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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

Днес, 18 април 2022 г., в заседателната зала на ОА-Габрово се проведе заседание на 

Областния съвет по условия на труд, на което присъстваха: 

1. Ралица Манолова  – Областен управител 

2. Мария Хубанова – Областна администрация  

3. Виолета Иванова – Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово 

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа“ 

5. Николай Григоров - АИКБ 

6. Тодор Костов – ТП на НОИ Габрово 

7. Ивелин Стоянов -  Заместник областен управител 

 

Налице е кворум за провеждане на заседание. Г-жа Манолова поздрави 

присъстващите и откри заседанието.  

По електронна поща е постъпило писмо от г-жа Росица Йонкова, РС на КНСБ-

Габрово, в което тя заявява невъзможност за участие в заседанието и подкрепа „за“ 

приемане на дневния ред, отчета и плана за дейността на ОСУТ.  

Дневния ред и материалите са изпратени предварително до членовете на съвета 

Единодушно бе приет и заседанието протече по следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на отчет за дейността на ОСУТ за 2021 година 

2. Приемане на план за работата на ОСУТ за 2022 година. 

3. Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ – 

Габрово във връзка със спазването на Закона за здравословните и безопасните условия на 

труд за 2021 година и първо тримесечие на 2022 година. 

4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за 2021 г. и първо тримесечие на 2022 година. 

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

култура на труда. 

6. Текущи 

 

По т.1. Приемане на отчет за дейността на ОСУТ за 2021 година – отчетът е 

изпратен до членовете на ОСУТ предварително, заедно с поканата за заседанието. Не 

постъпиха допълнения по предлагания текст и председателят подложи на гласуване следното 

решение „Областен съвет по условия на труд приема отчет за дейността си за 2021 

година“. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за – 6. 

Решението се приема. 

 

По т.2. Приемане на план за работата на ОСУТ за 2022 година – планът също е 

изпратен до членовете на съвета заедно с поканата за заседанието. Не постъпиха 

предложения и допълнения и председателят подложи на гласуване следното решение 

„Областен съвет по условия на труд приема план за работа за 2022 година“. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за – 6. 

Решението се приема. 
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По т.3. Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по 

труда“ – Габрово във връзка със спазването на Закона за здравословните и 

безопасните условия на труд за 2021 година и първо тримесечие на 2022 година. 

Г-жа Манолова даде думата думата на г-жа Иванова, директор на Дирекция 

„Инспекция по труда“ – Габрово да направи кратко резюме на резултатите от контролната 

дейност на дирекцията. (Двата доклада са приложени към настоящия протокол). 

Г-жа Иванова представи основните констатации от направените проверки и  

сподели, че инспекционната дейност е свързана с конфликтни сутиации, при някои случаи 

се търси съдействие от полицията, има проблеми с неявяване за връчване на призовки, 

използва се възможността по АПК – залепяне на уведомление.  

Г-жа Йорданова попита правени ли за проверки във фирма Дзали, тъй като има 

анонимни сигнали за нарушения, а синдикалната организация няма филиал там. 

Г-жа Иванова отговори, че проверка във фирмата е правена през 2021 година. 

 

По т. 4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за 2021 г. и първо тримесечие на 2022 година. 

Председателят на съвета предостави думата на г-н Костов да представи 

информацията. (приложение към настоящия протокол). 

 

По т. 5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на 

безопасност и култура на труда. 

РС на КНСБ, съвместно с ДИТ, ще отбележи Световния ден на безопасност и 

култура на труда чрез организиране на приемна за безплатни консултации и сигнализиране 

на нарушения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и публикации в 

местни медии. 

СРС на КТ “Подкрепа“ ще организират обучение за своите членове и ще проведат 

анкета, свързана с прилагане на ЗБУТ. 

 

По т. 6. Текущи – не бяха разисквани други въпроси 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

На заседанието бяха приети следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. Областен съвет по условия на труд приема отчет за дейността си за 2021 година. 

2. Областен съвет по условия на труд приема план за работа за 2022 година. 

 

(п) 

РАЛИЦА МАНОЛОВА 
Областен управител на Област Габрово и 

Председател на Областен съвет по условия на труд 

 

(п) 

Изготвил протокола:  

Мария Хубанова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 


