
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

Рег. № ОСК-02-456 (8)        Препис! 

14.12.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4  

от неприсъствено заседание на Областен съвет по условия на труд 

 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ  

2. Галина Михнева – ГТПП 

3. Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово 

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

 

Във връзка с обявяване на извънредната епидемиологична обстановка на територията на 

цялата страна, заседанието на Областен съвет по условия на труд, което е планувано за м. 

декември 2020 г. се проведе неприсъствено. 

 

Членовете на Съвета се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок 

(11.12.2020 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на e-mail адреса на 

Секретаря на Съвета - sdimitrova@gb.government.bg, а именно: 

 

1. ОСУТ приема така определения дневния ред – „за”, „против”, „въздържал се”; 

2. ОСУТ приема за сведение така представената информация за дейността на 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово за трето тримесечие на 2020 

г. - „за”, „против”, „въздържал се”; 

3. ОСУТ приема за сведение представената информация от ТП на НОИ за 

трудовите злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за трето 

тримесечие на 2020 г. - „за”, „против”, „въздържал се”; 

4. ОСУТ приема за сведение представената информация от РЗИ-Габрово  

информация, относно заболеваемостта в Габровска област през 2019 година на база 

анализите на службите по трудова медицина. - „за”, „против”, „въздържал се”; 

 

mailto:sdimitrova@gb.government.bg
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ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище 

Габрово, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд за трето тримесечие на 2020 година 

.Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово 
 

2. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в 

Габровска област за трето тримесечие на 2020 година. 

ТП на НОИ -  Габрово 

3. Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2019 година на база 

анализите на службите по трудова медицина. 

                 РЗИ-Габрово 

4. Текущи. 

 

 

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет 

единодушно с 5 гласа ,,ЗА”. 

 

 

По т. 1: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.1 

(приложена към настоящия протокол). Въпроси относно доклада на Дирекция 

„Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.  
 Според получения доклад за трето тримесечие на 2020 г. става ясно, че Дирекция 

„Инспекция по труда” със седалище Габрово са извършили 166 броя проверки, като за първи 

път проверени 45 предприятия. През цитирания период са постъпили 41 сигнала за 

нарушения на трудовото законодателство от които един (1) е за нарушения, свързани с 

безопасността на работното оборудване, 1 за нарушения, свързани с организацията на 

дейността по за осигуряване на ЗБУТ, 3 сигнала за нарушения на хигиена на труда, а 

останалите се отнасят за неизплатени заплати, обезщетения, по възникване на трудовото 

правоотношение, по връчване на документи при прекратяване на трудовото правоотношение 

и други, като по всички постъпили сигнали са направени проверки. 

 Констатираните нарушения са 756 бр., нарушенията по осигуряване на ЗБУТ са 459 

броя, а нарушенията по трудови правоотношения – 297 броя. 

 Във връзка с наложените в страната противоепидемични мерки при извършване на 

проверките по работни места е осъществен контрол относно спазването на мерките от страна 

на работодателите и работниците. Най-често допуснатите нарушения констатирани при 

извършването на контролната дейност в тези предприятия се отнася до: 

 работодатели не са оценили риска при опасността от нововъзникналия риск от 

разпространение на коронавируса (COVID-19) с цел минимизирането на заразата; 

 работодателите не са извършили подходящо обучение и/или инструктаж по БЗР, в 

съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като 

отчитат възможните опасности от оценката на риска и организационните мерки, 

свързани с риска от разпространение на коронавируса (COVID-19); 

 работодатели не са създали организация в програмата за управление на риска, да са 

включени мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, 
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ограничаване и контрол от нововъзникналия риск от разпространение на 

коронавируса (COVID-19) и да са посочени в същата начините на контрола на 

изпълнението на тези мерки; 

 на територията на обектите на контрол е констатирано, че няма поставени напомнящи 

знаци, табели, информационни материали по отношение на основните мерки за 

предотвратяване на заразата от коронавируса (COVID-19), включващи забрани; 

предупреждения; задължения, насочени както към работещите лица, така и за външни 

лица, пребиваващи на територията на предприятието, с цел минимизиране 

възможността от зарязване с коронавируса (COVID-19); 

 За отстраняване на констатираните нарушения са приложени принудителни 

административни мерки, задължаващи работодателите в определен срок да отстранят 

допуснатите нарушения. 

