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Рег. № ОСК-02-305/1/       Препис! 

10.07.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 43 

 

 

 

Днес, 09 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в кабинет на заместник областен 

управител 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. Галина Михнева – представител на ГТПП; 

4. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ 

 

Присъстваха още: 

1. Димитър Димитров – Дирекция Инспекция по труда – Габрово 

2. Тодор Костов – ТП на НОИ – Габрово 

 

Отсъстваха: 

Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

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 
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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 първото и второ тримесечие на 2019 г.; 

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

Габровска област за първото шестмесечие на 2019 г.; 

3. Отчитане на 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 4 гласа ,,ЗА”. 

 

По т. 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 и второ тримесечие на 2019 г. 

 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-н Димитров. 

 

 Първо тримесечие на 2019 година: 

През първото тримесечие  на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” със 

седалище Габрово извърши 239 проверки в 209 предприятия, за първи път са проверени 40 

предприятия - 19% от проверените през периода предприятия (през четвъртото тримесечие 

на  2018 г. проверените за първи път предприятия са 13% ).  

През тримесечието 26 проверки са извършени по сигнали на граждани (през 

четвъртото тримесечие на 2018 г. по сигнали на граждани са извършени 44 проверки), 

сигналите  са за проблеми, свързани с трудово-правните отношения и един сигнал отнасящ се 

до условията на труд. 

При извършените през тримесечието проверки са констатирани  общо 1074 

нарушения  (825 нарушения през четвъртото тримесечие на 2018 г.), в т.ч. по здравословни и 

безопасни условия на труд  552 – 51% от констатираните през тримесечието нарушения (през 

предходното тримесечие са установени 549 нарушения – 66% от констатираните нарушения). 

Разпределението на установените през първото  тримесечие на 2019 г. нарушения, 

свързани със здравословните и безопасни условия на труд са следните: 

 по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ - 333 броя или  60%  от 

констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд (през  

четвъртото тримесечие на 2018г. – 302 нарушения или 55% от нарушенията по 

ЗБУТ). Основно нарушенията са за не спазени изисквания  при провеждането и 

документирането на инструктажите и оценката на риска. 

 по безопасност на работното оборудване и технологии – 114 броя или 21% от 

констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд  (през  

четвъртото тримесечие на 2018 г. – 132 нарушения - 24% от нарушенията по 

ЗБУТ). Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с ел. 

безопасността – неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. 
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ток, както и липсата на измервания, доказващи ел. безопасността. 

 по хигиена на труда – 105 нарушения или  19% от констатираните нарушения 

по здравословни и безопасни условия на труд  (през  четвъртото тримесечие на 

2018 г. – 114 нарушения - 21% от нарушенията по ЗБУТ). Нарушенията са за 

липса на измервания на факторите на работната среда и нарушения, свързани с 

медицинските прегледи – първоначални и периодични. 

 

Констатирани нарушения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

по отрасли, за първо тримесечие на 2019 година: 

 Растениевъдство – 9 проверки (9 констатирани нарушения); 

 Производство на хранителни продукти - 18 проверки (65 констатирани 

нарушения); 

 Производство на облекло - 2 проверки (9 констатирани нарушения); 

 Производство на дървен материал - 2 проверки (13 констатирани нарушения); 

 Производство на метални изделия - 1 проверка (7 констатирани нарушения); 

 Производство на мебели - 2 проверки (1 констатирано нарушение);  

 Строителство - 14 проверки (41 констатирани нарушения); 

 Търговия на едро - 9 проверки (28 констатирани нарушения); 

 Търговия на дребно - 46 проверки (113 констатирани нарушения); 

 Сухопътен транспорт - 11 проверки (28 констатирани нарушения) 

 Хотелиерство - 8 проверки (37 констатирани нарушения); 

 Ресторантьорство - 47 проверки (212 констатирани нарушения). 

 

Административно-наказателна отговорност. 

