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Рег. № ОСК-02-44/1/       Препис! 

06.02.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 42  

 

Днес, 30 януари 2019 г. (сряда) от 11.00 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. Боянка Тишева – Областна администрация – Габрово 

3. Радинка 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. Радослава Конова – 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. Приемане на отчет за дейността на ОСУТ – Габрово за 2018 година 

2. Приемане на план за работа на ОСУТ – Габрово за 2019 година 

3. 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 четвърто тримесечие на 2018 г.  и цялата 2018 г. – Д ”ИТ” – 

Габрово; 

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

Габровска област за четвърто тримесечие на 2018 г. и цялата 2018 година – ТП НА 

НОИ - Габрово 

5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност  и 

култура на труда; 

6. Текущи. 

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

приет единодушно с 4 гласа ,,ЗА”. 
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По т. 1. Отчета за дейността на Областния съвет по условия на труд за 2018 година, бе 

представен на всички членове, след което се премина към гласуването му. 

Г-жа Пенева предложи да бъде приет за сведение така представения отчет за 2018 г.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСУТ за 2019 година и г-жа Пенева 

предложи на всички членове да гласуват. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 3: 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.  

 3.1. Според получения доклад за четвъртото тримесечие на 2018 г. става ясно, че 

Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово са извършили 309 проверки на 

територията на 277 предприятия в Габровска област. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. за първи път са проверени 36 предприятия, 

което е 13% от проверените през периода предприятия (през третото тримесечие на 2018г. 

проверените за първи път предприятия са 21% ). 

При извършените през тримесечието проверки са констатирани  общо 825 нарушения  

(851 нарушения през третото тримесечие), в т.ч. по здравословни и безопасни условия на 

труд 549 нарушения – 66% от констатираните през тримесечието нарушения (през третото 

тримесечие на 2018г. - 501 нарушения по ЗБУТ– 59% от констатираните нарушения). 

Установени през четвъртото тримесечие на 2018г. нарушения по здравословни и 

безопасни условия на труд: 

 по хигиена на труда – 21%; 

 по безопасност на работното оборудване и технологии – 24%; 

 по организация на  дейността за осигуряване  на ЗБУТ – 55 % 

 Нарушенията по вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, установени през четвъртото тримесечие на 2018г. са 302 или 55% 

от нарушенията по ЗБУТ (за сравнение, през  третото тримесечие на 2018г. констатираните на 

рушения по ЗБУТ са 308 – 62% от констатираните нарушения по здравословни и безопасни 

условия на труд). 

Основно нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд , установени през  четвъртото тримесечие на 

2018г., са за не спазени изисквания  при провеждането и документирането на инструктажите 

и оценката на риска. 

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 132  броя – 24% от 

установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения (през третото 

тримесечие на 2018г. установените нарушения по безопасност на труда  са 17% от 

нарушенията по ЗБУТ). 

През четвъртото тримесечие на 2018г. няма съставени актове за спиране от 

експлоатация на  машини и съоръжения. 

По хигиена на труда са констатирани 115  броя нарушения - 21% от нарушенията по 
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здравословни и безопасни условия на труд ( през третото тримесечие на 2018г. по хигиена на 

труда са установени също 21% от нарушенията по ЗБУТ). 

През четвъртото тримесечие на 2018г. са съставени 10  акта за нарушения на 

изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 29%  от общия 

брой актове ( през третото тримесечие на 2018г. съставените актове за установени нарушения 

по ЗБУТ са 38% от съставените през периода актове). 

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 четвъртото тримесечие на 2018г. са 

проверени 41% от дадените предписания, чиито срокове изтичат през същото тримесечие. 

При тези проверки не е установено неизпълнено предписание по здравословни и безопасни 

условия на труд. 

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

74% 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 57%.  

 

3.2. През 2018 г. се запазва се структурата на проверените предприятия в сравнение с 

2017 г., което се обуславя от структурата на действащите предприятия в Област Габрово.  

Проверените през 2018 г. предприятия са 857, от които за първи път – 198 – 23% от 

проверените през 2018 г. предприятия (през 2017 за първи път са проверени също  23% от 

проверените предприятия). 

