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Рег. № ОСК-02-503/1/       Препис! 

04.12.2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 44 

Днес, 04 декември 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала на Областна 

администрация-Габрово се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на 

което присъстваха: 

1. Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Радина Кубатова – Упълномощен представител на ГТПП; 

4. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ 

 

Присъстваха още: 

Катя Колева – Дирекция „ИТ” – Габрово 

Радослава Конова – упълномощен представител на ТП на НОИ – Габрово 

Николай Пенчоков – Регионална здравна инспекция - Габрово 

 

Отсъстваха: 

Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

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

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областния 

съвет по условия на труд, което протече при следния 

 

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 2019 г.  

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

Габровска област за трето тримесечие на 2019 г. 

3. Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2018 година на база 

анализите на службите по трудова медицина. 

4. Текущи 

 

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

приет единодушно с 4 гласа ,,ЗА”.  

 

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

към настоящия протокол), затова г-жа Пенева даде думата на присъстващите за въпроси към 

г-жа Колева. Въпроси относно доклада на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.  

 През третото тримесечие на 2019 година са извършени 286 проверки, на територията 

на 273 предприятия в Област Габрово. За първи път през третото тримесечие на 2019 година 

са проверени нови 63 (шестдесет и три) предприятия. 

 През третото тримесечие на 2019 г. са установени 840 нарушения, отнасящи се до: 

 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 632 нарушения: 

o по организация на  дейността за осигуряване на ЗБУТ – 394 нарушения (62%); 
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o по безопасност на работното оборудване и технология – 144 нарушения (23%); 

o по хигиена на труда – 94 нарушения (15%); 

 нарушения по  трудови правоотношения (ТПО) - 208 бр. 

 За констатираните при проверките нарушения на работодателите са дадени 

предписания за отстраняване на нарушенията с определен срок за изпълнение.  

Освен дадените предписания, през третото тримесечие на 2019г. е спряна от експлоатация една 

машина, поради неизправна блокировка на обезопасяващото ограждение на машината.  

Инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово извършват 

последващ контрол за проверка изпълнението на дадените предписания, които са с изтекъл 

срок за изпълнение. През третото тримесечие на 2019 г. са проверени  43% от  дадените 

предписания, чиито срок за изпълнение е изтекъл през този период.   

През третото тримесечие на  2019 г. са съставени  28 акта за установени 

административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 14 бр., 50 % от общия брой 

актове. За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. са съставени 55 акта за установени 

административни нарушения, в т.ч. 28 акта за нарушения, свързани с здравословните и 

безопасни условия на труд – 50% от съставените през второто тримесечие актове.  

Проверки, извършени по сигнали за нарушения на трудовото законодателство - 

през третото тримесечие в  Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са 

постъпили 34 сигнали за нарушения на трудовото законодателство. 

Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най-често 

сигналите да постъпват в Инспекцията по труда, след като трудовото правоотношение е 

прекратено, като проблемите са предимно  за неизплатени последни трудови възнаграждения 

или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване 

на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или 

не върната трудовата книжка. 

По всички сигнали,  по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово 

има компетентност, са извършени проверки и при установяване на нарушения са наложени 

принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят 

допуснатите нарушения. 

 

Г-жа Пенева предложи да бъде приета за сведение така представената информация за 

дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за трето тримесечие на 

2019 г.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 2:  Представителя на ТП на НОИ - Габрово, г-жа Радослава Конова: 

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

Габровска област за трето тримесечие на 2019 година: 

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

злополуки, за които са издадени и 21 броя разпореждания да се считат за трудови злополуки. 

От определените като трудови злополуки (21 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 18 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 3 броя; 

За цитирания период има трудова злополука, довела до смърт в гр. Трявна. 
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Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово през трето тримесечие на 2019 

година са извършени 2 бр. разследвания на трудова злополука, на основание на  чл.58, ал.1 и 

ал.2 от КСО. 