През първото тримесечие на 2019 г.  инспекторите на Д ИТ Габрово са съставили 30 

акта за установяване на административни нарушения, от които 5 акта са съставени за 

нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Съставените актове за 

установени административни нарушения са  за непроведени инструктажи и липса на 

застраховка за риск „трудова злополука“. (През четвъртото тримесечие на 2018 г. са 

съставени 10  акта за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд).  

 

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 първото тримесечие са извършени 52 

последващи проверки за контрол на изпълнението на дадените предписания, чиито срок за 

изпълнение е изтекъл. Проверени са 21% от предписанията, чиито срок за изпълнение е 

изтекъл през този период (през четвъртото тримесечие на 2018 г. са извършени 50% 

последващи проверки). 

 

Няма неизпълнени предписания, отнасящи се до здравословните и безопасни 

условия на труд. 
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 Второ тримесечие на 2019 година: 

 

 През второто тримесечие  на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище 

Габрово извърши 281 проверки (за сравнение през първото тримесечие на 2019 г. са 

извършени 209 проверки). 

 Проверените предприятия са 259, като най-голям процент от проверените 

предприятия през анализирания период са малки и средни предприятия – 252 предприятия 

(97% ). 

 През второто тримесечие  на 2019 г. за първи път са проверени 50 предприятия, което 

е 19% от проверените през периода предприятия (през първото тримесечие на 2019 г. за 

първи път са проверени също 19% от проверените предприятия).  При извършените проверки 

са констатирани  общо 847 нарушения (през предходното тримесечие са установени 1074 

нарушения).  

 По здравословни и безопасни условия на труд са установени 531 нарушения - 62 % от 

констатираните нарушения (констатираните нарушения по ЗБУТ през първото тримесечие на 

2019 г. са 51% от всички установени през този период нарушения). 

Разпределението на установените през второто тримесечие на 2019 г. нарушения, 

свързани със здравословните и безопасни условия на труд са следните: 

 вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд - 58% от установените нарушения по здравословни и 

безопасни условия на труд (през първото тримесечие – 60%). Нарушенията по 

вътрешно фирмена 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, периодични прегледи и ремонти на 

машини и съоръжения, обозначаване на  опасностите със знаци и сигнали и др.; 

 Констатираните нарушения по безопасност на труда са 138 броя - 26% от 

установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения( през 

първото тримесечие на 2019 г. – 21%); 

 По хигиена на труда са констатирани 86 броя нарушения или 16% от 

нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд (през първото 

тримесечие – 19%). Основно допусканите нарушения по хигиена на труда се 

отнасят до осигуряването и използването на  лични предпазни средства,  

задължителните периодични медицински прегледи, измерванията на факторите 

на работната среда и др.  

Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните  

нарушения по здравословни и безопасни условия на труд да се отнасят до вътрешно фирмена 

организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Поради високия риск, приоритет за Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище 

Габрово е извършването на контрол на строителните обекти. През второто тримесечие  са 

извършени 51 проверки на строителни обекти. При проверките са отстранени от работа 5 

лица, поради това, че при проверката са установени да работят без лични предпазни 

средства. За констатирани нарушения, които представляват опасност за здравето на 

работещите, с акт за спиране са спрени 3 строителни обекти. 
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Констатирани нарушения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

по отрасли през второ тримесечие на 2019 г.: 

 Растениевъдство – 39 проверки (73 констатирани нарушения); 

 Производство на хранителни продукти - 8 проверки (29 констатирани 

нарушения); 

 Производство на метални изделия - 9 проверки (41 констатирани нарушения); 

 Производство на мебели - 4 проверки (34 констатирано нарушение);  

 Строителство - 51 проверки (153 констатирани нарушения); 

 Търговия на едро - 3 проверки (4 констатирани нарушения); 

 Търговия на дребно - 32 проверки (119 констатирани нарушения); 

 Сухопътен транспорт - 12 проверки (39 констатирани нарушения) 

 Хотелиерство - 9 проверки (22 констатирани нарушения); 

 Ресторантьорство - 42 проверки (144 констатирани нарушения). 

