РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
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№ ОКД -19-2
М о н т а н а 28.03.2018 г .
На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с Решение на
Областния съвет за развитие на област Монтана от 25.03.2002 г. и чл. 9, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за насърчаване на заетостта, както и поради настъпили промени в състава на
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
О П Р Е Д Е Л Я М:
Актуалния поименен състав на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ася Иванова – зам.-кмет на община Берковица;
2. Николай Илиев – зам.-кмет на община Бойчиновци;
3. Силвия Тотева – служител по сигурността на информацията и координатор по
програми за заетост и социални услуги 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. Иван Пешунов – секретар на община Георги Дамяново;
7. Альона Арсенова – директор на 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. Илия Илиев – зам.-кмет на община Чипровци;
11. Наталия Кирилова – главен специалист „СД” 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;
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15. Елисавета Димитрова – директор на ДБТ – гр. Лом;
16. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр.
Монтана;
17. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието –
Монтана;
19. Калина Филипова – директор на Дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Монтана;
20. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана;
21. инж. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ
„Подкрепа” – гр. Монтана;
22. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в
България;
23. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара
Монтана”.
24. Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. Монтана;
25. Маргарита Борисова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България.
26. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива.
27. инж. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на
хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана;
28. Стилиян Каменов – „Регионална занаятчийска камара“ – гр. Монтана;
29. Георгия Димитрова – Агенция за регионално развитие и БЦ 2000 – гр. Монтана;
30. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ;
СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС.
Настоящата заповед отменя Заповед №ОКД-55-2/08.02.2018 г. на Областния
управител на област Монтана.
Заповедта да се връчи на съответните лица за сведение и изпълнение.

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/
Областен управител на област Монтана

Изготвил:
Силва Викторова, главен експерт, АКРРДС /п/
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