
 

 

                                              
  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

                                    

ПРОТОКОЛ  

от 

заседание на 

Областния съвет по тристранно сътрудничество на област Монтана 

29.03.2016 г. 

 

Днес, 29.03.2016 г. 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. Даниела Миронова – за 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. Славка Нончева - председател на Търговско–промишлена палата /ТПП/ 

Монтана. 

5. Светлана Томова – представител на КТ „Подкрепа” – Монтана. 

6. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в 

България за област Монтана. 

 

Участие в заседанието взеха и: 

1. Петър Петров – заместник областен управител на област Монтана. 

2. Мария Янкова – представител на Уницеф България. 

3. Наталия Георгиева – представител на Уницеф България. 

4. Надя Шабани – програмен директор в Български център за нестопанско 

право. 

5. Ралица Маринова – експерт в Министерство на младежта и спорта. 

6. Емил Тодоров – директор в Агенция за социално подпомагане. 

Представители на общините, териториални структури, Регионалния инспекторат 

по образованието - Монтана, професионални гимназии, читалища, Уницеф, фондации и 

сдружения, съгласно приложените присъствени списъци. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 
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1. NEETs в Монтана: статус и профил  

Наталия Георгиева, Консултант по въпросите на NEETs, УНИЦЕФ България 

 

 

2. Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените 

млади хора в България 

Надя Шабани, Програмен директор, Български център за нестопанско право 

 

3. Представяне на добри практики на социални предприятия 

Социално предприятие, Сдружение „Феникс Инспайър”, Видин 

Социално предприятие „Пчела”, Сдружение „Нов път”, Хайредин 

Работилница за сапуни “Hope soap”, Фондация за социална промяна и 

включване 

 

4. Предпоставки за развитие на социално предприемачество в област Монтана  

Работа в групи  

Необходими местни ресурси  

Роля на местните власти  

Необходими външни ресурси 

 

Дневният ред бе представен от г-жа Мария Янкова, която благодари на 

присъстващите и разясни темите, като статус на разглеждане са младежите с фокус от 

област Монтана. 

Думата бе дадена на г-жа Наталия Георгиева, която представи презентация 

„NEETs в община Монтана – статус и профил”. 

В началото бе разяснено кой младежи попадат в NEETs – това са тези обезкуражени 

млади хора, който не учат и не работят. 

Фокусът на представената презентация бе насочен към община Монтана, където е 

направено допълнително изследване за да се види конкретно, кой са факторите довели 

младите хора до NEETs и какви са последиците. След края на презентацията г-жа 

Мария Янкова изказа благодарност на г-жа Георгиева и даде думата на присъстващите 

за въпроси. Г-жа Нина Петкова отбеляза, че е голям процентът на безработица, като се 

надява с днешната среща да се поставят основите за промяна. Обобщавайки цифрите, 

който видяхме, г-н Петър Петров констатира два основни проблема, а именно 

образованието и съществуващият бизнес. В тази връзка той отбеляза, че ако няма 

целенасоченост, няма да има и положителна промяна. Г-жа Мария Янкова допълни, че 

младите хора NEETs завършват образование и не търсят работа. Връзката образование - 

бизнес е ключова за излизането от този статус. Г-жа Славка Нончева се включи в 

дебата, изразявайки мнение, че социалното подпомагане трябва да е насочено към 

намиране на условия за работа, а не чрез финансово подпомагане. Според нея 

проблемът идва от образователната система. 

След приключване на дебата г-жа Мария Янкова даде думата на г-жа Надя 

Шабани, която представи следваща презентацията „Социалното предприемачество като 

възможност за обезкуражаване на младите хора”. В нея фокусът бе насочен към 

концепция за развитие на социалните предприятия като възможност за решаване на 
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проблемите на NEETs в областите Сливен, Шумен и Монтана, като бе представено 

изследване за област Монтана. Също така г-жа Шабани запозна присъстващите с това 

какво представлява социалното предприятие, като цел и дейност, давайки примери. 

След приключване на презентацията г-жа Мария Янкова отправи въпрос към 

присъстващите – „Имали област Монтана необходимите ресурси да се осъществи и 

функционира едно социално предприятие?”. 

Думата поиска г-жа Славка Нончева, изразявайки мнението си каза, че 

държавните институции са доста бюрократизирани, което от своя страна спъва 

създаването на социалното предприятие. 