 

Административно-наказателна отговорност. 

През второто тримесечие на  2019 г., за установени нарушения на трудовото 

законодателство са съставени 55 акта за административни нарушения. Съставените актове за 

нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 

28 - 50 % от общия брой актове, като от тях 20 акта са съставени за нарушения на 

изискванията за вътрешна организация за осигуряване на ЗБУТ, 5 акта за необезопасено 

работно оборудване и 3 акта за нарушения на изискванията за хигиена на труда (за сравнение 

през първото тримесечие на 2019 г. са 5 акта за нарушения, свързани с здравословните и 

безопасни условия на труд – 16% от съставените през първото тримесечие актове).  

 

 

Проверки, извършени по сигнали за нарушения на трудовото законодателство. 

През второто тримесечие на 2019 г. в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище 

Габрово са постъпили 35 сигнали за нарушения на трудовото законодателство, от които 3 

анонимни. Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най-често 

жалбите да са при прекратени трудови правоотношения, като проблемите 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. От всички 

постъпили сигнали, само един се отнася до осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

По всички сигнали,  по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово 

има компетентност, са извършени проверки и са наложени принудителни административни 

мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.  

 

Контрол по изпълнение на наложените принудителни административни мерки. 

През разглеждания период на 2019 г. е проверено изпълнението на 497 предписания, 

дадени при проверките за отстраняване на констатирани нарушения, сроковете на които са 

изтекли от началото на 2019 г. до момента на последващата проверка. Проверено е 

изпълнението на  35,7%  от предписанията със срок, изтекъл през второто тримесечие на 

2019 г. При тези проверки не е установено неизпълнено предписание, включително по  

здравословните и безопасни условия на труд. 

Имаше въпрос от г-жа Р. Йонкова (КНСБ): Какво касаят сигналите подадени от 

граждани, във връзка със заплащането на труда? 
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Димитър Димитров (ИТ – Габрово) – Подаването на сигналите по заплащане на 

труда, основно са при забавяне на заплащането, за обезщетения при напускане на работното 

място, както и сигнали свързани със неизплатени трудови възнаграждения за допълнително 

положен труд, извън законно установения в трудовите договори на работещите. 
 

 

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 – 4, за - 4, против – 0. 

Предложението се приема. 

  

 

 

По т. 2: Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за първото шестмесечие на 2019 г. 

Представителя на ТП на НОИ - Габрово, г-н Тодор Костов: 

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 27 броя трудови 

злополуки, от които за 26 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки. 

От определените като трудови злополуки (27 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 22 броя; 

 настъпила по обичайния път към работното място или към дома – 4 броя; 

 в процес на разследване – 1 брой. 

За периода на първото полугодие на 2019 г. има една (1) трудова злополука, довела до 

смърт – ПТП с шофьор на бетоновоз на „МАЗАЛАТ” ООД 

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово от началото на 2019 година са 

извършени 5 разследвания на трудови злополуки, на основание на  чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО. 

За периода от януари до края на юни месец 2019 г. на територията на Област Габрово 

няма трудови злополуки, които са довели до трайна инвалидност. Непризнати трудови 

злополуки за първото полугодие на 2019 г. няма. 

Броя на трудовите злополуки на територията на ТП на НОИ – Габрово за първото 

полугодие на 2019 г. се забелязва тенденция на намаляване на общия брой декларирани 

трудови злополуки – 27 броя, спрямо първото полугодие на 2018 г., когато са регистрирани 36 

броя, от които 26 броя са по чл. 55, ал.1 и 9 броя по чл. 55, ал.2 от КСО и една непризната.  

 

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. 

