РЕЗЮМЕ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРОТОКОЛ
№ 1/29.01.2013 г.
Днес 29.01.2013 г., на основание чл. 14 от Правилника за устройството и дейността
на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана и във
връзка с изпълнението на чл. 25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и
обучение, се проведе заседание на Комисията, на което присъстваха:
Ивайло Петров – председател на Комисията по заетост и областен управител на
област Монтана
Даниела Найденова – секретар на Комисията по заетост и мл. експерт АКРРДС в
областна администрация Монтана
и членове:
Мария Лазарова –председател на Регионален съвет на КНСБ – Монтана
Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана
Георги Савчев - директор на ДБТ – гр. Лом
Лина Маринова - директор на ДБТ – гр. Лом
Тодор Симеонов –представител на АХУ
Георги Цеков - директор на РД ”Социално подпомагане” – гр. Монтана
Татяна Петрова – началник на РИО-Монтана
Емилия Цветанова – зам. кмет на Община Медковец
Виолета Георгиева – гл. Експерт към Община Вълчедръм
инж. Стилиян Каменов – председател на Регионална занаятчийска камара
Радослав Найденов – зам. кмет на Община Берковица
Костадинка Петрова – гл. Експерт към Община Брусарци
Инж. Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” – Монтана
инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана
Ангел Ангелов – председател на ТПП - Монтана
Светла Савова – гл. експерт към Община Монтана
Цветана Кирилова – гл. Експерт към Община Якимово
Анюта Лазарова-Иванова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в община
Чипровци
Костадин Георгиев – председател на РСХС – Монтана
Марийка Ценкова – РБИ в АРР и БЦ 2000
На заседанието присъстваха и:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инж. Нина Кирилова – ст. експерт по ПО към РИО-Монтана;
Мариела Киркова – ст. експерт по ИО към РИО-Монтана;
Трайка Трайкова – началник ИОМД към РИО-Монтана;
Биляна Харалампиева - ст. експерт по ОСО към РИО-Монтана;
Лозка Николова – гл. експерт към Община Монтана
Орлин Атанасов – мл. експерт АКРРДС към Областна администрация Монтана

Дневния ред, както следва:
1. Разглеждане и одобрение на подадените до началника на РИО – Монтана
предложения за държавен план-прием по професии за учебната 2013 – 2014 година
на държавните и общинските училища от област Монтана.
2. Други
След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:
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По т.1 от дневния ред
РЕШЕНИЕ 1: (21 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. Приема
се.)
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана приема без
забележки предложението на началника на РИО-Монтана за държавен план-прием за
учебната 2013/2014 година по професии/специалности за държавните и общинските
училища. За осигуряване на оптимален баланс при реализирането на държавния план
– прием на територията на областта максималният брой ученици да е един и същ за
всички паралелки в училищата с държавен план-прием – 26 ученици.
Изготвил протокола:
/П/
/Д. Найденова – секретар на Комисията по заетост и мл. експерт АКРРДС/
ИВАЙЛО ПЕТРОВ

/П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР
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