  При извършените през трето тримесечие последващи проверки са проведени 41,8% от 

предписания с изтекъл срок за изпълнение. Установени са 3 незапълнени предписания с 

изтекъл срок, като за неизпълнението им на работодателите е потърсена административно-

наказателна отговорност. 

 През третото тримесечие на 2020 г. са съставени 43 акта за установени 

административни нарушения, допуснати от работодатели и длъжностни лица, в т. ч. 5 броя 

АУАН на нарушения на ЗБУТ и 38 броя за допуснати нарушения по трудови правоотношения, 

подаден е 1 сигнал до Прокуратурата. 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване – отговор на електронен адрес 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 2: Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за трето тримесечие на 2020 година.  

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 21 броя трудови 

злополуки, за 19 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.  

От определените като трудови злополуки (21 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 15 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 4 броя; 

 за 2 декларирани трудови злополуки е издадено разпореждане за отказ от 

признаването им. 

През трето тримесечие на 2020 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна 

инвалидност, разследвани са две (2) трудови злополуки, от които едната е довела до смърт, за 

която все още не е издадено разпореждане (изпратена е до РЗИ-Габрово за произнасяне по 

компетентност). 

Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на 

НОИ – Габрово за трето тримесечие на 2020 г. без промяна, спрямо същия период на 2019 г. 

По икономически дейност злополуките са във фирми от строителство, производство на 

мебели, производство на облекло, производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и 

други. 

През трето тримесечие на 2020 г. в ТП на НОИ – Габрово няма получени бързи 

известия за съмнение за професионална болест. 
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Предложението бе подложено на гласуване - отговор на електронен адрес 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5 за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 3: Информация от РЗИ-Габрово, относно заболеваемостта в Габровска област през 

2019 година на база анализите на службите по трудова медицина. 

3.1. Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в регион Габрово на база 

проведени профилактични медицински прегледи през 2019 година: 

По данни на СТМ профилактични прегледи през 2019 г. са организирани и проведени 

на 5167 работници (7380 работници за 2018 г.). 

Проведени са медицински прегледи при следните специалисти: вътрешни болести, 

невролог, офталмолог, лабораторни и функционални изследвания на дишането- за 

работещите при експозиция на прах, ЕКГ(електрокардиограма), аудиометрия- за работещите 

при експозиция на шум. 

От получените резултати и анализираните данни може да се направят следните 

заключения: 

 Обхватът на профилактичните прегледи е нисък. 

 Честота на лицата с установени заболявания е 7.69% - тя е съвкупността от 

регистрираните новооткрити заболявания сред обхванатите, проявени при 

периодичните медицински прегледи.  

 Най- често откритите при профилактичните прегледи заболявания са същите , както 

и през 2018 г. При – 5,7% от прегледаните лица, установените заболявания са социално-

значими :  хипертонична болест на сърцето и захарен диабет. При адекватна медикаментозна 

терапия те могат да продължат да изпълняват професионалните си задължения. 

 Значителен е делът на прегледаните лица с регистрирани рефракционни аномалии. 

Установените отклонения в зрителната острота са коригирани с диоптрични очила. 

 Запазва се тенденцията за повишена зааболеваемост от злокачествени 

новообразования на дебелото черво, белия дроб и млечната жлеза. 

 След анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички СТМ са 

направили извода: „Регистрираната патология не се свързва с условията на труд по 

работните места и упражняваната професия, заболяванията нямат професионално 

обусловен характер“. 

 В заключение, СТМ дават следните препоръки за подобряване на здравното 

състояние на работещите: 

 Спазване на изискванията и мерките по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Провеждане на предварителни медицински прегледи , координирани със СТМ, за 

недопускане до работа на лица с противопоказания за работа. 

 Контрол на здравното състояние на работещите, чрез редовно провеждане на 

профилактични медицински прегледи. 

 Стимулиране на личната отговорност на всеки за опазване на собственото здраве. 

 Провеждане на здравно- промотивна дейност с цел отказване от тютюнопушене, 

рационално хранене и др. 

