на общините да бъдат 
активни и да се възползват от възможността да конкретизират и представят за 
разглеждане специфични за тяхната община проблеми в сферата на заетостта. 
Същевременно тя благодари на Областния управител за съдействието, което двете 

институции си оказват в посока провеждане на срещи със заинтересованите страни за 
информиране им за възможностите за заетост, които предоставят оперативните 
програми и програмите и мерките на МТСП. 

След което г-жа Накова представи информация за свободните работни места и 
финансовите средства по програми и мерки за обучение, ориентирани към 

работодатели към настоящия момент за област Монтана (Приложение – Презентация 
„Свободни работни места и финансови средства по програми и мерки за обучение и 
заетост към 10 май 2011 година за Област Монтана”).  

Презентирането на директора на ДРСЗ – Монтана продължи с възможностите за 
заетост и квалификация, които предоставят схемите „Развитие”, „Адаптивност” и „Аз 

мога повече” (последната ще бъде отворена за кандидатстване до 1-2 месеца) по 
ОПРЧР. 

По т. 2 от дневния ред:  

Г-н Петров предложи на присъстващите на днешното заседание да се вземе 
решение да се инициират и проведат срещи по общини с представители на бизнеса за 
информирането на заинтересованите за възможностите за финансиране на заетост и 
квалификация, които предоставят схемите по ОПРЧР. 



Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 
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Допълнителни въпроси не бяха поставени и г-н Петров предложи да се пристъпи 

към гласуване на така направеното предложение за провеждане на срещи по общини 
с представители на бизнеса за информирането на заинтересованите за възможностите 
за финансиране на заетост и квалификация, които предоставят схемите по ОПРЧР. 

 

След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:  

 По т.2 от дневния ред 

РЕШЕНИЕ 1: (22 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. 

Приема се.) 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

приема предложението на Областния управител на област Монтана за провеждане на 

срещи по общини с представители на ДРСЗ – Монтана, ДБТ и бизнеса за 

информирането на заинтересованите за възможностите за финансиране на заетост и 

квалификация, които предоставят схемите по ОПРЧР. 

След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Петров благодари на 
присъстващите за участието и закри заседанието. 

 

 

Изготвил протокола:  

/Д. Найденова – мл. експерт АКРРДС и секретар на Комисията по 
заетост/      

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 
ОБЛАСТ МОНТАНА И  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА  

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР 

      

 


