
 

П Р О Т О К О Л  

№ 2/ м. август 2022 г. oт неприсъствено  заседание  

на Областния съвет по условия на труд - Габрово 

 

 

 На проведеното първо заседание на Областния съвет по условия на труд (ОблСУТ) 

през м.април е приет план за дейността му. Плануваният период за провеждане на второ 

заседание е м. юли 2022 г. при следния ДНЕВЕН РЕД: 

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

Габрово във връзка със спазването на Закона за здравословните и безопасните 

условия на труд за второто тримесечие на 2022 година. 

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

заболявания в Габровска област за второто тримесечие на 2022 година. 

3. Отчитане на проведените мероприятията по повод Световния ден на 

безопасност и култура на труда – 28 април. 

В Областна администрация-Габрово постъпиха доклади и информация от 

отговорните организации по гореописания дневен ред. 

  

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

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

условия на труд за второто тримесечие на 2022 година. 

През второто тримесечие на 2022 г. Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово е 

извършила 188 бр. проверки в 178 предприятия, като 5 от тях са проверени за първи път. 

За периода са постъпили 26 сигнала за нарушения на трудовото законодателство. 

Извършени са и 7 бр. проверки на предприятия, подпомогнати по мерките за 

преодоляване на последиците от COVID-19. 

В резултат от извършените проверки са установени 880 бр. нарушения на 

трудовото законодателство. Нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд са 519 бр. Констатираните нарушения по осигуряване на здравословни и 

безопсни условия на труд са 359 бр. 

За второто тримесечие на настоящата година са съставени 46 акта за установени 

административни нарушения. 

Пълният текст на доклада е приложен към протокола. 

 

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

заболявания в Габровска област за второто тримесечие на 2022 година. 



 

През второто тримесечие на 2022 г. в ТП на НОИ са декларирани 16 бр. злополуки. 

От тях 12 са настъпили по време на пряка (трудова) дейност, 3 са настъпили по време на 

обичайния път към работното място или към дома и 1 не е приета като трудова злополука. 

За периода не са правени разследвания на трудови злополуки. Не е регистрирана 

трудова злополука, довела до трайна инвалидност. 

Сравнението, спрямо същия период през 2021 г., показва увеличение със 7 бр. на 

общия брой декларирани трудови злополуки. 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирими от строителство, 

производство на машини и оборудване, транспорт, държавно управление, образование, 

здравеопазване, производство на хранителни продукти, текстил, облекло. 

Информацията от ТП на НОИ е приложена към протокола. 

 

3. Отчитане на проведените мероприятията по повод Световния ден на 

безопасност и култура на труда – 28 април. 

Регионалният съвет на  КНСБ – Габрово, съвместно с Дирекция „Инспекция по 

труда“ проведоха на 28 април открита приемна за здравословните и безопасни условия на 

труд. По време на приемната гражданите имаха възможност да получат безплатни 

консултации от експерти от РС на КНСБ, ДИТ и Федерация на независимите синдикални 

организации от леката промишленост към КНСБ. Освен в регионалния офис в Габрово, 

сигнали за нарушаване на безопасните условия при работа се приемаха по телефон, 

електронна поща и чрез социалните мрежи. По повод Световния ден на безопасност и 

култура на труда, РС на КНСБ направи в медиите обзор на ситуацията в региона. 

Синдикалният регионален съюз на КТ"Подкрепа"- Габрово проведе открити срещи  

във връзка с констатирани проблеми на работното място по повод неспазване на 

условията на труд. Установени бяха нарушения по отношение липсата на подходящо 

работно облекло, липса на добра климатизация и вентилация в помещения с работещи 

голям брой работници. Сигнализирани са съответните работодатели. Направени са 

анкетни проучвания за условията на труд. 
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