РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-02-303/9/

Препис!

24.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 3
от неприсъствено заседание на Областен съвет по условия на труд

Състав на комисията:
Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител
Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Членове:
1. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ
2. Радинка Кубатова – упълномощен представител на 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.
юли 2020 г. се проведе неприсъствено.
Членовете на Съвета се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок
(23.07.2020 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на e-mail адреса на
Секретаря на Съвета - sdimitrova@gb.government.bg, а именно:
1. ОСУТ приема така определения дневния ред – „за”, „против”, „въздържал се”;
2.ОСУТ приема за сведение така представената информация за дейността на
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово за второ тримесечие на 2020
г. - „за”, „против”, „въздържал се”;
3.ОСУТ приема за сведение представената информация от ТП на НОИ за трудовите
злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за второ тримесечие
на 2020 г. - „за”, „против”, „въздържал се”;
4. ОСУТ приема "Информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия
по повод – Световния ден на безопасност и култура на труда” – 28 април" - „за”,
„против”, „въздържал се”;
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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 2020 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 2020 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 5 гласа ,,ЗА”.
По т. 1: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.1
(приложена към настоящия протокол). Въпроси относно доклада на Дирекция
„Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.
Според получения доклад за второ тримесечие на 2020 г. става ясно, че Дирекция
„Инспекция по труда” със седалище Габрово са извършили 219 броя, като за първи път
проверени 20 предприятия. През цитирания период са постъпили 60 сигнала за нарушения на
трудовото законодателство от които два (2) са нарушения, свързани с безопасността на
работното оборудване, 1 за нарушения, свързани с организацията на дейността по за
осигуряване на ЗБУТ, а останалите 57 сигнала се отнасят за неизплатени заплати,
обезщетения, по възникване на трудовото правоотношение, по връчване на документи при
прекратяване на трудовото правоотношение и други, като по всички постъпили сигнали са
направени проверки.
Констатираните нарушения са 896 бр., нарушенията по осигуряване на ЗБУТ са 670
броя, а нарушенията по трудови правоотношения – 226 броя.
Във връзка с наложените в страната противоепидемични мерки при извършване на
170 от проверките е осъществен контрол относно спазването на мерките от страна на
работодателите и работниците. Най-често допуснатите нарушения констатирани при
извършването на контролната дейност в тези предприятия се отнася до:
 работодатели не са оценили риска при опасността от нововъзникналия риск от
разпространение на коронавируса (COVID-19) с цел минимизирането на заразата;
 работодателите не са извършили подходящо обучение и/или инструктаж по БЗР, в
съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като
отчитат възможните опасности от оценката на риска и организационните мерки,
свързани с риска от разпространение на коронавируса (COVID-19);
 работодатели не са създали организация в програмата за управление на риска, да са
включени мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване,
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ограничаване и контрол от нововъзникналия риск от разпространение на
коронавируса (COVID-19) и да са посочени в същата начините на контрола на
изпълнението на тези мерки;
 на територията на обектите на контрол е констатирано, че няма поставени напомнящи
знаци, табели, информационни материали по отношение на основните мерки за
предотвратяване на заразата от коронавируса (COVID-19), включващи забрани;
предупреждения; задължения, насочени както към работещите лица, така и за външни
лица, пребиваващи на територията на предприятието, с цел минимизиране
възможността от зарязване с коронавируса (COVID-19);
За отстраняване на констатираните нарушения са приложени принудителни
административни мерки, задължаващи работодателите в определен срок да отстранят
допуснатите нарушения.
През второ тримесечие на 2020 г. са съставени 31 акта за установени административни
нарушения, допуснати от работодатели и длъжностни лица, като всичките са за допуснати
нарушения по трудови правоотношения. Подадени са 2 сигнала до Прокуратурата.
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 административнонаказателна отговорност.
Предложението бе подложено на гласуване – отговор на електронен адрес
Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, 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 2020 година.
По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са декларирани 11 броя трудови
злополуки, за 11 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.
От определените като трудови злополуки (11 броя):
 злополука станала по време на трудова дейност – 10 броя;
 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 1 броя;
През второ тримесечие на 2020 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна
инвалидност и не са разследвани трудови злополуки.
Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на
НОИ – Габрово за второ тримесечие на 2020 г. се забелязва тенденция на намаляване на
общия брой декларирани трудови злополуки за същия период на 2019 г.
Няма непризнати трудови злополуки, а по икономически дейност злополуките са във
фирми от строителство, производство на мебели, производство на облекло, производство на
машини и оборудване, с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно
управление, здравеопазване и други.
През второ тримесечие на 2020 г. в ТП на НОИ – Габрово няма получени бързи
известия за съмнение за професионална болест.
Предложението бе подложено на гласуване - отговор на електронен адрес
Резултат от гласуването: общо гласували – 5 за - 5, против – 0.
Предложението се приема.
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По т. 3: Информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия по повод –
Световния ден на безопасност и култура на труда” – 28 април.
 Областна администрация – Габрово публикува на своята официална интернет страница
публикация и отворено писмо от г-жа Мария Пенева, председател на Областен съвет по
условия на труд, с призив към всички – работодатели и служители по повод
отбелязването на 28 април – Световен ден на безопасност и здраве при работа“ по