 Контрол по спазване на рационален режим на труд и почивка. 
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3.2. Анализ и оценка на здравното състояние на работещите  в Област Габрово, въз основа 

на осчетоводени болнични листи  за 2019 година: 

Обем на анализа са: осчетоводени болнични листа за дванадесетте месеца на 2019 г. 

и данни от проведени прифилактични медицински прегледи. Данните в изпратените анализи 

обхващат 261 фирми (246 фирми за 2018 г.).  Броят на работещите лица за 2019 г. е 22401 

(24193 за 2018 г.).  

 Честотата на боледуващите лица с временна неработоспособност е 48% (ниво средно) 

при честота 49.66%  за 2018 г. Честотата на случайте с временна неработоспосоност е 79.4%  

(ниска) и се  запазва в сравнение с 2018 г. (79%). Относителния дял на често и дълго 

боледуващите работници е 13% (много висок). 

 По честотата на случаите (брой регистрирани заболявания) надвишаването на 

средните за страната стойности, ползвани като еталон, се наблюдава в най-голяма степен за: 

 болести на дихателната система,; 

 болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан; 

 болести на периферната нервна система; 

 Заболяванията на дихателната система показват най-голямо превишение на 

еталонните стойности. Това се дължи предимно на остри заболявания на долните и горните 

дихателни пътища, които са с преходен характер. 

Честотата на трудозагубите с ВН за 2019 г. е 1758 (много висока) в сравнение с 

преходната година 1270 за 2018 г. 

С най- голям относителен дял и с най-голям брой дни с временна нетрудоспособност 

са травматичните увреждания и болести на костно-мускулната система. Заболяванията на 

дихателната система и острите респираторни вирусни инфекции са на второ място по 

честота. На трето място са заболявания на нервната система. Всички останали заболявния са 

с нисък относителен дял.   

 През 2019 г. в Област Габрово има регисрирани 5 случая на трудова злополука. 

Травматичните увреждания са с ниска честота и средна тежест. 

За отчетеният едногодишен период няма работещи с регистрирани 

професионални заболявания. 

От представените анализи на заболеваемостта се установи,  че 2,4 % от работещите са 

с трайна загуба на работоспособност.  

  Заболяванията , причина за трайна загуба на работоспособност са от общ характер и 

не са свързани с условията на труд – сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна 

недостатъчност, последици от мозъчен инфаркт, исхемична кардиомиопатия, хронична 

белодробна болест, коксартроза и др. 

През годината няма лица с трайна загуба на работоспособност, поради 

професионално заболяване , или трудова злополука. 

   В сравнение с предходната година показателите на заболеваемостта с временна 

загуба на работоспособност бележат вариабилна тенденция на различните показатели: 

- наблюдава се значително намаляване  на броя на боледувалите през годината лица; 

- запазва се броят на случаите на заболявания, но броят на загубените дни, поради  

отпуск по болест се увеличава; 

- ,,честотата“ намалява, а ,,тежестта“ значително се увеличава. 

 

Предложението бе подложено на гласуване - отговор на електронен адрес 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5 за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 
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В хода на процедурата на неприсъствено заседание на Областния съвет по условия на 

труд (ОСУТ), предвид въведената извънредна епидемиологична обстановка на територията 

на цялата страна заради COVID-19 и с писмо, се получиха следните резултати: 

1. Мария Пенева – по всички точки от дневния ред - за 

2. София Димитрова – по всички точки от дневния ред - за 

3. Даниела Йорданова (СРС на КТ „Подкрепа”) – по всички точки от дневния ред - за 

4. Росица Йонкова (РС на КНСБ) - по всички точки от дневния ред - за 

5. Галина Михнева (ГТПП) - по всички точки от дневния ред - за 

6. Пепа Сомлева (ИСА/СК) – не е получен отговор 

 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Областния съвет по условия на труд приема за сведение така представената 

информация за дейността на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище 

Габрово за трето тримесечие на 2020 г. 

2. Областния съвет по условия на труд приема за сведение представената 

информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за трето тримесечие на 2020 г.  

3. Областния съвет по условия на труд приема за сведение представената 

информация от РЗИ-Габрово, относно заболеваемостта в Габровска област през 

2019 година на база анализите на службите по трудова медицина. 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,  /П/  

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областния съвет по условия на труд 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  /П/  

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областен съвет по условия на труд 


