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Рег. № ОСК-02-345/4/         Препис! 

12.07.2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 40 

 

Днес, 11 юли 2018 г. (сряда) от 13.00 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. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ 

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

 

Присъстваха още: 

1. Цанка Коцева – упълномощен представител на Дирекция „ИТ” – Габрово 

2. Тодор Костов – ТП на НОИ – Габрово 

3. Виолета Добрева – директор Фонд „Условия на труд” – МТСП - София 

4. Невена Петкова – Областен управител на област Габрово 

5. Михаела Стоянова – ст. експерт – Областна администрация Габрово 

6. Милка Проданова – гл. експерт ОСД – Община Габрово 

7. Пламен Ковачев – представител на Община Трявна 

8. Станимира Христова – началник отдел „УЧР” – Община Севлиево 

9. Деница Вачкова – заместник-кмет – Община Дряново 

10. Дешка Недева – представител МБАЛ „Д-р Тота Венкова” – Габрово 

11. д-р Антония Колева – управител „СББАЛББ - Габрово” ЕООД – Габрово 

12. Григор Григоров -  СББАЛББ - Габрово” ЕООД – Габрово 

13. Петя Обретенова – представител МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”ЕООД – Севлиево 

14. Мариана Маркова – търговски директор „Мехатроника” АД – Габрово 

15. Людмила Шанова – представител „Резбонарезни инструменти – Габрово” ЕООД 

– Габрово 

16. Цветелина Василева – представител „Хамбергер България” ЕООД – Севлиево 

17. Даниел Копчев – представител „Идеал стандарт Видима” – Севлиево 

18. Георги Казаков – представител „А и Г Казакови” ООД – Дряново 

19. Донка Атанасова – представител „Мебел-2018 Атанасов” ЕООД – Дряново 

20. Галя Врачанова-Златева – представител „ВСК – Кентавър” – Дряново 

21. Станка Тодорова – представител „СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД – Габрово 

22. Мария Башева – представител „Хоталич” – Севлиево 

23. Надя Кукурякова – представител на „Авто МС” ЕООД 

24. Стела Йорданова – представител на „ЛС тюбс” АД 

 

Отсъстваха: 

Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 
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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 второто тримесечие на 2018 г.; 

 

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

Габровска област за второто тримесечие на 2018 г.; 

 

3. Отчитане на проведените мероприятия по повод – Световен ден на безопасност и 

култура на труда – 28 април. 

 

4. Представяне на дейността на Фонд „Условия на труд”. 

 

5. 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 Коцева. Въпроси относно доклада на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.  

 През второто тримесечие на 2018 година са извършени 328 проверки, на територията 

на 312 предприятия в Област Габрово. На територията на областта извършват дейност 

основно малки и средни предприятия, което обуслава и големия броя на проверените в тази 

област - 304 малки и средни предприятия. Останалите 8 предприятия спадат към групата на 

по-големите – 5 са предприятията със заети от 250 до 499 души и съответно три (3) големи 

предприятия със заети лица над 500 души. 

 За първи път през второто тримесечие на 2018 година са проверени нови 56 (петдесет 

и шест) предприятия. 

 През второто тримесечие на 2018 г. са установени 1158 нарушения, отнасящи се до: 

 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 769 нарушения: 

o по организация на  дейността за осигуряване на ЗБУТ – 463 нарушения (60%); 

o по безопасност на работното оборудване и технология – 169 нарушения (22%); 

o по хигиена на труда – 137 нарушения (18 %). 

       Най-голям процент са нарушенията  по вътрешно фирмена организация за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 60% от нарушенията по ЗБУТ, 

следвани от констатираните нарушения по безопасност на труда - 22%  и по хигиена на труда 

са констатирани 137 нарушения (18 % от нарушенията по ЗБУТ).  

Проверките за изпълнение на дадени от Дирекция „Инспекция по труда” със седалище 

Габрово предписания за отстраняване на констатираните нарушения са 140. При тези 

проверки са установени 3 неизпълнени предписания, като едно неизпълнено предписание е 
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по здравословни и безопасни условия на труд. Неизпълненото предписание по здравословни 

и безопасни условия на труд е за необезопасени ел. табла. За неизпълнение на даденото 

предписание на работодателя е потърсена административно-наказателна отговорност. 

