РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
от членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област
Монтана
относно: Определяне на представители за сформиране на работна група
09.02.2018 г.
На основание чл. 17 от Правилника за устройство и дейността на Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, бе приложена писмена
процедура за неприсъствено вземане на решение, относно сформиране на работна група
по предложение на Комисията по заетост, в която да бъдат включени представители на
институциите по чл. 9, ал. 5, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ.
Предвид гореизложеното, с писмо изх. № РР-05-1(1)/02.02.2018 г. до членовете на
Комисията беше инциирана писмена процедура. В определения срок до 07.02.2018 г.
постъпиха уведомителните писма (за определените от институциите по чл. 9, ал. 5, т. 1, 2,
4 и 5 ЗНЗ представители в работната група).
С писмо изх. №РР-05-1(1)/02.02.2018 г. на Областния управител до членовете на
комисията бяха изпратени формуляри за неприсъствено вземане на решение, в които бяха
отразени постъпилите предложения.
В определения срок в Областна администрация Монтана постъпиха общо 27
попълнени неприсъствени формуляра.
1. Преглед на постъпилите решения
Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че от
общо 29 члена на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие с право на глас в
Областна администрация Монтана са постъпили, както следва:
 27 решения (от членовете на Комисията с право на глас) в подкрепа на
предложението.
2. Несъгласия
В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана не
са получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или препоръки
относно изпратения на вниманието на членовете проект на решение.
3. Заключение
В резултат от проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
Комисията по заетост към Областният съвет за развитие на област Монтана взе
РЕШЕНИЕ, както следва:
Определя състав на работна група от представители на институциите по чл. 9, ал. 5,
т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ, която има задача да организира, координира и провежда набирането на
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информация за потребностите на работодателите от областта и да внася информацията за
обсъждане в Комисията по заетостт към Областния съвет за развитие на област Монтана,
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – зам. областен управител;
ЗАМЕСТИК ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: Иван Тодоров – главен секретар на Областна
администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ася Велиславова – зам.-кмет на община Берковица;
2. Николай Илиев – зам.-кмет на община Бойчиновци;
3. Вера Борисова – социален работник в общ. Брусарци;
4. Виолета Георгиева – главен експерт „Програми, проекти и хуманитарни дейности” в
община Вълчедръм;
5. Анна Тачкова – специалист „Проекти и интеграция” в община Вършец;
6. Десислава Цветанова – гл. експерт „Хуманитарни дейности”в община Георги
Дамяново;
7. Венислава Давидовска - ст. специалист в дирекция „Хуманитарни и социални дейности
и програми за заетост” в община Лом;
8. Иван Иванов – директор на специализираната администрация в община Медковец;
9. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана;
10. Елена Симеонова – секретар на община Чипровци;
11. Наталия Кирилова – гл. специалист „СД” и координатор ВЗ в община Якимово;
12. Даниела Накова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр.
Монтана;
13. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана;
14. Лина Маринова – директор на ДБТ – гр. Берковица;
15. Борис Владов – и.д. директор на ДБТ – гр. Лом;
16. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана;
17. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ „Подкрепа” –
гр. Монтана;
18. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България;
19. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара
Монтана”;
20. Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. Монтана;
21. Маргарита Борисова – представител на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България;
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22. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива;
23. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и
сладкарите – гр. Монтана;
24. Стилиян Каменов – „Регионална занаятчийска камара“ – гр. Монтана;
25. Силва Викторова – главен експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна Администрация
Монтана.
Резервни членове:
1. Венислава Кръстева – представител на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България;
2. Мариус Конов – секретар на община Монтана.

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/
Областен управител на област Монтана и
Председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Изготвил: Силва Викторова, гл.експерт, АКРРДС /п/
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