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Рег. № ОСК-02-361/7/         Препис! 

17.08.2021 г. 

ПРОТОКОЛ № 3  

Днес, 12 август 2021 г. (четвъртък) 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. Кристина Сидорова – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Цветомира Джепунова – упълномощен представител на РС на КНСБ - Габрово 

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ Подкрепа (отговор по електронна поща) 

5. Радинка Кубатова – упълномощен представител на ГТПП 

6. Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово 

 

Присъстваха още: 

1. Бойка Трифонова – дирекция „Инспекция по труда” – Габрово 

2. Радослава Конова – ТП на НОИ - Габрово 
 

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Сидорова откри заседанието на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество, което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. 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 второ тримесечие на 2021 година 

.Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово 
 

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

Габровска област за второ тримесечие на 2021 година. 

ТП на НОИ -  Габрово 
 

3. Информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия по повод – 

Световния ден на безопасност и култура на труда” – 28 април. 

 

4. Текущи. 

 

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет 

единодушно с 6 гласа ,,ЗА”. 

 

По т. 1: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.1 

(приложена към настоящия протокол). 
 Според получения доклад за второ тримесечие на 2021 г. става ясно, че Дирекция 

„Инспекция по труда” със седалище Габрово са извършили 237 броя, като за първи път са 
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проверени 23 предприятия.  Във връзка с възникнали трудови злополуки през периода са 

извършени три проверки, при които на работодателите са съставени 2 броя актове за 

установяване на административни нарушения. 

 При извършването на последващи проверки през тримесечието са проверени 49,3% от 

предписанията с изтекъл срок за изпълнение, установени са 95 броя неизпълнени 

предписания от страна на работодателите, отнасящ се до неизпълнение на предписания за 

изплащане на трудови възнаграждения на работещите. 

 През цитирания период са постъпили 39 сигнала за нарушения на трудовото 

законодателство от които три (3) са нарушения, свързани с хигиена на труда, а останалите се 

отнасят за неизплатени заплати, обезщетения, по възникване на трудовото правоотношение, 

по връчване на документи при прекратяване на трудовото правоотношение и други. 

 Извършени са 35 броя проверки през второ тримесечие на 2021 г. на предприятия, 

подпомагани по мерките за преодоляване на последиците от COVID-19 – ПМС №151/2020 г., 

ПМС №325/2020 г. и РМС №429/2020 г. 

 През второ тримесечие на 2021 г. са съставени 146 акта за установени 

административни нарушения, допуснати от работодатели и длъжностни лица, в т.ч. 21 броя 

АУАН за нарушение на ЗБУТ и 125 броя за допуснати нарушения по трудови 

правоотношения и  95 броя неизпълнение на дадени задължителни предписания. 

 В резултат от извършените проверки през 2-ро тримесечие на 2021 г,. са установени 

1162 броя нарушения на трудовото законодателство, които са по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд – 685 броя; нарушение отнасящи се до трудовите 

правоотношения са 476 броя и е установено 1 нарушение на Закона за държавния служител. 

 При извършените през второ тримесечие последващи проверки са проведени 46,3% от 

предписания с изтекъл срок за изпълнение. Установени са 10 незапълнени предписания с 

изтекъл срок, като за неизпълнението им на работодателите е потърсена административно-

наказателна отговорност. 

 

 Постъпи запитване от председателя на ОСУТ към Инспекция по труда – Габрово -  

Има ли постъпили сигнали/жалби за нарушение на труда по време на пандемията , на 

работещи дистанционно, от Дирекцията отговориха, че до този момент не са постъпвали 

такива сигнали. 

 

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

за дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за второ тримесечие 

на 2021 г. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

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

заболявания в Габровска област за второ тримесечие на 2021 година.  

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 9 броя трудови 

злополуки, за 9 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.  

От определените като трудови злополуки (9 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 8 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 1 броя; 
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През второ тримесечие на 2021 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна 

инвалидност и не са разследвани трудови злополуки. 

Съвместно с представители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, през второ 

тримесечие на 2021 г. няма направени разследвания на трудови злополуки. 

Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на 

НОИ – Габрово за второ тримесечие на 2021 г. се забелязва тенденция на намаляване на 

общия брой декларирани трудови злополуки за същия период на 2020 г., когато са били 11 

броя. 

Няма непризнати трудови злополуки, а по икономически дейност злополуките са във 

фирми от животновъдство, производство на обувки, обработка на кожи, транспортни услуги, 

държавно управление и образование. 

През второ тримесечие на 2021 г. в ТП на НОИ – Габрово няма получени бързи 

известия за съмнение за професионална болест. 

 

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

за трудовите злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за второ 

тримесечие на 2021 година 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6 за - 6, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 3: Информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия по повод – 

Световния ден на безопасност и култура на труда” – 28 април. 

 Габровска търговско-промишлена палата – предвид обявеното извънредно положение, 

в което се намираше страната, нямаше възможност за провеждане на инициативи; 
 

 РС на КНСБ Габрово – По повод 28 април - Международен ден в памет на загиналите и 

пострадалите при трудови злополуки и професионални болести работници и Световен 

ден за здравословен и безопасен труд, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово организира 

информационно-обучителна кампания и открит горещ телефон за предоставяне на 

безплатни психологически консултации на работници и служители. Инициативата се 

проведе от 26 до 29 април 2021 г. под формата на дистанционно обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд и консултации от психолог за намаляване на 

личното напрежение, подкрепа при решаване на проблеми в работната среда и запазване 

на психичното здраве на работниците и служителите в условията на Ковид пандемия. 