При извършените през 2018г. 1188 проверки,  инспекторите от Дирекция „Инспекция 

по труда” със седалище Габрово  са констатирали общо 4170  нарушения. Дирекцията е 

проверила изпълнението на 53% от дадените предписания със срок за изпълнение, изтичащ 

през 2018 г. При тези проверки са установени 13 неизпълнени предписания, като едно от тях 

е  по здравословни и безопасни условия на труд – неизпълнено предписание, задължаващо 

работодателят да извърши метрологичен контрол на манометър. 

През 2018г. са установени 2538 нарушения, отнасящи се до осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд.   

Най-голям процент са нарушенията  по вътрешно фирмена организация за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд - 1436 нарушения (56% от нарушенията по ЗБУТ 

(59% от нарушенията по ЗБУТ, установени през 2017г.).  

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 575 броя - 23% от установените по 

здравословни и безопасни условия на труд нарушени (20% през 2017г.). 

През 2018г. са съставени 6 акта за спиране от експлоатация на  машини, съоръжения  и 

работни места, за които при проверката е установено, че са опасни за здравето и живота на 

работниците (през 2017г. са съставени  15 акта за спиране). 

Причините за спиране на машини и съоръжения през 2018г. са липса на блокировки и 

неизправни защитни системи за сигнализация и автоматизация, обезопасяващи работното 

оборудване, експлоатация на съоръжения  с повишена опасност, без същите да са преминали 

задължителните технически прегледи от органите за технически надзор. 

По хигиена на труда са констатирани 527 нарушения -21% от нарушенията по 

ЗБУТ (през 2017г. нарушенията по хигиена на труда също са били 21% от нарушенията по 

ЗБУТ). 

През 2018г. за установени нарушения на трудовото законодателство са съставени 181  

акта за административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за 
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осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са  48  - 26% от съставените през 

2018 актове за установени нарушения ( през 2017г. за нарушения, свързани със 

здравословните и безопасни условия са съставени 33% от общия брой актове за 2017г.).  

Основните изисквания за спазване на фирмена организация на Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд са спазени в 75% от проверените предприятия (през 2017 г. - 

71%). Средния за страната дял на предприятията с изпълнени основни изисквания на Закона 

за здравословни и безопасни условия на труд е 56%. 

На 24.10.2018г. беше учреден Областен експертен съвет с председател Катя Колева - 

директор на Д ИТ Габрово и членове : Росица Йонкова – областен координатор на РС на 

КНСБ – Габрово; Светла Начева – председател на  СРС на КТ „Подкрепа“ – Габрово; 

Даниела Георгиева – ст. инспектор в Д ИТ Габрово. Областния експертен съвет е създаден в 

изпълнение на сключено между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, КНСБ и 

КТ „Подкрепа“ споразумение за сътрудничество и има за задача да координира съвместни 

действия на ниво област Габрово за постигане на целите на споразумението за 

сътрудничество и обмен на информация, в т.ч. и за решаване на проблеми, свързани със 

здравето и безопасността на работещите. 

 

- М. Пенева: Разгледах подробно информацията,която сте ни предоставили, но нещата не са 

много добри от страна на фирмите, защото нарушенията си остават едни и същи. 
 

- К. Колева: Процентно нарушенията намалят, но на фона на данните предоставените за 

предходни години, това не е много чувствително. Също така броя на инспекторите се е 

променил, което обуславя и разликата в броя на проверките и проверените предприятия на 

територията на област Габрово. 
 

- М. Пенева – забелязват се и много нарушения при провеждането на периодичните 

медицински прегледи. 
 

- К. Колева – това наистина е проблем, защото трябва да се правят тези профилактични 

прегледи, за да може навреме да се хване проблема със здравето на човек. Честа практика е 

да не се правят всички задължителни медицински прегледи, а само част от тях (преглед при 

офталмолог или гинеколог), важно е да се преминава и на специализираните медицински 

прегледи. 
 

