
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

Рег. № ОСК-02-222/1/ 

25.04.2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 39 

 

Днес, 25 април 2018 г. (сряда) от 10.30 часа в заседателна зала на Областна 

администрация-Габрово се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на 

което присъстваха: 

1. Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Радина Кубатова – Упълномощен представител на ГТПП; 

4. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

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

 

Присъстваха още: 

1. Катя Колева – Дирекция Инспекция по труда – Габрово 

2. Тодор Костов – ТП на НОИ – Габрово 

 

Отсъстваха: 

Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ 

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областния 

съвет по условия на труд, 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 първото тримесечие на 2018 г.; 

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

Габровска област за първото тримесечие на 2018 г.; 

3. 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), затова г-жа Пенева даде думата на присъстващите за въпроси към 

г-жа Колева. Въпроси относно доклада на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.  

 През цитирания период са извършени 281 проверки, от които 271 са проверените 

предприятия на територията на Област Габрово. През първото тримесечие на 2018 г. за първи 

път са проверени 48 предприятия, с което се цели разширяване обхвата на инспекционната 

дейност. Проверени за първи предприятия са 17% от проверените през периода. 

 През първото тримесечие на 2018 г. са установени 1337 нарушения, отнасящи се до: 

 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 719 нарушения: 
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o по организация на  дейността за осигуряване на ЗБУТ – 364 нарушения (51%); 

o по безопасност на работното оборудване и технология – 187 нарушения (26%); 

o по хигиена на труда – 168 нарушения (23 %). 

       

 Най-голям процент са нарушенията  по вътрешно фирмена организация за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 51% от нарушенията по ЗБУТ, 

следвани от констатираните нарушения по безопасност на труда - 26%  и по хигиена на труда 

са констатирани 168 нарушения (23 % от нарушенията по ЗБУТ).  

 

През първото тримесечие са извършени 88 последващи проверки, целящи 

извършване на контрол за изпълнение на дадените при предходни проверки предписания. 

През периода са проверени 416 предписания – 31,6% от дадените предписания. Установено е 

едно неизпълнено предписание, което се отнася до трудовите правоотношения. Не е 

установено неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд.  

През тримесечието в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово са 

постъпили 63 сигнала от граждани, от които  2 сигнала, отнасящи се до осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Незабавно са извършени проверки и са дадени 

предписания за отстраняване на нарушенията. 

Постъпилите сигнали най-често са от лица с прекратени трудови правоотношения 

и са предимно  за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга 

характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им 

договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната 

трудовата книжка.  

Всички постъпили в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово 

жалби, по които Дирекцията има компетентност, са решени. 
 

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

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

на 2018 г.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

  

  

По т. 2:  Представителя на ТП на НОИ - Габрово, г-н Тодор Костов: 

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

Габровска област за първото тримесечие на 2018 година: 

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 18 броя трудови 

злополуки, от които само за 17 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови 

злополуки, останалата една бройка не се приемат за трудова злополука. От определените като 

трудови злополуки (17 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 9 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 8 броя; 

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово от началото на 2018 година са 

извършени 2 разследвания на трудови злополуки, на основание на  чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО. 

 

 



3 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

За периода от януари до края на март месец 2018 г. на територията на Област 

Габрово няма трудови злополуки, които са довели до трайна инвалидност или смърт. 

 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производството на 

машини и оборудване с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно 

управление, здравеопазване и др. 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т.3: През месец март 2018 г. постъпиха предложения от РС на КНСБ – Габрово до 

Областния съвет по условия на труд – Габрово, относно отбелязване на 28 април – Световен 

ден за безопасност и здраве при работа – Вх. № ОСК-02-452 от 30.03.2018 г. и № ОСК-02-

452/1/ от 30.03.2018 г. Изпратено писмо до Община Габрово, за становище по предложенията. 

 През месец април е пристигнало писмо с Вх. № ОСК-02-523 от 18.04.2018 г. за 

инициативи на РС на КНСБ – Габрово, по повод отбелязване на 28 април – Международен 

ден по безопасност и здраве при работа. 

 Приложение : съгласно текста 

 

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” със седалище Габрово за първото тримесечие на 

2018 г.; 

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

Габровска област за първото тримесечие на 2018 г.; 

 

 

 

 

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 Областния съвет по условия на труд 


