РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-02-76 /1/

Препис!

26.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 25 февруари 2020 г. (вторник) 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Мария Пенева – Областна администрация – Габрово
София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Радинка Кубатова – упълномощен представител на ГТПП;
Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа”
Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ
Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово
Присъстваха още:
1. Наталия Станева – Дирекция Инспекция по труда – Габрово
2. Тодор Костов – ТП на НОИ – 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 на отчет за дейността на ОСУТ – Габрово за 2019 година
2. Приемане на план за работа на ОСУТ – Габрово за 2020 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 2019 година.
4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в
Габровска област за 2019 година.
5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и
култура на труда;
6. Текущи.
Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет
единодушно с 6 гласа ,,ЗА”.
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По т. 1. Отчета за дейността на Областния съвет по условия на труд за 2019 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 2019 г.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСУТ за 2020 година.
Г-жа Р. Йонкова (КНСБ) – Възможно ли е да се изисква информация от определена
институция за анализиране на общинските предприятия/организации дали се спазват
здравословните и безопасни условия на труд. Смятам, че е важно да изискваме анализ на
състоянието на ЗБУТ в общинските предприятия, анализ изготвен от службите по трудова
медицина, обслужващи ги. Такива анализи, предполагам се предоставят на РЗИ, не би ли
било добре да знаем и видим какво е състоянието, по отношение на здравословните и
безопасни условия на труд в общинските предприятия. Предлагам да се разгледа анализ на
ЗБУТ на служителите в общинските предприятия на територията на област Габрово.
Изисквайки тази информация, да се разгледа спазват ли се здравословните и безопасни
условия на труд в тези структури.
Г-жа Н. Станева (ДИТ – Габрово) – при текущ контрол се проверяват тези неща, но е
различно от анализа на заболеваемостта, който се предоставя пред РЗИ на база на
информация от службите по трудова медицина. Представителя на КНСБ иска цялостен
анализ на ЗБУТ, който включва инструктажи, експлоатация на работно оборудване, оценка на
риска на всяко работно оборудване, нещо по-глобално, отколкото заболеваемостта.
Г-жа М. Пенева (Председател ОСУТ) – Няма проблем да пуснем едно запитване до
РЗИ, ако съвета реши. Ако искаме за справка да разгледаме дадения анализ, разписан за
цялата област, а не за конкретен случай. Съвета няма правомощия и не е разследващ орган.
Г-жа П. Сомлева (ИСА) – Ние можем да направим констатации на база на подаден
анализ, но нищо повече. Някой ако има конкретен случай, подава информация на Инспекция
по труда.
Г-жа М. Пенева (Председател ОСУТ) – ако съвета реши, можем да пуснем запитване
до РЗИ, да ни дадат анализ. Ако има някакви притеснения, относно даден сигнал до КНСБ и
искат да се разследва този случай, нека да го подаде към компетентния орган.
Предложение: Да се пусне писмо до РЗИ за анализ на база информация от службите
по трудова медицина, обслужващи общинските предприятия, спазват ли се здравословните
и безопасни условия на труд.
Г-жа Пенева предложи на всички членове да гласуват.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 3, против – 0, въздържали се - 3
Предложението не се приема.
Приемане на План за работа на Областен съвет по условия на труд:
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0
Предложението се приема.
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По т. 3: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.3
(приложена към настоящия протокол), затова г-жа Пенева даде думата на
присъстващите за въпроси към г-жа Станева. Въпроси относно доклада на Дирекция
„Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.
Според получения доклад за 2019 г. става ясно, че Дирекция „Инспекция по труда” със
седалище Габрово са извършили 1025 броя, като са изпълнени всички планирани проверки
по мерките от плана за 2019 г.
Констатираните нарушения са 3410 бр., а наложените принудителни административни мерки
– 3331 броя, в т. ч., по чл. 404, ал.1, т.3 и чл. 404, ал.1, т.5 от КТ.
През 2019 г. са установени 2133 нарушения, отнасящи се до осигуряване на ЗБУТ,
което е 63 % от установените през годината нарушения. Най-голям процент са нарушенията
по вътрешно фирмената организация за осигуряване на ЗБУТ – 1269 нарушения, които са
60% всички нарушения по ЗБУТ.
Констатираните нарушения по безопасност на труда са 514 броя – 24% от
установените по ЗБУТ нарушения, като най-често срещаните са свързани с безопасността
при директен или индиректен допир до ел. ток (отворени ел. табла, необезопасени ел.
контакти и други).
По хигиена на труда са констатирани 350 нарушения – 16% от нарушенията по ЗБУТ –
липса на данни за факторите на работната среда, както и нарушения свързани с медицински
прегледи на работниците.
През изминалата година Дирекцията при извършване на контролната си дейност е
установила 1277 нарушения, отнасящи се до трудовите правоотношения. Най-висок е броя на
нарушенията по заплащане на труда (460 нарушения, 36 % от всички нарушения по трудови
правоотношения). Най-честите нарушения са за неизплащане на допълнителни
