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№ ОСК-02-76/3/ 

      31.01.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 38  

 

Днес, 30 януари 2018 г. (вторник) от 10.00 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. Иван Иванов – упълномощен представител на Регионален съвет на КНСБ 

4. Радинка Кубатова – упълномощен представител на  ГТПП; 

5. Георги Георгиев – упълномощен представител на СРС на КТ „Подкрепа” 

 

Присъстваха още: 

Катя Колева – Дирекция Инспекция по труда – Габрово 

Радослава Конова – ТП на НОИ – Габрово 

д-р Николай Пенчоков – РЗИ – Габрово 

Наньо Димов – Директор дирекция „ОЗ” при РЗИ - Габрово 

 

Отсъстваха: 

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. Приемане отчет за дейността на ОСУТ – Габрово за 2017 година; 

2. Приема на план за работа на  ОСУТ – Габрово за 2018 година; 

3. 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 2017 г.; 

4. Анализ и оценка на здравословното състояние на работещите – въз основа на 

болнични листи за 2016 г. и анализ и оценка на здравното състояние на работещите в 

регион Габрово – на база проведени профилактични прегледи през 2016 г.; 

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

Габровска област за 2017 година; 

6. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и 

култура на труда; 
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 Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет единодушно с 5 гласа ,,ЗА”. 

 

По т. 1. Отчета за дейността на Областния съвет по условия на труд за 2017 година, бе 

представен на всички членове след което се премина към гласуването му. 

Г-жа Пенева предложи да бъде приет за сведение така представения отчет за 2017 г.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

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

Предложението се приема. 

 

По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСУТ за 2018 година и г-жа Пенева 

предложи на всички членове да гласуват. 

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

Предложението се приема. 

 

По т. 3: 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. Според получения доклад за 2017 г. става ясно: 

 През 2017г. са установени 3527 нарушения, отнасящи се до осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд.   

      Най-голям процент са нарушенията  по вътрешно фирмена организация за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд - 2086 нарушения (59% от нарушенията по 

ЗБУТ). Характерни нарушения по вътрешно фирмена организация за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, установени през 2017г.: 

 Нарушения по  оценката на риска; 

 Нарушения, свързани с инструктажа и обучението  на работниците; 

 Липса на инструкции  за безопасна работа;  

 Неосигурено обслужване от служба по трудова медицина; 

 Липса на периодични технически прегледи на използваните в предприятията 

съоръжения с повишена опасност; 

 Липса на информационни листове по безопасност при работа с химични продукти. 

 

По хигиена на труда са констатирани 750 нарушения (21% от нарушенията по ЗБУТ).  

Основно допуснатите нарушения по хигиена на труда са следните:  

 Нарушаване на изискването за предварителен медицински преглед на работниците 

при постъпване на работа; 

 Не проведени периодични медицински прегледи; 

 Липсват данни за факторите на работната среда; 

 Нарушения на физиологичния режим на труд и почивка. 

 

Административно-наказателна отговорност. 
През 2017г. за установени нарушения на трудовото законодателство са съставени 235 акта 

за административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за 
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осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 79 ( 33% от общия брой актове), 

като от тях 66 акта са съставени за нарушения на изискванията за вътрешна организация за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 13 акта за необезопасено 

работно оборудване, в т.ч. 2 акта за неизпълнени предписания.  

 

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

дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2017 г.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

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

Предложението се приема. 

   

По т. 4:  Представителя на РЗИ-Габрово, д-р Николай Пенчоков: 

 Анализ и оценка на здравното състояние на работещите, въз основа на болнични 

листи за 2016 г. - на база 7 служби по трудова медицина, на територията на област Габрово - 

анализа обхваща 130 фирми от регион Габрово, а броя на работещите е 15 811, се констатира 

следното: 

 честотата на заболеваемостта с временна нетрудоспособност на територията на област 

Габрово е ниска (61%): 

◦ 24% - заболявания на дихателната система – най-често остри инфекции на горните 

дихателни пътища и остри бронхити; 

◦ 12% - заболявание с остри вирусни инфекции; 

◦ 20% - заболявания на костно-мускулната система - артропатиите, артрози и 

спондилопатии; 

◦ 7% - заболявание на нервната система – увреждане на нервни коренчета и 

плексуси; 

◦ 3 % - заболявания на органите на кръвообръщението; 

◦ 2% - на пикочо-половата система и храносмилателната система; 

◦ 1% - на ендокринната система – захарен диабет, нетоксична гуша, тиреотоксикоза; 

◦ 1% - са случаите на установените новообразувания; 

 В сравнение с предходната година (2015 г.) заболеваемостта се запазва, като от самия 

анализ биват изключвани болничните листове за временна нетрудоспособност за бременност 

и раждане, гледане на болен член от семейството и нетрудовите злополуки. 

