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ОДОБРИЛ:   /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител 

на Област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на Областна комисия по конкурентоспособност и условия на труд, 

проведено на 21.05.2013 г., 10:00 ч. в Зала 1, пл. Свобода 6, Областна администрация  

Русе 

 

Г-н Симеон Иванов – Главен секретар на Областна администрация - Русе откри 

заседанието на Областна комисия по конкурентоспособност и условия на труд, на което 

според приложен присъствен списък се явиха 19 от общо 22 членове. Налице беше 

необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 

Г-н Иванов предложи и единодушно беше приет следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” през първото тримесечие 

на 2013 г.  

Докладва: г-жа Ирена Николаева – Директор на ДИТ– Русе 
 

2. Обявяване на информационна и инспекционна кампания в предприятията от 

икономическите дейности „Растениевъдство” и „Животновъдство” през 2013 г.  

Докладва: г-жа Ирена Николаева – Директор на ДИТ– Русе 
 

3. Разни 

Докладват: Членовете на Комисията  

  

По първа точка от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-жа Ирена Николаева 

– Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Русе (ДИТ – Русе), която представи 

отчета за извършената дейност през първото тримесечие на 2013 г. (Приложение 1) 

 

По първа точка от дневния ред г-н Иванов подложи на гласуване и единодушно 

беше прието следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да се изготви сравнителен анализ на резултатите между  деветмесечието на 2013 г. 

с  резултатите от деветмесечието на 2012 г. 

Отговорник: Дирекция „Инспекция по труда” - Русе 

Срок: 31.10.2013 г. 

 

            По втора точка г-жа Ирена Николаева информира, че във връзка със стартирането 

на активната селскостопанска работа е планирана информационна кампания. Целта и е 
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предотвратяване или намаляване на рискаот трудови злопулуки, осигуряване на безопасни 

условия на труд, безопасност при работа с препарати за растителна защита. Инспекторите 

по труда извършват проверки по документи – за извършване на инструктаж, за извършени 

задължителни медицински прегледи, осигуряване на работниците с необходимото работно 

облекло и др. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Симеон Иванов подложи на гласуване и 

единодушно бяха приети следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Областната комисия по конкурентоспособност и условия на труд препоръчва на 

Дирекция „Инспекция по труда” да проведе информационни срещи по общините на 

област Русе. 

Отговорник: Дирекция „Инспекция по труда” - Русе 

Срок: м. Декември 2013 г.  

 

2. На първото заседание на Областната комисия по конкурентоспособност и условия 

на труд през 2014 г. да се представят резултатите от проведената информационна и 

инспекционна кампания в предприятията от икономическите дейности „Растениевъдство” 

и „Животновъдство” през 2013 г.  

Отговорник: Дирекция „Инспекция по труда” - Русе 

Срок: м. април 2014 г.  

 

Г-н Иванов информира, че Областна администрация – Русе е включена като целева 

група в Проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ на Главна инспекция по 

труда, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. В рамките на проекта са предвидени обучения на длъжностнтите лица, ангажирани с 

процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 По трета точка от дневния ред липсваха ковентари и становища. 

Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:  /П/ 

 

СИМЕОН ИВАНОВ   
Главен секретар на Областна администрация - Русе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 