Основните изисквания за фирмена организация по безопасност на труда са спазени в 

78% от проверените предприятията. За сравнение - средния за страната дял на 

предприятията, изпълнили основни изисквания на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд през тримесечие е 56%. 

Процента на предприятията в област Габрово, за които при проверките през 

второто тримесечие на 2018г. е установено, че са спазили основните изисквания на 

Закона за  здравословни и безопасни условия на труд са се увеличили в сравнение с този 

процент през 2017г. от 71% през 2017г. на 78%. 

 

Г-жа Йонкова (КНСБ - Габрово): Бихте ли ни казали в кои от отраслите има най-

много констатирани нарушения по безопасност и условия на труд? 

  

Г-жа Коцева (Д”ИТ”- Габрово): Най-голям процент нарушения има в отрасли като 

строителство и машиностроене. 

 

Г-жа Сомлева (Стопанска камара - Габрово): Защо информационните табели не 

носят информация за изпълнителя на обекта, както и подизпълнители?  

 

Г-жа Коцева (Д”ИТ”- Габрово): Съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, е указано какво трябва да съдържа тази табела. Смятам че 

към момента минималните изисквания се спазват, но може би не всички подизпълнители се 

включват в тези информационни табели. 

 

Постъпи предложение и от г-жа Кубатова (ГТПП – Габрово), ако е възможно за в 

бъдеще да се правят съпоставки с изложените данни от даден период, с данни от предходния 

разлеждан, които да бъдат включени в материлите на докладващите на заседанията на 

Областен съвет по условия на труд (ОСУТ). Идеята на това предложение е, да се види има ли 

значително подобрение или не, в спазването на безопасните условия на труд в дадените 

предприятия, които са проверени от „Инспекция по труда” – Габрово. 

 

 

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

дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за второто 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 второто тримесечие на 2018 година: 
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По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 18 броя трудови 

злополуки, от които само за 10 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови 

злополуки, останалите осем (8) са в процес на разследване – пътно-транспортно 

произшествие с работници. От определените като трудови злополуки (10 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 9 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 1 брой; 

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово през второто тримесечие на 

2018 година е извършено 1 разследване на трудова злополука, на основание на  чл.58, ал.1 и 

ал.2 от КСО, което е с едно (1) по-малко спрямо второто тримесечие на предсходната година 

(2017 г.). 

 

За периода от април до края на юни месец 2018 г. на територията на Област 

Габрово има трудова злополука, която е довела до трайна инвалидност – пътно-

транспортно произшествие с работници на „Пътстрой” АД, както и една (1)  трудова 

злополука, довела до смърт, също в пътно-транспортното произшествие с работници на 

„Пътстрой” АД. 

В сравнение с миналогодишните данни (2017 г.) за същия период, има увеличение на 

общия брой декларирани трудови злополуки (2018 г. – 18 бр.; 2017 г. – 9 бр.), което се дължи 

всъщност на станалото пътно-транспортно произшествие. 

Непризнати трудови злополуки на второто тримесечие на 2018 г. няма (за сравнение 

през 2017 г. тя е била една). 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от строителството, 

производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение, сухопътен 

транспорт, държавно управление, здравеопазване и др. 

 

Г-жа Йонкова (КНСБ-Габрово): На какъв етап са разследваните злополуки? 

Г-н Костов (НОИ-Габрово): Не мога да кажа точно етапа на разследване, но се събира 

все още информация и се изясяват обстоятелствата при които е настъпила злополуката с 

работници на „Пътстрой” АД. 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

По т.3: Отчитане на проведените мероприятия по повод – Световен ден на безопасност и 

култура на труда – 28 април. 

 г-жа Росица Йонкова – КНСБ:  
По повод 28 април Регионалният съвет на КНСБ – Габрово се присъедини към 

кампанията на Международната организация на труда за подобряване на безопасността и 

здравето на младите работници и за прекратяване на детския труд като организира две 

основни събития.  