През първото полугодие на текущата година в ТП на НОИ – Габрово не са получавани 

бързи известия за съмнение за професионална болест. 

 

Г-жа Росица Йонкова (КНСБ) имаше въпрос относно известията за съмнение за 

професионална болест - как се установява на практика това и кога за последно е имало 

такива.  

Г-н Тодор Костов (НОИ) отговори, че през последните няколко години (5 години) не е 

имало такива известия за съмнение за професионална болест, тъй като фирмите и фабриките 



7 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

на територията на областта са повишили здравословните и безопасните си условия на труд. 

Трудно се доказва, че дадено заболяване е в следствие на трудовата среда на работещия. 

Г-жа Галина Михнева (ГТПП) – Как стои въпроса с болничните листи, има ли разлика в 

дадения период от началото на 2019 г., съпоставени с предходния период за 2018 г. ? 

Г-н Костов (НОИ) – Равнището на подадените болнични листове почти няма промяна. 

Обикновено има по-голям брой през зимния период, отколкото през летните месеци на 

годината. 

 

 

Доклада бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

 

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

и култура на труда – 28 април”  

През месец април 2019 г. беше отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при 

работа - 28 април. В инициативата за отбелязването на деня се включиха: 

 РС на КНСБ – Габрово със следните инициативи от 22 до 24 април 2019 г.: 

 образователна кампания на Регионален съвет на КНСБ – Габрово и Областен 

съвет на БЧК – Габрово в заведения, предоставящи социални услуги в 

Габрово: 

o запознаване с изискванията ЗБУТ при работа, мерки за подобряването 

на безопасността  и здравето на работещите и обвързването им с 

оказването на първа помощ на работното място; 

o предоставяне на безплатни консултации по осигуряване на  

здравословни и безопасни условия на труд. 

 Даване на  гласност в местните медии на Световния ден по безопасност и 

здраве при работа и обзор на ситуацията; 

 Областния съвет по условия на труд: 

Създадени бяха брошури, които съдържат различни фактори, влияещи на безопасността 

и здраве при работа. Целта им е да насочват вниманието и на работещите, и на 

работодателите към техните права и задължения за едни „Здравословни работни места за 

всички възрасти“. Чрез общинските съвети по безопасност на труда, синдикати, доброволци 

и работодателски организации те бяха разпространени до повече хора. В тази връзка се 

разпространи отворено писмо до работодателите от област Габрово, за да се насочи 

вниманието им и към този световен ден, който всяка година се отбелязва по различен начин с 

цел насърчаване културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, 

повишаване информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при 

работа. „Абсолютен факт е, че предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве 

са по-успешни и по-устойчиви”. Членовете на Областният съвет по условия на труд насочват 

вниманието към темата, защото са убедени, че по-безопасните и по-здравословни работни 

места са по-производителни, а това е от полза за всички – и служители, и работодатели. 

 

Имаше предложение от страна на всички присъстващи членове на съвета, на 

следващото заседание да се обсъдят предложения за отбелязване на Световния ден на 

безопасност и култура на труда – 28 април през следващата 2020 година. 

Едно от предложенията е да се изпрати предложение до Министерство на труда и 
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социалната политика (МТСП) за целево финансиране за издаване на сборник с нормативни 

актове свързани със здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), които са част от 

българското и европейското законодателство. 

 

Изнесената информация  / отчет бе подложен на гласуване и приемане. 

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

Предложението се приема. 

 

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 второ 

тримесечие на 2019 г.; 

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

Габровска област за първото полугодие на 2019 г.; 

3. Приема информацията за отчитане на проведените мероприятия по повод – Световния 

ден на безопасност и култура на труда – 28 април. 

4. В рамките на следващото заседание на ОСУТ да бъдат набелязани мероприятията и 

дейностите, които ще се осъществят за отбелязването на 28 април - Световния ден на 

безопасност и култура на труда през 2020 година. 

 

 

 

 

 

 

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 


