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Рег. № ОСК-02-193(6)       Препис! 

28.04.2020 г. 

ПРОТОКОЛ № 2  

от неприсъствено заседание на Областен съвет по условия на труд 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ  

2. Галина Михнева – упълномощен представител на ГТПП 

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

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

Във връзка с обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна, 

заседанието на Областен съвет по условия на труд, което е планувано за м. април 2020 г. се 

проведе неприсъствено. 

Членовете на Съвета се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок 

(27.04.2020 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на  e-mail адреса на 

Секретаря на Съвета - sdimitrova@gb.government.bg, а именно 

1. ОСУТ приема така определения дневния ред – „за”, „против”, „въздържал се”; 

2.ОСУТ приема за сведение така представената информация за дейността на 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово за първото тримесечие на 

2020 г. - „за”, „против”, „въздържал се”; 

3.ОСУТ приема за сведение представената информация от ТП на НОИ за трудовите 

злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за първото 

тримесечие на 2020 г. - „за”, „против”, „въздържал се”; 

 

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 първо тримесечие на 2020 година 

.Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово 
 

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

Габровска област за първото тримесечие на 2020 година. 

ТП на НОИ -  Габрово 
 

3. Текущи. 

 

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

единодушно с 5 гласа ,,ЗА”. 
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По т. 1: Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.1 

(приложена към настоящия протокол). Въпроси относно доклада на Дирекция 

„Инспекция по труда“ - Габрово нямаше.  
 Според получения доклад за първото тримесечие на 2020 г. става ясно, че Дирекция 

„Инспекция по труда” със седалище Габрово са извършили 166 броя, като за първи път 

проверени 18 предприятия. През цитирания период са постъпили 57 сигнала за нарушения на 

трудовото законодателство от които само един е по хигиена на труда, а останалите 56 сигнала 

се отнасят за неизплатени заплати, обезщетения, по възникване на трудовото 

правоотношение, по връчване на документи при прекратяване на трудовото правоотношение 

и други, като по всички постъпили сигнали са направени проверки. 

 Констатираните нарушения са 1046 бр., нарушенията по осигуряване на ЗБУТ са 343 

броя, а нарушенията по трудови правоотношения – 703 броя. 

 За премахване на всички констатирани нарушения са приложени административни 

мерки, задължаващи работодателите в определен срок да отстранят допуснатите нарушения. 

 През първото тримесечие на 2020 г. са съставени 48 акта за установени 

административни нарушения, допуснати от работодатели и длъжностни лица, в т.ч. по 

осигуряване на ЗБУТ – 8 броя, по трудови правоотношения – 40 броя. 

 

Предложението бе подложено на гласуване – отговор на електронен адрес 

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

Предложението се приема. 

 

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

заболявания в Габровска област за първото тримесечие на 2020 година.  

По информация на ТП на НОИ – Габрово, в областта са  декларирани 13 броя трудови 

злополуки, за 11 броя са издадени разпореждания да се считат за трудови злополуки.  

От определените като трудови злополуки (11 броя): 

 злополука станала по време на трудова дейност – 7 броя; 

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

Съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово са извършени 2 разследвания 

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

РЗИ – Габрово за произнасяне по компетентност.  

През първото тримесечие на 2020 г. няма трудови злополуки, които са довели до трайна 

инвалидност. 

Видно от броя, отразяващ регистрираните трудови злополуки на територията на ТП на 

НОИ – Габрово през първо тримесечие на 2020 г. (11 броя), се забелязва тенденция на 

незначително увеличение на общия брой декларирани трудови злополуки, спрямо същия 

период на 2019 г., когато са регистрирани 9 броя трудови злополуки. Няма непризнати 

трудови злополуки за първото тримесечие на 2020 г. 

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производство на 

машини и оборудване, строителство, сухопътен транспорт, държавно управление, 

здравеопазване и други. 

През първото тримесечие на 2020 г.в ТП на НОИ – Габрово няма получени бързо 

известия за съмнение за професионална болест. 

 

Предложението бе подложено на гласуване - отговор на електронен адрес 

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

Предложението се приема. 
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В хода на процедурата на неприсъствено заседание на Областния съвет по условия на 

труд (ОСУТ), предвид въведено извънредно положение на територията на цялата страна 

заради COVID-19 и с писмо, се получиха следните резултати: 

1. Мария Пенева – по всички точки от дневния ред - за 

2. София Димитрова – по всички точки от дневния ред - за 

3. Даниела Йорданова (СРС на КТ „Подкрепа”) – по всички точки от дневния ред - за 

4. Росица Йонкова (РС на КНСБ) - по всички точки от дневния ред - за 

5. Галина Михнева (ГТПП) - по всички точки от дневния ред - за 

6. Пепа Сомлева (ИСА/СК) – не е получен отговор 

 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Областния съвет по условия на труд приема за сведение така представената 

информация за дейността на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище 

Габрово за първото тримесечие на 2020 г. 

2. Областния съвет по условия на труд приема за сведение представената 

информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания в Габровска област за първото тримесечие на 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,   /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областния съвет по условия на труд 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  /П/ 

София Димитрова 

Секретар на Областен съвет по условия на труд 