За периода от юли до края на септември месец 2019 г. няма трудова злополука, довела 

до трайна инвалидност. 

Сравнявайки с предходното тримесечие на 2019 г., се забелязва тенденция на 

увеличаване на общия брой декларирани трудови злополуки (юли-септември – 21 бр.; април-

юни – 15 бр.). 

Непризнати трудови злополуки на трето тримесечие на 2019 г. няма. 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от строителството, 

производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение, сухопътен 

транспорт, държавно управление, здравеопазване и др. 

През третото тримесечие на 2019 г. в ТП на НОИ – Габрово е получено 1 бързо известие 

за съмнение за професионална болест от ТП на НОИ – Велико Търново, за лице работещо 

във ИС „Видима” АД. 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т.3: Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2018 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 2018 година: 

По данни на службите по трудова медицина в Област Габрово 

 2018 година 2017 година 

Профилактични прегледи организирани и проведени във фирми 78 фирми 94 фирми 

Подлежащи на периодични медицински прегледи 9203  работника 5476  работника 

Обхванати работници – периодични медицински прегледи 7380 работника 3836 работника 

Водещи групи заболявания, регистрирани при медицинските прегледи: 

 хипертонична болест на сърцето- 20%; 

 костно мускулна система - 8%; 

 болести на обмяната на веществата - 8%; 

 новообразования - 3%; 

Регистрирани са и случаи с рефракционни аномалии, при профилактични прегледи, 

проверени с участие на офталмолог. Най-често откритите при профилактични прегледи 

заболявания са същите, както и през 2017 г. 

3.2. Анализ и оценка на здравното състояние на работещите  в Област Габрово, въз 

основа на осчетоводени болнични листи  за 2018 година: 

От анализа са изключени болничните листове за временна нетрудоспособност за 

бременност и раждане , гледане на болен член на семейството, не трудови злополуки. 

Данните от СТМ обхващат: 

 246 фирми (за 2017 г. са били 219 броя фирми); 

 броят на работещите 24193 броя (2017 г. – 14230 бр.); 

 честота на боледувалите лица с временна неработоспособност 49,66% (средна); 

 честота на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 79 (ниска) 
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o заболяванията на дихателната система (25%) - преобладават острите 

инфекции на горните и долните дихателни  пътища, острите бронхити; 

o заболявания на костно-мускулната система са 25 %; 

o заболявания на нервна система са 14 %; 

o заболяванията на органите на кръвообръщението са около 8 %; 

o на храносмилателната система – 7 %; 

o на пикочо-половата система - 7 %. 

o случаите на установените новообразувания са около 1,4% (1% за 2017 г.); 

o заболяванията на ендокринната система са около 1 % от случаите. 

В сравнение с 2017 г. са завишени заболяванията на органите на кръвообръщението, 

пикочо-половата система, костно-мускулната система и онкологичните заболявания. 

Честотата на трудозагубите с ВН за годината е 1270 (много висока) и се запазва в 

сравнение с предходни години - 1276  - 2017 г. (много висока),  1496 - 2016 г.; 2015 г.  – 1376. 

Най-честите причини за трудозагубите са от заболявания на дихателната система, 

костна-мускулната система, болести на нервната система, органите на кръвообръщението и 

онкологичните заболявания. 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т.4: Текущи  

 Г-жа Пенева: Предлагам в рамките на датата до следващо заседание на Областен 

съвет по условия на труд, всички присъстващи институции и членове на съвета да помислят и 

предложат как да бъде отбелязан 28 април – Световен ден на безопасност и здраве при 

работа, чрез организиране на една обща инициатива. 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

1. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността 

на Дирекция ,,Инспекция по труда” - Габрово за трето тримесечие на 2019 г.; 

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

Габровска област за трето тримесечие на 2019 г.; 

3. Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2018 година на база 

анализите на службите по трудова медицина. 

4. Предложения за отбелязване на Световен ден на безопасност и здраве при работа. 

 

 

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 Областния съвет по условия на труд 