Г-н Купър от Сдружение „Феникс Испайър” – Видин, обърна внимание, че 

Видин е най-бедният регион и ключов момент в социалното предприятие е бизнеса. В 

сърцевината си всяко социално предприятие е насочено към хората. Г-н Купър 

отбеляза, че във Великобритания социалното предприятие е благотворително. 

Г-жа Янкова благодари и обяви, че следва да се запознаем с добри практики на 

три социални предприятия, а именно Сдружение „Феникс Испайър” – Видин, 

Сдружение „Нов път” – Хайредин и Фондация за социално промяна и включване. 

Представителите на трите социални предприятия представиха какво представляват 

социалните им предприятия, като цел, дейност, постигнати резултати и като цяло каква 

е мотивацията им. Трудностите, с който са се сблъскали при стартирането, липсата на 

мерки за подкрепа от Бюрата по труда. Единодушно е мнението им, че е необходимо 

създаване на Гаранционен фонд за социално предприемачество. 

Г-жа Янкова обърна внимание, че връзката с образованието е от изключително 

значение и даде думата на г-жа Наталия Георгиева, която отправи въпроса „Защо в 

Монтана няма създадено социално предприятие?”. Какви условия са необходими за 

създаването на му? 

Г-н Петър Петров изрази мнението си, че липсата на информация е в основата, 

че е необходимо да се популяризира социалното предприятие, като цел и дейност. Г-жа 

Спаска Петрова от Сдружение „Нов път” – Хайредин, подкрепи г- н Петров като счита, 

че няма социални предприятия поради липса на информация и възможност за 

финансиране. 

Г-жа Нончева застана зад идеята общините да помогнат на този вид кауза, 

давайки пример община да даде общинска земя, в която да се произвеждат био 

продукти за детските градини в съответната община. Съща така предлага да бъде 

създадена кооперация между община, бизнес и неправителствени организации.  

Г-н Купър обърна внимание, че и трите модела, който бяха представени са 

отговор на появила се потребност, на принципа търсене – предлагане. В отговор на г-жа 

Нончева, той отбеляза, че няма програми, който да финансират такъв вид 

предприемачество. В допълнение и с препоръка, г-н Купър предложи Областна 

администрация съвместно с общините да помогнат с предоставяне на помещения, земя. 

От Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, отбелязаха, че активно 

подкрепят реално да бъдат определяни професиите. Училищата също искат техните 

възпитаници да бъдат реализирани в пазара на труда. Г-жа Нончева изрази мнението 

си, че образователната система трябва да се промени изцяло. В отговор на дебата г-жа 

Людмила Григорова – заместник директор на професионална гимназия „Ст. Стефанов” 

– Монтана определи времето и периода, в който живеят учениците като проблемен. Г-н 

Купър допълни, че тема на днешната дискусия са децата в риск.  
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Думата взе г-жа Наталия Георгиева, която отбеляза, че социалното предприятие 

е някакъв вид възможност. Става въпрос за мотивация, партньорство независимо от 

целевата група, към която е насочено. Областна администрация, общини, 

неправителствени организации, Регионалния инспекторат по образованието и др., 

трябва да са насочени към взимане на позитивни решения. Могат да се инициират 

бъдещи срещи, на който да се разпишат конкретни решения и да се поемат 

ангажименти. 

Г-н Г. Георгиев – помощник директор на ТХВП – Лом изрази мнението се, че в 

училище е трудно партньорството между родители и деца. Счита мнението, че с 

професионалната квалификация, която получават учениците могат да бъдат 

конкурентни на пазара на труда. Предлага да се създаде държавна политика, която да 

финансира младежите при завършване на средното образование. 

Г-жа Георгиева, изрази мнението се, че социалното предприятие в Монтана е 

възможно. Условията са еднакви навсякъде, необходимо е да открием нишата, в която 

предприятие е възможно. В заключение, г-жа Янкова допълни, че никой друг освен 

жителите на областта не познават спецификата на местните възможности, като пример 

даде Сдружение „Нов път” – Хайредин, който е на 40 км. от Монтана. Уницеф застава 

зад идеята да подкрепи Областна администрация като повиши капацитета по 

отношение на информираността за да се постигнат конкретни резултати. 

В заключение г-н Петър Петров, отбеляза, че е впечатлен от трите практики, с 

който се запознахме и се надява социалното предприятие да се случи и в област 

Монтана. 

 С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

НИНА ПЕТКОВА    / П / 

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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