РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-02-72/6/

Препис!

09.03.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 1
от неприсъствено заседание на Областен съвет по условия на труд
Състав на комисията:
1. Мария Пенева – Председател
2. София Димитрова – Секретар
Членове:
1. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ
2. Галина Михнева – ГТПП
3. Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово
4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа”
Във връзка с обявяване на извънредната епидемиологична обстановка на територията на
цялата страна, заседанието на Областен съвет по условия на труд, което е планувано за м.
февруари 2021 г. се проведе неприсъствено.
Членовете на Съвета се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок
(05.03.2021 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на e-mail адреса на
Секретаря на Съвета - sdimitrova@gb.government.bg, а именно:
„ОСУТ приема така определения дневен ред – „за”, „против”, „въздържал се”;
„ОСУТ-Габрово приема отчет за дейността на ОСУТ за 2020 г.“
„ОСУТ-Габрово приема план за работа на ОСУТ за 2021 г.“
„ОСУТ-Габрово приема информация от Дирекция „Инспекция по труда“ –
Габрово за 2020 г..“
5. „ОСУТ-Габрово приема информация от ТП на НОИ – Габрово за 2020 г..“
1.
2.
3.
4.

ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на отчет за дейността на ОСУТ – Габрово за 2020 година
2. Приемане на план за работа на ОСУТ – Габрово за 2021 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 2020 година.
Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово
4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в
Габровска област за 2020 година.
ТП на НОИ - Габрово
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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 4 гласа ,,ЗА”.
По т. 1. Отчета за дейността на Областния съвет по условия на труд за 2020 година, бе
представен на всички членове, след което се премина към гласуването му.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСУТ за 2021 година.
Приемане на План за работа на Областен съвет по условия на труд:
Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0
Предложението се приема.
По т. 3: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.3
(приложена към настоящия протокол). Въпроси относно доклада на Дирекция
„Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.
Според получения доклад за 2020 г. става ясно, че Дирекция „Инспекция по труда” със
седалище Габрово са извършили 720 броя проверки, като са изпълнени всички планирани
проверки по мерките от плана за 2020 г. (593 броя), като са преизпълнили плана с 18%.
Констатираните нарушения са 3535 бр., а наложените принудителни административни
мерки – 3435 броя, в т. ч., по чл. 404, ал.1, т.3 и чл. 404, ал.1, т.5 от КТ.
През 2020 г. са установени 1944 нарушения, отнасящи се до осигуряване на ЗБУТ,
което е 55 % от установените през годината нарушения. Най-голям процент са нарушенията
по вътрешно фирмената организация за осигуряване на ЗБУТ – 1284 нарушения, които са
66% всички нарушения по ЗБУТ.
Констатираните нарушения по безопасност на труда са 467 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 193 нарушения – 10% от нарушенията по ЗБУТ –
липса на данни за факторите на работната среда, както и нарушения свързани с медицински
прегледи на работниците.
През 2020 г. са извършени 90 проверки по строителни обекти на територията на
област Габрово. Най-често констатираните нарушения са:
 свързани с липса на инструкции по безопасност и здраве, поставени на видни места в
обектите;
 на строителни обекти без изградена временна плътна ограда и не сигнализирана със
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съответните знаци и табели;
при използване на скеле с липсващи странични части – главно и средно ограждение за
ръцете и долно ограждение за краката;
при преминаване на работниците от ниво терен до сградата, се използват временни
дървени пътеки, които не са обезопасени с парапет;
не обезопасени отвори на шахти, което създава опасност от пропадане от височина, с
което се застрашава живота и здравето на работещите;
кабели, положени директно върху терена и подложен на въздействие на механични
сили, които могат да нарушат изолацията им.
нарушения с оценяването на риска – липса на оценка на риска; не е документирано
провеждането на ежедневен инструктаж; не е извършено подходящо
обучение/инструктаж на работно място; нарушения за липса на съвместна писмена
договореност между различни фирми, работещи на една и съща площадка;
нарушения, свързани с неосигурени лесно достъпни средства за оказване на първа
помощ и други.