надслов „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят
човешки живот“, следната информация:
„Всяка година Областния съвет по условия на труд се старае с организирането на
различни инициативи да насърчава културата на превенция на риска за подобряване на
условията на труд, да повишава информираността по въпроси, свързани със здравето и
безопасността при работа. Днес, когато се отбелязва Световният ден на безопасност и здраве
при работа в условията на световна пандемия членовете на съвета апелират да продължат да
се спазват все така добросъвестно въведените мерки на работните места, а така също и
самите работници да бъдат отговорни.
„Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки
живот“ е лозунгът на Световния ден за 2020 г. По този повод председателят на съвета,
заместник областният управител Мария Пенева, споделя отворено писмо до работодателите,
в което се казва:
„Уважаеми работодатели от област Габрово,
В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една
дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието
Ви – 28 април Световният ден на безопасност и здраве при работа. Днес, Правителствата на
всички държави, работодателите, работниците и техните организации са изправени пред
огромни предизвикателства, докато се опитват да се борят с пандемията COVID-19 и
защитават безопасността и здравето на работното място.
Световният ден за безопасност и здраве при работа 2020 е под надслов „Да спрем
пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот!“ и ще се
съсредоточи върху справяне с огнището на инфекциозни заболявания на работното място.
В условията на пандемия, днес повече от всякога е важна ролята на работодателите за
недопускане разпространението на вируса в работна среда. Вашият пример и грижата към
служители Ви е важен и провокира личната отговорност на всеки един от тях. Както във
всяка друга ситуация на предизвикателство, решението се крие в общите усилия и действия.
Затова нека не забравяме, че отговорното отношение към всеки един работник поражда
същото отношение от него към фирмата, работодателя му, колегите му, към самия него.
Благодаря Ви за усилията, които полагате и за отговорното Ви поведение! Благодаря Ви
за съпричастността и грижата към нашето общество!“.
 Габровска търговско-промишлена палата – предвид обявеното извънредно положение,
в което се намираше страната, нямаше възможност за провеждане на планувано
безплатно двудневно изнесено обучение с габровски фирми по ЗБУТ (беше планувано, за
отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа).
Мероприятието беше проведено на 02 и 03 юли 2020 г., след одобрението на новите
графици, в хотелски комплекс с. Балани при спазване на всички изисквания за
безопасност и предпазване от заразяване с корона вируса COVID-19. Участие взеха
представители на повече от 25 фирми от Габрово и региона, на които бяха разяснени и
новите изисквания за предпазване и неразпространение на COVID-19. На всички
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преминали двудневното ни обучение бяха връчени удостоверения за участие и покриване
изискванията на ЗБУТ. В сложната пандемична обстановка, в която много от фирмите,
работеха дистанционно, е изпратена информация до ръководителите за изискванията на
Министерство на здравеопазването и Службите по трудова медицина, изискването да се
изготви оценка на риска за опасността от разпространение на COVID-19. На всички
фирми, членове на ГТПП е проведено онлайн обучение, както и са дадени насоки за
действия за предотвратяване разпространение на вируса и изготвени изкисвания за
спазване с цел предпазване на персонала от заразяване.
 РС на КНСБ Габрово – предвид сложната извънредна ситуация, в която се намирахме
към 28 април 2020г., Регионалният съвет на КНСБ – Габрово не реализира планираната
информационно-обучителна кампания в социалните услуги в област Габрово по
„Безопасност и здраве при работа”. През месеците април и май 2020 г. Регионалният
съвет на КНСБ – Габрово откри гореща телефонна линия за трудовоправни и
осигурителни консултации на работниците и служителите, както и за консултации,
свързани със спазването на здравословните и безопасни условия на труд на работното
място в условията на кризата, предизвикана от пандемията на коронавируса.
 СРС на КТ „Подкрепа“ – Габрово – не е провеждало мероприятия по повод световния
ден по безопасност и култура на труда - 28 април 2020 г., в предвид настъпилата ситуция с
Ковид -19.
 Индустриална стопанска асоциация / Стопанска камара – Габрово - на 16.06.2020 г. в
сградата на ИСА/Стопанска камара - Габрово се проведе безплатно обучение по ЗБУТ.
Участваха повече от 30 представители на фирми от областта. В обучението бяха
засегнати и нови моменти във връзка с предпазване от корона вируса COVID-19. На
всички, преминали курса, бяха издадени безплатни сертификати - удостоверения.
ИСА/Стопанска камара - Габрово спази всички мерки за безопасност на Министерството
на здравеопазване.
Предложението бе подложено на гласуване - отговор на електронен адрес
Резултат от гласуването: общо гласували – 5 за - 5, против – 0.
Предложението се приема.
В хода на процедурата на неприсъствено заседание на Областния съвет по условия на
труд (ОСУТ), предвид въведената извънредна епидемиологична обстановка на територията
на цялата страна заради COVID-19 и с писмо, се получиха следните резултати:
1. Мария Пенева – по всички точки от дневния ред - за
2. София Димитрова – по всички точки от дневния ред - за
3. Даниела Йорданова (СРС на КТ „Подкрепа”) – по всички точки от дневния ред - за
4. Росица Йонкова (РС на КНСБ) - по всички точки от дневния ред - за
5. Радинка Кубатова (ГТПП) - по всички точки от дневния ред - за
6. Пепа Сомлева (ИСА/СК) – не е получен отговор
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На настоящото заседание бяха взети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1. Областния съвет по условия на труд приема за сведение така представената
информация за дейността на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище
Габрово за второ тримесечие на 2020 г.
2. Областния съвет по условия на труд приема за сведение представената
информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните
заболявания в Габровска област за второ тримесечие на 2020 г.
3. Областния съвет по условия на труд приема за сведение представената
информация от членовете на ОСУТ за проведените мероприятия по повод
„Световния ден на безопасност и култура на труда” – 28 април.

МАРИЯ ПЕНЕВА,

/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 Областен съвет по условия на труд
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