
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

 
П Р О Т О К О Л 

 
№ 3/14.06.2012г. 

 

от заседание на  Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана 
 

         Днес, 14.06.2012 г., от 13,00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация Монтана се проведе  заседание на  областния съвет за тристранно 
сътрудничество в област Монтана  /ОСТС/ във връзка с необходимостта от приемането 
и утвърждаването на правила за работа на Областния съвет за тристранно сътрудничество .  
На заседанието присъстваха: 

 

1. Г-жа Нина Петкова - заместник областен управител, член и председател на 
Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана  

2. Инж. Иван Сергисов  – председател на БСЧП „Възраждане” – Монтана 

3. Инж. Цвети Коновски –  председател  на УС на БСК  Монтана 

4. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана 

5. Г-жа Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 

6. Г-жа Лидия Асенова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана, 

съгласно пълномощно с изх. №21/07.06.2012г. от председателя на СРС на КТ 
„Подкрепа” Монтана инж. Иван Александров. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане  на проект на Правилник за организацията и дейността  на Областен 

съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана; 

2. Разни 

Срещата започна с приветствие за добре дошли от страна на  г-жа Нина Петкова, 

която благодари на членовете за присъствието. По т. 1 от дневния ред г-жа Петкова 

започна с изказването, че основната целта на заседанието е  разглеждането от членовете 

на Съвета на  проекта на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество, коментари на  конкретни предложения за промени, ако има 

такива и  гласуването Правилата в окончателен вариант. Г-жа Петкова насочи вниманието на 

присъстващите към чл. 6, ал. 2 от проекта на Правилника, в който се коментира 

необходимостта от определяне на постоянни заместници на членовете на съвета, като отправи 

молба в официално писмо до председателя на Съвета да се  определят  постоянните 

заместници. След което тя предложи на присъстващите да подложат на обсъждане 

становището  от инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП „Възраждане” – Монтана до 

членовете на съвета още от месец ноември 2011 г, в което той предлага заместник – 

председателите на ОСТС да са двама – един от синдикална и един от работодателска 

организация. Думата взе г-н Ангелов и каза, че принципно е съгласен с предложението, но 

допълни, че за този ограничен състав на Съвета, е безсмислено да са двама заместниците, 

което беше подкрепено и от г-жа Нина Петкова, както и от г-жа Мария Лазарова от КНСБ. Г-н 

Ангелов предложи, което беше подкрепено и от г-н Сергисов, броя на заместник – 

председателите да се редуцира до един, като на ротационен принцип на шест /6/ месеца да се 

сменя по един представител на синдикална и на работодателска организация. Беше 
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предложено за периода от 01.06. 2012 г – 31.12.2012 г. заместник – председател  на ОСТС да 

бъде г-жа Мария Лазарова – председател на  РС на КНСБ за област Монтана. 

 Г-жа Петкова предложи да се  гласува и всички присъстващи членове приеха 

предложението без възражения с РЕШЕНИЕ № 1 от редовното заседание на Областния съвет 

за тристранно сътрудничество. 

На следващо място председателя продължи с представянето на предложението за участие 

на ротационен принцип на представители на работодателските организации в ОСТС, съгласно 

писмо с наш вх. № РД 05-298/10.05.2010г., с което се предлага да  участват две от 

работодателските организации на ротационен принцип за период от 6 месеца като постоянни 

членове.  Предложи се за мандата 01.06.2012 – 31.12.2012 г. постоянни членове в съвета да 

са г- н Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана, както и инж. Иван Сергисов – 

председател на БСЧП „Възраждане” Монтана. Предложението беше подложено на гласуване и 

също беше прието с мнозинство, без възражения с РЕШЕНИЕ № 2 от редовното заседание на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество. 

След тези допълнения в проекта на Правилник, г-жа Петкова предложи да се гласува 

проекта с така направените допълнения. Предложението беше подложено на гласуване и 

също беше прието с мнозинство, без възражения с РЕШЕНИЕ № 3 от редовното заседание на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество. 

Г-н Ангелов предложи по повод правилника да има възможност и другите представители 

от работодателските организации, които в момента на са постоянни членове на основание 

ротационния принцип да могат да присъстват, макар и без да гласуват, което беше 

подкрепено от останалите с РЕШЕНИЕ № 4 от заседанието. 

Г-жа Петкова каза, че предстои да се допълни правилника, да се изготвят съответните 

заповеди и писма, след което ще бъдат изпратени по официалния ред до членовете. 

Заседанието продължи с обсъждането на най-сериозните проблеми в област Монтана – 

липсата на млади хора, миграцията, нивото на образованието,  липсата на работа за младите 

хора. Г-жа Петкова отново каза, че очаква конкретни предложения за обсъждане от Съвета. 

Присъстващите се обединиха около мнението, че откриването на работни места е свързано с 

подкрепата на бизнеса и в този смисъл въвеждането на мерки за облекчаване на бизнеса от 

област Монтана, би довело до разкриването на нови работни места.  

Към края на заседанието всички се обединиха около идеята, че е важно да има диалог и 

да се търсят възможни и компромисни решения по различни въпроси, за да има напредък и 

положителни резултати във всички сфери на обществото ни. 

В заключение срещата завърши с извода, че е важно всеки във България да си върши 

работата и да се спазват законите, след което г-жа Петкова благодари още веднъж и обяви 

края на заседанието. 

 
  

 

 

 

 

Председател на ОСТС:          Постоянни членове:  1. Людмил Кръстев - отсъства    

       /Нина Петкова/    /п/                                      2. инж.Цвети Коновски /п/ 

                                                                         3. инж. Иван Сергисов /п/ 

                                                                         4. Пламен Петров - отсъства 

                                                                         5. Ангел Ангелов /п/ 

                                                                         6. Мария Лазарова /п/ 

                                                                         7.инж. Иван Александров – 
упълномощен заместник г-жа Лидия Асенова Георгиева, съгласно пълномощно с изх. 
№21/07.06.2012г. /п/ 

                                                                 