През 2020 г. са извършени 15 проверки във връзка с възникнали трудови злополуки
на територията на област Габрово, като две от тях са завърши със смърт. При извършените
проверки са установени 68 нарушения на трудовото законодателство, за които са наложени 65
броя принудителни административни мерки и съставени 10 броя актове за установяване на
административно нарушение.
При извършване на проверките през 2020 г. и във връзка с наложените в страната
противоепидемични мерки извършване на 302 от проверките е осъществен контрол относно
спазването на противоепидемичните мерки от страна на работодателите и работниците.
През изминалата година за констатираните нарушения на трудовото законодателство
са съставени 155 акта за установяване на административни нарушения. От Дирекция
„Инспекция по труда“ – Габрово през 2020 г. са издадени 149 наказателни постановления –
125 броя – за нарушения по трудовите правоотношения; 24 наказателни постановления за
нарушение по безопасност на труда.
През 2020 г. се запазва тенденция за брой подадени сигнали за нарушения на
трудовото законодателство – 184 броя, а през 2019 г. са подадени 189 сигнала. Това са
сигнали предимно от лица с прекратени трудови правоотношения и са предимно за
неизплатени трудови възнаграждения или обезщетения; след прекратяване на трудовия
договор – липса на заповед за прекратяване или невръчена трудова книжка. Постъпили през
2020 г. сигнали до ДИТ – Габрово, отнасящи се до условията на труд са 11 броя или 6% от
постъпилите в Дирекцията сигнали.
През изминалата 2020 година са извършени 8 проверки с други държавни органи в т.ч.
в 4 проверки са участвали служители на МВР, 1 брой с ТП на НОИ – Габрово и 3 проверки
със служители на РЗИ. Проверки с участието на представители на КУТ и ГУТ са 11 броя.
По сигнали на РС на КНСБ – Габрово е извършена проверка една проверка, където са
установени 9 броя нарушения на ТПО, в т.ч. 8 бр. нарушения по чл. 128, т.2., във връзка с чл.
267, ал. 1. от КТ, за което на работодателя е потърсена административно-наказателна
отговорност и са съставени 8 броя актове за установяване на административни нарушения.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, 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 2020 година.
По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са декларирани 53 броя трудови
злополуки, за 46 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.
От определените като трудови злополуки (53 броя):
 злополука станала по време на трудова дейност – 32 броя;
 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 14 броя;
 декларирани трудови злополуки, които не са признати за такива – 7 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 - 2020 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна
инвалидност, но има две (2), които са довели до смърт. Няма получени бързи известия за
сигнализиране на съмнения за професионални болести.
Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на
НОИ – габрово през 2020 г. (53 броя), се забелязва тенденция на леко намаляване на общия
брой декларирани трудови злополуки, спрямо предходната 2019 г., когато са регистрирани 55
боря трудови злополуки, дължащо се на епидемиологичната обстановка в страната, заради
която голям брой осигурители преустановиха или намалиха обема на своята дейност.
Загубените календарни дни в следствие на трудови злополуки през 2020 г. са 3814 дни,
с 462 дни по-малко спрямо 2019 г. – 4276 дни.
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.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за -4, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и
култура на труда.
КНСБ – По повод 28 април – Световния ден по безопасност и здраве при работа, както
и на паметта на трудещите се по целия свят, които са загубили живота си в следствие на
трудова злополука или професионална болест, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово се
присъединява към световната синдикална общност като планира да организира
информационно-обучителна кампания „Безопасни и здравословни условия на труд –
основно право на работещите” в област Габрово.
По т. 6. Текущи
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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 2020 г.
2. Областния съвет по условия на труд приема така предложения план за работа за 2021г.
3. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността
на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2020 г.
4. Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в
Габровска област за 2020 година
5. Организиране/помощ за осъществяване на инициативи на членовете на съвета, по
предварително подадена информация – КНСБ, ГТПП, ИСА и Подкрепа.

МАРИЯ ПЕНЕВА,
/П/
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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