 На 26 април Регионалната структура на синдиката проведе среща-дискусия с младежи 

от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Габрово 

на тема „Безопасност и здраве при работа. Трудови и осигурителни права”. Участие в 

дискусията взеха и представител на Областна администрация – Габрово, както и 

директора на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 

– Габрово. 
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o По време на първия панел на срещата младежите се запознаха с основните 

трудови и осигурителни права на работещите. Бяха обсъдени теми, свързани с 

необходимите документи за постъпване на работа, правила на работното 

място, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, промяна на 

условията по вече сключен трудов договор, прекратяване на трудовия договор, 

контролни органи, следящи за спазване правата на работещите, осигурителни 

права и обезщетения. 

o По време на втория панел на дискусията бяха обсъдени въпроси, като „Какво 

представляват здравословните и безопасни условия на труд?”, „Какви са 

основните международни, европейски нормативни актове в областта на 

ЗБУТ?”, „Кой е отговорен, за да работя в безопасни и здравословни условия на 

труд?”, „Имам ли задължения и отговорности, за да работя в безопасни и 

здравословни условия на труд?” и др. 

В края на срещата участниците изгледаха образователния филм на КНСБ „Моето първо 

работно място” за трудовите права на младежите, които ще започват работа. 

 

 На 27 април, от 9 до 17 часа в офисът на  Регионалния съвет на КНСБ – Габрово се 

проведе открита съвместна приемна с Дирекция „Инспекция по труда” със седалище 

Габрово за безплатни консултации и сигнализиране за нарушения по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в предприятия и учреждения от областта. 

През приемната преминаха няколко лица, на които бях дадени консултации свързани с 

трудовите права и здравословните и безопасни условия на труд. Сигнали за нарушения по 

осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд не бяха подадени.  

 

София Димитрова – Областна администрация – Габрово: 

На срещата присъстваха 4 деца - две от които завършили образованието си през 

настоящата учебна година и на които предстои да се реазлизират на пазара на труда или да 

продължат своето образование. 

Беше им представено видео на тема „Моето първо работно място”, имаше разяснение 

от страна на г-жа Йонкова по въпроси зададени от децата и техния ръководител. 

Представителите на КНСБ обясниха на децата по какъв начин трябва да се кандидатства за 

работа, какви документи са необходими да постъпим на работа, задължителния договор 

който трябва да подпишем, когато сме съгласни с условията на работа, преди да започнем да 

работим за съответния рабодател. 

 В края на срещата-дискусия с младежите, г-жа Йонкова ги увери, че какъвто и 

проблем да имат при постъпването на работа или проблем свързан с нея, винаги могат да се 

обръщат към регионалните структури на КНСБ, Инспекция по труда, както и към 

компетентните органи на територията на област Габрово. 

 В рамките на 2 часа, децата успяха да научат нови неща, които за в бъдеще биха им 

били полезни и послужили не само на пазара на труда, но и в живота. 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

 

По т.4: Представяне на дейността на Фонд „Условия на труд”  

 Представена бе презентация на тема „Дейността на  Фонд „Условия на труд” и 
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възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията” 

от г-жа Виолета Добрева, директор на Фонда, към Министерство на труда и социалната 

политка (МТСП). На заседанието бяха поканени представители на местния бизнес, 

администрации, лечебни заведения и други, упражняващи своята дейност на територията на 

област Габрово. 

 След представянето на материла от г-жа Добрева, следваха въпроси от страна на 

бизнеса, лечебните заведения и държавните администрации на територията на област 

Габрово. Бяха дадени конкретни примери за кандидатстващи организации по Фонда, както и 

въпроси свързани с един от отказите за финансиране по Фонда, които е получила фирма , 

упражняващша своята дейност на територията на Област Габрово. 

 В края на заседанието г-жа Петкова (Областен управител на Област Габрово) и г-жа 

Добрева (директор на Фонд „Условия на труд” към МТСП) си пожелаха повече одобрени 

проекти, по-добри условия на труд и спорна работа на всички присъстащи гости на 

организираната работната среща. 

 

По т.5: 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. Областният съвет по условия на труд приема за сведение информацията за дейността 

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

2018 г.; 

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

Габровска област за второто тримесечие на 2018 г.; 

3. Отчитане на проведените мероприятия по повод – Световен ден на безопасност и 

култура на труда – 28 април. 

4. Представяне на Фонд „Условия на труд”. Същност и начини за финансиране. 

Провеждане на една пълзотворна работна среща – дискусия с Директора на Фонд 

„Условия на труд” – инж. Виолета Добрева и представители на местния бизнес, 

лечебните заведение и държавните администрации на територията на област Габрово. 

 

 

 

 

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 


