
 

 

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-02-506/1/       Препис! 

18.12.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 41 

 

Днес, 18 декември 2018 г. (вторник) от 14.00 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. Ива Влашева – Упълномощен представител  на Регионален съвет на КНСБ 

5. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

Присъстваха още: 

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

2. Тодор Костов – ТП на НОИ – Габрово 

3. д-р Николай Пенчоков  - РЗИ - Габрово  

 

Отсъстваха: 

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

  

 

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 трето тримесечие на 2018 г.; 

 

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

Габровска област за трето тримесечие на 2018 г.; 

 

3. Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2017 година на база 

анализите на службите по трудова медицина – РЗИ -Габрово 

 

4. Текущи 
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 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 третото тримесечие на 2018 година са извършени 270 проверки, на територията на 

265 предприятия в Област Габрово. Най-голям процент от проверените предприятия през 

анализирания период са предприятията с до 9 работещи – 186 предприятия – 70% ( през 

предходното тримесечие 68%). 

 С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда“ със 

седалище Габрово се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През третото 

тримесечие на 2018 г. за първи път са проверени 56 предприятия, което е 21% от проверените 

през периода предприятия ( през второто тримесечие на 2018г. проверените за първи път 

предприятия са 18% ).  

При извършените през тримесечието проверки са констатирани  общо 851 нарушения, в т.ч.:  

 по здравословни и безопасни условия на труд 501 нарушения – 59% от констатираните 

нарушения (през второто тримесечие на 2018г. по ЗБУТ са констатирани 769 – 66% от 

констатираните общо нарушения). 

 по трудови правоотношения установените нарушения са  478 - 41% от общия брой 

нарушения (33% са установени нарушения по ТПО през второто тримесечие на 

2018г.). 

Нарушения по вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд са 308 – 62% от констатираните нарушения по здравословни и 

безопасни условия на труд ( през второто тримесечие на 2018г. установените нарушения по 

вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

са 60%). 

Основно нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд се отнасят до оценката на риска, провеждането и 

документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и 

здравословни условия на труд, обозначаване на  опасностите със знаци и сигнали и др.  

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 87 броя - 17% от установените по 

здравословни и безопасни условия на труд нарушения (през второто тримесечие на 2018г. 

установените нарушения по безопасност на труда  са 22% от нарушенията по ЗБУТ). 

През третото тримесечие на 2018г. са съставени 3 акта за спиране от експлоатация на  

машини и съоръжения, за които при проверките е установено, че са опасни за здравето и 

живота на работниците. Причините са необезопасени  машини ( през второто тримесечие на 

2018г. са съставени 5 акта за спиране от експлоатация на  машини и съоръжения). 

По хигиена на труда са констатирани 106 броя нарушения - 21% от нарушенията по 

здравословни и безопасни условия на труд ( през второто тримесечие на 2018г. по хигиена на 

труда са установени 18% от нарушенията по ЗБУТ). 

Административно-наказателна отговорност - През третото тримесечие на 2018г. са 

съставени 23 акта за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд - 38% от общия брой актове (през второто тримесечие на 2018г. съставените 

актове за установени нарушения по ЗБУТ са 12% от съставените през периода актове). 



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 

 

Последващ контрол - За отстраняване на констатираните нарушения на 

работодателите са наложени принудителни административни мерки с  определен срок за 

изпълнение. Инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово 

извършват последващ контрол за проверка изпълнението на дадените предписания. През 

третото тримесечие на 2018г. са проверени 20% от дадените предписания, чиито срокове 

изтичат през същото тримесечие. При тези проверки не е установено неизпълнено 

предписание по здравословни и безопасни условия на труд. 

Основни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

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

75% 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%.  

 

 

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 третото тримесечие на 2018 година: 

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

злополуки, от които само за 8 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови 

злополуки, 7 са по чл.55, ал.1 от КСО – по време на пряка трудова дейност, 1 брой по чл. 55, 

ал.2 – злополука настъпила по време на обичайния път към работното място и 1 брой не се 

приема за трудова злополука. 

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

2018 година са извършени 2 разследвания на трудови злополуки, на основание на  чл.58, ал.1 

и ал.2 от КСО. 

За периода от юли до края на септември месец 2018 г. на територията на Област 

Габрово няма трудова злополука, която е довела до трайна инвалидност, но има една (1)  

трудова злополука, довела до смърт - пътно-транспортното произшествие с работник на 

„Подем Кран” АД. 

За третото тримесечие на 2018 година се забелязва тенденция на минимално 

увеличение на общия брой декларирани трудови злополуки – 9 броя, спрямо третото 

тримесечие на 2017 г.( регистрирани 8 броя). 

В сравнение с третото тримесечие на 2017 година, когато непризнатите трудови 

злополуки са били 0 (нула), през 2018 за същия период има 1 (една) непризната трудова 

злополука. 