- М. Пенева – искате ли да включим още членове към Областен съвет по условия на труд, 

като например Районна здравна инспекция (РЗИ) или представител на Службите по трудова 

медицина (СТМ) ? 
 

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

дейността на Дирекция ,,Инспекция по труда” със седалище Габрово за 2018 г.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

   

По т. 4: Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания 

в Габровска област за четвърто тримесечие на 2018 г. и цялата 2018 година. 

  Представителя на ТП на НОИ - Габрово, Радослава Конова: 

 

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

Габровска област за четвърто тримесечие на 2018: 
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По информация на ТП на НОИ – Габрово, за четвъртото тримесечие на 2018 година в 

областта са  декларирани 6 броя трудови злополуки, от които са издадени разпореждания да 

се считат за трудови злополуки. От приетите 6 трудови злополуки, 4 са по чл.55, ал.1 от КСО 

– по време на пряка трудова дейност, 2 броя 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 четвъртото тримесечие на 

2018 година няма разследвания за трудови злополуки, на основание на  чл.58, ал.1 и ал.2 от 

КСО. 

За периода от октомври до края на декември месец 2018 г. на територията на 

Област Габрово няма трудова злополука, която е довела до трайна инвалидност. 

За третото четвъртото тримесечие на 2018 година се забелязва тенденция на 

незначително намаляване на общия брой декларирани трудови злополуки, спрямо четвърто 

тримесечие на 2017 г. - регистрирани 7 броя, от които 6 бр. са по чл.55, ал.1 и 1 бр. по чл.55, 

ал.2 от КСО. 

Няма  непризнати трудови злополуки за описания период. 

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. 
 

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

Габровска област за цялата 2018 година   

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 56 броя трудови 

злополуки, от които само за 54 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови 

злополуки, а за останалите 2 – не се приемат за трудови. От определените като трудови 

злополуки (48 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 43 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 11 броя; 

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово са извършени 7 разследвания 

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

През цитираната година - 2018 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна 

инвалидност, но има две, които са довели до смърт. Няма данни за получени бързи известия 

за сигнализиране на съмнения за професионални болести. 

Като цяло през 2018 година ТП на НОИ – Габрово, като орган отразяващ регистрите на 

трудовите злополуки забелязва тенденция на незначително увеличение на общия брой 

декларирани трудови злополуки, за разлика от 2017 година, когато броят им е бил 54, което се 

дължи на спазването на  безопасните условия на труд. 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производството на 

машини и оборудване с общо и специално предназначение, като производство на: 

 хранителни продукти; 

 текстил и облекло; 

 дървен материал; 

 химични изделия и изделия от каучук и пластмаса; 

 основни метали и метални изделия; 

 електрически съоръжения, машини и оборудване; 

 мебели, строителство и търговия; 

 сухопътен транспорт; 

 държавно управление, образование, здравеопазване; 



6 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

 ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; 

Извършени са текущи проверки на осигурители по спазване на норматиените 

актове по осигуряването за трудови злополуки и професионална болест, като за 

резултатите са съставени констативни протоколи и са дадени задължителни 

предписания. Целта на проверките е да се насочи вниманието на работодателите върху 

значимостта на безопасността и здравето при работа, както и методическата помощ 

и консултации по повод на декларирането на злополуките. 

 

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

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 5. Идеи и предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и 

култура на труда. 

 Членовете на ОСУТ решиха всеки да даде своите предложения за отбелязването му – 

краен срок до 18.02.2019 г. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 6. 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. Областния съвет по условия на труд приема отчета за дейността на съвета за 2018 г. 

2. Областния съвет по условия на труд приема така предложения план за работа за 2019г. 

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

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

на 2018 и за цялата 2018 г. 

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

Габровска област за четвъртото тримесечие на 2018 г. и ца цялата 2018 година 

5. В рамките до 18.02.2019 г. всеки от членовете или присъстващите да даде своите идеи 

и предложения за отбелязването на 28 април – Световния ден за безопасност и култура 

на труда. 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА, /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областния съвет по условия на труд 

 

 

Изготвил протокола:  /П/ 

Боянка Тишева 