Консултациите бяха предоставени от Габриела Гатева – психолог и синдикален 

председател на КНСБ. Кампанията премина под мотото „Безопасни и здравословни 

условия на труд – основно право на работещите”, като бе насочена към запазване на 

здравето и безопасността на труда, с особен акцент психичното здраве на работниците и 

служителите и предоставянето на професионална помощ за преодоляването на стреса, 

запазване на работоспособността, ефективността и мотивацията на работното място. 

 СРС на КТ „Подкрепа“ – Габрово – Световният ден за безопасност и здраве при работа 

се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение и 

Международната организация на труда (МОТ). На този ден се почита паметта на 

жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на 

световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени.  

Мотото на кампанията за 2021 г. е: „Здравето и безопасността са основни трудови 

права. Да запазим живота на работното място!„. Усилията на МОТ са насочени към 
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осигуряването на достоен труд за всички. Безопасността и здравето при работа са от 

изключително значение за постигане на четирите стратегически цели, които си е поставила 

организацията: 

 прилагане на международните трудови норми и на основните принципи и права в 

областта на труда; 

 осигуряване на достоен труд и заплащане на работещите; 

  разширяване на обхвата и ефективността на социалната защита; 

  укрепване на тристранното сътрудничество и социалния диалог. 

По данни на МОТ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради 

трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават 

сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 

милиона. Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния 

вътрешен продукт в световен мащаб. Опасните и нездравословни условия на труд водят и до 

загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на 

продукцията. 

Анализите на НОИ тепърва предстоят, но предварителният извод, който можем да 

направим e, че насочването на вниманието (и финансовия ресурс) от страна на 

работодателите към мерките за предотвратяване на  пандемията, са станали за сметка 

на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч психо-

социалните рискове на работното място, мускулно–скелетните смущения, сърдечно- 

съдовите заболявания и др.  
Пандемията COVID-19 е преди всичко глобална здравна криза, но въпросите за 

безопасността и здравето на работното място също са начело в борбата с тази битка. 

На всички наши представители сме изпратили постерите на МОТ за отбелязване на 

деня за 2021г, както и кратък информационен материал и статистика на трудовите злополуки 

за 2020 г. в България, както и сме предоставили при интерес книга 2 на ИК „Труд и право“ 

„Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда“, с издатели Румяна Михайлова, 

Виолета Добрева и Панайот Панайотов. 

Във връзка с отбелязването на Световният ден през 2021 г. се проведоха ежегодни 

онлайн обучения на членовете на синдикат Подкрепа чрез платформата zoom.bg и едно 

присъствено такова в гр.Хисаря, на които като лектори бяха поканени професионалисти в 

областта на здравните грижи и професионалните заболявания. 

 

 Индустриална стопанска асоциация (ИСА)/ Стопанска камара – Габрово – ежегодно 

се обучават по 60 фирми по ЗБУТ от частния сектор, като фирмите са от цялата страна. 

 

Информация по т.3. бе подложена на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6 за - 6, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 

По. т.4. Разни 

 Г-жа Сомлева (ИСА – Габрово) подчерта, че се правят подстъпи за промяна на 

законодателството за дистанционната работа на служителите, като за целта трябва да се 

направят допълнения към настоящите нормативни документи, което беше подкрепено и от 

представителите на останалите синдикални и работодателски организации, че в бъдеще 

трябва да се регламентират условията при рабпта в дистанционна среда. 
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 В хода на разговора се оформи предложение на следващо заседание на Областния 

съвет по условия на труд да помисли по въпроса инициативите свързани с безопасните 

условия на труд да се провеждат през цялата година, а не само кампанийно на 28 април. 

Необходимо е да се организира събитие или кампания за привличане на фирми, в които да се 

обучават хора по ЗБУТ, които да предават своите знания и умения и на работещите в 

предприятията.  

 Друго предложение от ИСА – Габрово – да се организират мероприятия и 

информационни кампании насочени към малките и средни предприятия на територията на 

област Габрово във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, като една от 

идеите е да се поканят управителите на малките предприятия на среща. 

 Г-жа Сидорова, предложи в срок до следващото заседание на Съвета да се помисли в 

насока „Годишни награди по безопасност и здраве при работа“ на територията на областта. 

Друго, което може да се реализира е идеята за образователни клипове, подходящи за деца в 

начален етап на обучение, имащи за цел да представят темите  относно безопасността  и 

здравето, по образователен и интересен начин.  

 

 Имаше запитване от г-жа Сомлева към представителите на Дирекция Инспекция по 

труда – Габрово, относно съдърванието на информационните табели на строителните обекти 

и защо не съдържат цялата изискуема информация, и какви действия за отстраняване на това 

нарушение ще предприеме Дирекцията.  

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

1. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността 

на Дирекция ,,Инспекция по труда” - Габрово за второ тримесечие на 2021 г.; 

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

Габровска област за второ тримесечие на 2021 г.; 

3. Информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия по повод – Световния 

ден на безопасност и култура на труда” – 28 април 

4. В рамките на следващото заседание на Съвета да се вземе решение за информационни 

кампании свързани с безопасните условия на труд в предприятия на територията на 

област Габрово и възобновяване на Годишни награди по безопасност и здраве при 

работа. 

 

 

 

КРИСТИНА СИДОРОВА,  /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 