Сравянвайки ги по икономически дейности, допуснатите злополуки са във фирми от 

строителството, производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, 

сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и други. 
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Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

 

По т.3: Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2017 година на база 

анализите на службите по трудова медицина – РЗИ –Габрово. 

 

3.1. Анализ и оценка на здравното състояние  на работещите в Област Габрово, 

въз основа на болнични листи за 2017 година. 

 Обем на анализа са на база осчетоводени болнични листа за дванадесетте месеца на 

2017 г. Проверени са 7 служби по трудова медицина, вписани в регистъра на Министерство 

на здравеопазването, работещи и с адрес на територията на област Габрово. Всички служби 

по трудова медицина имат сключени договори с работодателите за обслужване на 

работещите. 

Анализи на заболеваемостта са представени и от служби по трудова медицина, които 

са регистрирани в други региони на страната, но имат сключени договори с фирми от регион 

Габрово.  

Данните в изпратените анализи обхващат 219 фирми от регион Габрово. Броят на 

работещите е 14230: 

 Честотата на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 59 (ниска).  

 От тях с най-голям дял са заболяванията на дихателната система – 26 %. От тях 

преобладават острите инфекции на горните дихателни пътища, острите бронхити. 

 Острите вирусни инфекции са около 12 %.  

 Случаите на заболявания на костно-мускулната система са 24 %, от които водещи са 

артропатиите, артрозите и спондилопатиите. 

 Заболявания на нервна система са 15 %/7 %-2016 г./ от случаите. Най-често са 

случаите на увреждане на нервни коренчета и плексуси.  

 Заболяванията на органите на кръвообръщението са около 7 %/3%-2016 г./, на 

храносмилателната система – 7 %, на пикочо-половата система - 6 %/3%-2016 г./. 

 Случаите на установените новообразувания са около 1 %. 

 Заболяванията на ендокринната система – захарен диабет, нетоксична гуша, 

тиреотоксикоза, са около 1 % от случаите. 

В сравнение с 2016 г. са завишени заболяванията на нервната система, органите на 

кръвообръщението и пикочо-половата система. От анализа са изключени болничните листове 

за временна нетрудоспособност за бременност и раждане, гледане на болен член от 

семейството и нетрудовите злополуки. 

От направената статистика се установи, че водещата причина за заболявания с 

временна нетрудоспособност е следната: 

 На първо място - Заболявания на дихателната система–  представени предимно от 

остри инфекции на горни дихателни пътища, остри бронхити, остри вирусни 

инфекции. 

 На второ място - Заболявания на костно-мускулната система - артропатии, артрози и 

спондилопатии. 

Честотата на трудозагубите с временна нетрудоспособност за 2017 г. е 1276 (много 

висока). За сравнение през 2015 год. е 1376 (много висока), през 2016 г. е 1496 (много 

висока). Най-честите причини за трудозагубите са от заболявания на дихателната система, 
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костна-мускулната система, болести на нервната система и органите на кръвообръщението. 

 

3.2. Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в регион Габрово от 

проведени профилактични медицински прегледи през 2017 година. 

На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници и 

служители през цялото времетраене на трудовата им дейност: 

 Ежегодно - до 18 год. възраст 

 1 път на 5 год. - 18 до 40 год. възраст 

 1 път на 3 год. - над 40 год. възраст 

Профилактичните медицински прегледи на работещите през 2017 г. са извършени от 

медицински специалисти по преценка на СТМ. Проведени са необходими параклинични и 

инструментални изследвания, по преценка на СТМ: 

 пълна кръвна картина (Hb, Leuc, кръвна захар, холестерол); 

 урина (албумин, захар, седимент, билирубин, уробилиноген); 

 електрокардиограма; 

 аудиометрия – за работещи при експозиция на шум; 

След анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички СТМ правят 

следния извод: Регистрираната патология не се свързва с условията на труд по 

работните места и упражняваната професия - заболяванията нямат професионално 

обусловен характер. 

По данни на СТМ профилактични прегледи са организирани и проведени в 94 фирми. 

Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 5476 работници. Обхванати са 3836 

работници – 70 %., (през 2016 г.-79 %) 

Най-често при профилактични прегледи са открити следните заболявания:  

 хипертонична болест на сърцето;  

 увреждане на междупрешленните дискове;  

 увреждане на нервни коренчета и плексуси. 

 болести на обмяната на веществата;  

 

В сравнение с 2016 г., най-често откритите при профилактични прегледи заболявания 

са същите. От социално значимите заболявания, водещи са: хипертонична болест на сърцето 

и захарен диабет. Запазва се нивото на заболеваемост от злокачествени новообразувания. 

  

 
Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

 

 

По т.4: Текущи  

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  
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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 трето тримесечие на 2018 

г.; 

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

Габровска област за трето тримесечие на 2018 г.; 

3. Информация относно заболеваемостта в Габровска област през 2017 година на база 

анализите на службите по трудова медицина – РЗИ -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 


