РЕЗЮМЕ!
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
№ 2/28.10.2013 г.
Днес, 28.10.2013 г., във връзка с изпълнението на чл. 33, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
насърчаване на заетостта, в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе
заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
На заседанието присъстваха:
1. Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана и председател на Комисията
по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана
2. Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана и зам. председател на
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана
3. Даниела Найденова – ст. експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана
и секретар на Комисията
4. Албена Минева – началник сектор ПМКК към Дирекция РСЗ - Монтана
5. Светла Узунова – директор ДБТ – Монтана
6. Лина Маринова – директор ДБТ – Берковица
7. Мариета Господинова – директор ДБТ – Лом
8. Мария Лазарова – РС на КНСБ
9. Людмила Каменова – експерт МТСП
10. Костадин Георгиев – РСХС – Монтана
11. Инж. Димитър Петров – директор Дирекция „Инспекция по труда”
12. Наталия Рангелова – Иванова – регионален представител на АХУ
13. Стефка Александрова – и. д. РДСП – Монтана
14. Инж. Иван Александров - КТ „Подкрепа” – Монтана
15. Клара Илиева – Съюз за стопанска инициатива
16. Виолета Георгиева – Община Вълчедръм
17. Бисер Методиев – Община Бойчиновци
18. Снежана Ангелова – Община Чипровци
19. Светла Савова – Община Монтана
20. Галя Йонска – община Георги Дамяново
21. Радослав Найденов – община Берковица
22. Альона Арсенова – Община Лом
23. Емилия Цветанова – Община Медковец
24. Силвия Тотева – Община Брусарци
25. Наталия Кирилова – Община Якимово
26. Георгия Димитрова –АРР и БЦ 2000
27. Ангел Ангелов – ТПП – Монтана

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Разглеждане и одобрение на предложения за регионални програми за заетост за област
Монтана, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за
включване в Националния план за действие по заетостта - 2014 г.
2. Други
По т. 1 от дневния ред:
Г-н Младенов разясни целта на заседанието на Комисията, а именно разглеждане и одобрение
на подадените до Областния управител на област Монтана предложения за регионални програми
за заетост, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за внасяне
за разглеждане и включване в Националния план за действие по заетостта - 2014 г. от
Министерството на труда и социалната политика.
Общият брой на внесените за разглеждане от Комисията предложения е 12 /дванадесет/.
Предложения са представили 11-те общински администрации от областта и 1 предложение на
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Областна администрация Монтана, като всяко едно от предложенията беше представено поподробно от г-жа Найденова.
След направените обсъждания Комисията по заетостта, взе следното РЕШЕНИЕ:
ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РЕШЕНИЕ: (26 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. Приема се.)
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана одобрява
12 предложения за Регионални програми за заетост и обучение за включване в
Националния план за действие по заетостта – 2014 г., както следва:
-

Общински администрации - Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Монтана, Медковец, Чипровци, Якимово;

-

Областна администрация Монтана.

По т. 2 от дневния ред:
Г-н Костадин Георгиев постави въпроса за липсата на програми и мерки, които да подпомагат
реалното производство, като този проблем при възможност от страна на областния управител да
бъде поставен пред министъра.
Инж. Димитър Петров припомни на общините, които при одобрение от МТСП ще бъдат
работодатели по програмите, че следва да съблюдават разпоредбите на Кодекса на труда. Той ги
призова при възникнали затруднения или въпроси от тяхна страна да се обръщат към ДИТ, която
да ги консултира. Инж. Петров помоли общините и да предвиждат средства за заплати, преди
тяхното възстановяване от финансиращите източници, за да няма забавяне на заплатите на
наетите лица.
Г-жа Светла Узунова съобщи, че в момента няма забавяне на изплащанията и документите се
разглеждат в поставените срокове от ДБТ и ДРСЗ. Друг въпрос, който тя постави, беше, че
безработните, които получават обезщетение за безработица и на които е предложена работа от БТ
се договарят със съответния работодател да им бъде даден отказ за работа. Директорката каза, че
въпреки разговорите с работодателите, този проблем остава неразрешен.
Изготвил протокола:

/Д. Найденова – ст. експерт АКРРДС/

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