 Най-често причините за временната нетрудоспособност е от заболявания на костно-

мускулната система, дихателната система, нервната система, органите на кръвообръщение и 

травмите. 

 От анализа става ясно, че честотата на трудозагубите с временна нетрудопособност за 

2016 г. е 1496, което е много високо, в сравнение с данните от 2015 г. (1376), и през 2014, 

когато стойността е била 1164. 

  

Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в регион Габрово, на база 

проведени профилактични медицински прегледи през 2016 г. - на база на данни от 

службите по трудова медицина на територията на област Габрово, са организирани и 

проведени такива в 69 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи са били 8895 

работника, а са извършени и обхванати само 7153 работници (79%). Най-често при 
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профилактичните прегледи са откривани следните заболявания: 

 хипертонична болест на сърцето; 

 болести на обмяна на веществата; 

 увреждане на междупрешлените дискове; 

 увреждане на нервни коренчета и плексуси. 

 Запазва се нивото на заболеваемост от злокачествени новообразувания и установяване 

на рефракционни аномалии – миопия и пресбиопия. 

 Службите по трудова медицина, най-често дават следите препоръки за провеждането 

на профилактичните задължителни медицински прегледи: 

 за повишаването на имунната резистентност – използване на храни и продукти 

с богато съдържание на витамини, минерали и антиоксиданти; 

 редовен контрол на факторите на работната среда – оцека на въздействието им 

върху здравето на работещите; 

 отпимизиране на работната поза – редуване на различни пози в рамките на 

работната смяна, ако е възможно; 

 създаване и поддържане на подходящо работно място; 

 ползване на полупасивни почивки – разходки, леки физически упражнения; 

 за работещите на видеодиспей – 5-10 минутно въвеждане на микропаузи – за 

профилактика на зрителната умора; 

 спазване на здравословен начин на живот – редовно и балансирано хранене, без 

злоупотреба с мазнини, въглехидрати, алкохол, кафе; 

 редуциране на телесното тегло; 

 провеждане на здравно-промотивна дейност сред работещите – за отказване от 

тютюнопушенето, за рационално хранене, активна дейност и повишаване на 

здравната култура; 

 редовно провеждане на профилактичните медицински прегледи; 

 по-голямо и насочено внимание от страна на медицинските специалисти, 

провеждащи задължителните профилактични прегледи – към често 

боледуващи лица или такива със социално значими заболявания; 

 контрол на позлването на личните предпазни средства; 

 периодично и навременно измерване на факторите на средата – микроклимат, 

осветление, шум. 

 

 Г-жа Пенева предложи да бъдат приети докладите за сведение на Областната комисия 

по условия на труд. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

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

Предложението се приема. 

 

По т. 5:  Представителя на ТП на НОИ - Габрово, Радослава Конова: 

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

Габровска област за 2017 година: 

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 55 броя трудови 
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злополуки, от които само за 48 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови 

злополуки, а за останалите 7 – не се приемат за трудови. От определените като трудови 

злополуки (48 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 35 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 13 броя; 

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово са извършени 8 разследвания 

на трудови злополуки, на основание на  чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО. 

През цитираната година (2017) има две  трудови злополуки, които са довели до трайна 

инвалидност, една довела до  смърт и шест нетравматични, които се водят също до смърт, 

като ТЕЛК се е произнесъл за липса на следствена връзка. 

Като цяло през 2017 година ТП на НОИ – Габрово, като орган отразяващ регистрите на 

трудовите злополуки забелязва тенденция на намаляване на трудовите злополуки, за разлика 

от 2016 година, когато броят им е бил 72. 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производството на 

машини и оборудване с общо и специално предназначение, като производство на: 

 хранителни продукти; 

 текстил; 

 облекло; 

 дървен материал; 

 химични изделия; 

 изделия от каучук и пластмаса; 

 основни метали и метални изделия; 

 електрически съоръжения, машини и оборудване; 

 мебели, строителство и търговия; 

 сухопътен транспорт; 

 държавно управление, образование, здравеопазване; 

 ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; 

 

По т. 6. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и 

култура на труда. 

 Членовете на ОСУТ решиха в рамките на 1 седмица, всеки да даде своите 

предложения за отбелязването му – краен срок до 09.02.2018 г. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

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

Предложението се приема. 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

1. Областния съвет по условия на труд приема отчета за дейността на съвета за 2017 г. 

2. Областния съвет по условия на труд приема така предложения план за работа за 2018г. 

3. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността 
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на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2017 г. 

4. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за 

заболеваемостта в Габровска област през 2016 г. на база на анализите на службите по 

трудова медицина. 

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

Габровска област за 2017 година 

6. В рамките на една седмица (до 09.02.2018 г.) всеки от членовете или присъстващите 

да даде своите идеи и предложения за отбелязването на 28 април – Световния ден за 

безопасност и култура на труда. 

 

 

 

 

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 


