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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на Областния съвет по условия на труд, 

проведено на 8 декември 2016 г. (четвъртък), 10.00 часа, Зала 1 

на Областна администрация Русе 

 

На 08.12.2016 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе се 

проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ), на което според приложен 

присъствен списък присъстваха 9 от 12 члена. Участие взеха и представители на Дирекция 

„Инспекция по труда“ – Русе, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, 

Териториално поведение на Национален осигурителен екип, Конфедерация на работодателите 

индустриалци в България (КРИБ), Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. 

(Приложение 1) 

 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

 

Г-н Станимир Станчев – Заместник областен управител на област Русе и 

председател на Съвета откри заседанието и подложи на гласуване следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” през деветмесечието на 

2016 г. 

Докладва: Дирекция „Инспекция по труда”, Русе 

 

2. Обсъждане и приемане на Индикативна работна програма за заседанията на 

Областния съвет по условия на труд през 2017 г. 

Докладват: Членовете на Съвета 

 

3. Обсъждане и приемане на Методиката за условията и реда за провеждане на конкурс 

„Годишни награди по безопасност и здраве област Русе“ 

Докладват: Членовете на Съвета 

 

4. Разни 

Докладват: Членовете на Съвета 

 

По първа точка от дневния ред г-н Станимир Станчев даде думата на Светлана 

Лазарова – главен инспектор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе, която представи 

резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) през деветмесечието на 

2016 г. Тя сподели, че през деветмесечието на 2016г. един от приоритетите на ДИТ – Русе е бил 

сектор „Селско стопанство“. Резултатите от проведения анализ на дейността, показват че този 

сектор е един от най-рисковите по отношение на прилагане на нерегламентирани практики при 

възникване на трудови правоотношения. Г-жа Лазарова посочи, че през отчетния период акцент 

в контролната дейност на Инспекцията са били проверките по законосъобразното наемане на 

работа, работното време и заплащането на труда, както и изпълнението на изискванията по 

здравословни и безопасни условия на труд. (Приложение 2) 
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Г-н Станчев благодари на г-жа Лазарова за изнесената информация и даде думата на 

присъстващите за въпроси и становища. 

Г-н Свилен Стоянов – секретар на Фондация Център за безопаност и здраве при работа 

отправи запитване отностно повишаването на трудовите злополуки, дали ДИТ-Русе планират 

вземането на някакви мерки под каквато и да е форма. Г-жа Лазарова отговори, че наредбата, 

която е във връзка с обучението и инструктажа от 2010г. регламентира много добре как точно 

трябва да се извършва обучението на длъжностни лица и работодателите. 

Г-н Станчев отправи запитване към присъстващите за други въпроси, мнения и 

становища. Поради липсата на такива, комисията премина към втора точка от дневния ред. 

По втора точка от дневния ред г-жа Вечие Ибрямова – секретар на ОСУТ представи 

проекта на Индикативна работна програма на заседанията на Съвета през 2017 г. (Приложение 

3). 

Г-н Станчев сподели, че за постигане на максимална ефективност през следващата 2017 г. 

се предвижда заседанията да се правят съвместно с други комисии, когато има важна и актуална 

тема за разискване.  

След като нямаше отправени предложения за допълнения и/или промени г-н Станчев 

подложи на гласуване следното решение: 

 

Областния съвет по условия на труд приема за изпълнение така предложената 

индикативна работна програма за 2017 г. 

Срок:31.12.2016 г. 

Отговорник: Областна администрация - Русе 

 

Решението беше прието единодушно. 

 

По трета точка от дневния ред г-жа Вечие Ибрямова припомни, че през 2014 г. на 

заседание на Областния съвет по условия на труд е взето решение през 2015 г. да се проведе 

конкурс „Годишни награди за безопасност и здраве при работа в област Русе“.  Тогава е била 

разработена Методика за условията и реда за провеждането на конкурса и се е използвал 

въпросника, който е за Националния конкурс. Тя каза, че през 2016 г. отново се провел 

конкурса по същата методика, но  членове на ОСУТ, са изказали мнение, че е необходимо 

методиката и въпросника да се променят и за това на свое заседание на 19.05.2016 г. Съвета е 

взел решение в срок до 30.10.2016 г. Членовете на Съвета да изпратят в Областна 

администрация – Русе предложения за промени в Методиката за условията и реда за 

провеждане на конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве област Русе“. Тъй като в 

посочения срок не са получени предложения, с писмото за насрочване на настоящото заседание 

е напомнено за това на членовете, но въпреки това отново е няма получени конкретни 

предложения за промяна в Методиката за провеждане на конкурса. В тази връзка г-жа 

Ибрямова предложи в методиката и въпросника да бъдат коригирани само годините и датите за 

подаване на документи. (Приложение 4) 

Г-н Станчев от своя страна предложи, ако след коледните и новогодишните празници в 

Областна администрация – Русе се получат конкретни предложения за промяна те да бъдат 

обсъдени. В тази връзка подложи на гласуване следните решения: 

 

1. Областният съвет по условия на труд възлага на секретаря на Съвета да направи 

необходимите коренции в Методиката за условията и реда за провеждане на 

конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве област Русе“ 

Срок : 30.01.2017г. 

Отговорник: Секретар на Съвета 
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2.   Обявата  и формулярът за участие в конкурс „Годишни награди по безопасност и 

здраве при работа в област Русе 2016“ да се публикуват на интернет страницата 

на Областна администрация – Русе. 

Срок:01.03.2017 г. 

Отговорник: Областна администрация 

– Русе 

 

Решенията бяха приети единодушно. 

 

По точна „Разни“ от дневния ред преди да даде думата на членовете на Съвета г-н 

Станчев информира присъстващите за новата инициатива на Областна администрация – Русе, а 

именно за проучване мнението на заинтересованите страни относно ефективността на работата 

на Областните съвети и комисии. Той призова всички да отговорят честно и откровено на 

въпросите, тъй като анкетата е анонимна и за да може Областна администрация – Русе да 

подобри работата си и да не се провеждат формални заседания, от които нищо не произтича. 

Г-жа Боянка Димитрова, регионален представител на Конфедерация на независимите 

синдикати в България съобщи за подетата от Синдиката кампания „Искам още 100 лева към 

заплатата си“ в отговор, на което г-жа Милка Трифонова – регионален представител на 

КРИБ изказа мнение, че тя не би била в полза на никого по никакъв начин. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Станимир Станчев благодари за участието и 

закри заседанието на Областния съвет по условия на труд. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ 

Заместник областен управител на Област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