възнаграждения за трудов стаж и професионален опит (103 броя), нарушения за извънреден
труд (101 бр.), за работа по официални празници (30 бр.) и за неизплащане на нощен труд (6
бр.)
Нарушения по възникване на трудовите правоотношения са 183 броя, като са
установени работници работят без законосъобразно сключени договори (21 броя). По
спазване на работно време, почивки и отпуски – установени 176 нарушения (14%), като често
срещно нарушение е липсата на графици за работа при сумарно изчисляване на работното
време.
През 2019 г. за констатираните нарушения на трудовото законодателство са съставени
136 акта за установяване на административни нарушения. Съвместно с други държавни
органи и социални партньори са извършени 7 броя проверки, брой на проверките с участието
на представители на синдикати са 4 броя, с представители на КУТ и ГУТ – 23 броя.
При извършване на конторланта си дейност през изминалата 2019 г., Дирекция
„Инспекция по труда” със седалище Габрово за всяко от установените нарушения на
трудовото законодателство и ЗБУТ е предприела мерки за отстраняването им, което
неминуемо води до подобряване условията на труд като цяло, а в голяма част от случаите до
предотвратяване на тежки трудови инциденти.
Г-жа Пенева предложи да бъде приета за сведение така представената информация за
дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2018 г.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0.
Предложението се приема.
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По т. 4: Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните
заболявания в Габровска област за 2019 година.
Представителя на ТП на НОИ - Габрово, Тодор Костов:
По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са декларирани 55 броя трудови
злополуки, за 55 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.
От определените като трудови злополуки (55 броя):
 злополука станала по време на трудова дейност – 46 броя;
 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 9 броя;
Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово са извършени 7 разследвания
на трудови злополуки, на основание на чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО.
През цитираната година - 2019 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна
инвалидност, но има две (2), които са довели до смърт. Има получени бързи известия за
сигнализиране на съмнения за професионални болести – 2 броя.
Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на
НОИ – габрово през 2019 г. (55 броя), се забелязва тенденция на незначително увеличение на
общия брой декларирани трудови злополуки, спрямо предходната 2018 г., когато са
регистрирани 54 боря трудови злополуки.
По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производство на
машини и оборудване, производство на хранителни продукти, текстил, облекло, дървен
материал, химични продукти, изделия от каучук и пластмаса, основни метали, метални
изделия, електрически съоръжения,, строителство, мебели, сухопътен транспорт, държавно
управление и др.
Извършени са текущи проверки на осигурители по спазване на нормативните актове по
осигуряването на трудови злополуки и професионална болест, като за резултатите са
съставени констативни протоколи и са дадени задължителни предписания. Целта на
проверките е да се насочи вниманието на работодателите върху значимостта на
безопасността и здравето при работа, както и методическа помощ и консултации по повод на
декларирането на злополуките.
Г-жа Пенева предложи да бъде приета за сведение така представената информация.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и
култура на труда.
Да се изготвят и разпространят по фирми и предприятия брошури по ЗБУТ
(отпечатване на допълнителен брой на миналогодишни брошури);
КНСБ – за тази година предвиждаме миналогодишната кампания (Информационнообучителни кампании по ЗБУТ и оказване на Първа долекарска помощ в социални услуги в
Габрово) само че в Детски ясли, здравни кабинети, училища и детски градини, като ще се
опитаме да реализираме информационно-обучителните кампании на територията на цялата
област.
ГТПП – Всяка година правим безплатен семинар, обучение по ЗБУТ за фирми и
организации, без да стремим да е точно по повод на 28 април, което се предвижда и в
рамките на тази календарна 2020 година.
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ИСА – Стопанска камара прави три пъти годишно съвместно с МТСП безплатни
обучения по Закона за ЗБУТ (по определен график, съгласуван с МТСП), като в края на
обученията участниците получават и сертификат.
По т. 6. Текущи
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 2019 г.
2. Областния съвет по условия на труд приема така предложения план за работа за 2020г.
3. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността
на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2019 г.
4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в
Габровска област за 2019 година
5. Да се отпечатан брошури по ЗБУТ и съвместно с всички членове на съвета да бъдат
разпространени по фирми и предприятия за отбелязването на Деня.
6. Организиране / помощ за осъществяване на инициативи на членовете на съвета, по
предварително подадена информация – КНСБ, ГТПП, ИСА и Подкрепа.

МАРИЯ ПЕНЕВА,

/П/

Заместник областен управител на област Габрово
Председател на Областния съвет по условия на труд

Изготвил протокола:
/П/
София Димитрова
Секретар на Областен съвет по условия на труд
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