
 

 

 

 

 

ОДОБРИЛ: /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №3/10.06.2015 г. 

от  проведено заседание на Областния съвет по условия на труд 

 

Днес, 10.06.2015 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се 
проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. Налице беше необходимия 
кворум за провеждане на заседанието. 

Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе откри 
заседанието, като обяви резултатите от конкурса „Годишни награди по безопасност и 
здраве – област Русе 2014 г.“.  Той връчи на отличените фирми грамоти от името на г-н 

Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе, а на първенеца в конкурса и 
почетен плакет. 

Победителите в конкурса са както следва: 
− На трето място с 20 точки е „ВИТТЕ Аутомотив България“АД; 

− На второ място с 24 точки е „БТБ България“АД; 

− На първо място с 29 точки е „Приста ойл холдинг“ ЕАД. 

Наградите бяха получени съответно от г-жа Светлана Жекова, мениджър „Човешки 
ресурси“ във „ВИТТЕ Аутомотив България“ АД, г-жа Стоянка Йорданова, ръководител 
проекти в „БТБ България“ АД и г-жа Детелина Кръстева, мениджър завод в „Приста Ойл 
Холдинг“ ЕАД. 

Г-н Станчев изрази своето задоволство, че в област Русе има фирми, които 
показват добри резултати и изрази своята увереност, че и за напред ще продължават да 
работят в същия дух. За финал пожела на победителите много професионални успехи и 
постигане на поставените цели. 

След това Заместник областният управител запозна участниците в заседанието с 
дневния ред: 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Сравнителни резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” за 
периода януари-април 2014 г. спрямо януари-април 2015 г. 

Докладва: Ирена Николаева – Директор на Дирекция „Инспекция по 

труда”, Русе 

 

2. Представяне на обобщени статистически данни за трудовите злополуки в област 
Русе през 2014 г. 

Докладва: Росен Митев – Главен инспектор по осигуряването в 

Териториално поделение на Националния осигурителен институт, Русе 

3. Представяне на справка за одобрени през 2014 г. проекти за подобряване 
здравословните и безопасни условия на труд в област Русе. 



 

Докладва: Камелия Златанова – Управител на Областен 

информационен център, Русе 

 
4. Разни 

Докладват: Членовете на Областния съвет по условия на труд 

 

Г-н Станчев подложи на гласуване дневния ред, който беше приет единодушно. 
В изпълнение на точка 1, г-н Станчев даде думата на г-жа Ирена Николаева – 

директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Русе, която представи сравнителни 
резултати от проверките на дирекцията за периода януари – април 2014 г.,  спрямо същия 
период на 2015 г.  

Г-жа Николаева изтъкна, че за разлика от 2014 г., когато проверките са били по 
трудово-правните взаимоотношения, през тази се обръща особено внимание на 
условията за работа, тъй като са зачестили трудовите злополуки. Контролът е основно в 
две направления – в строителните фирми и в здравните заведения. Предписания и 
санкции са се издавали за строително-монтажни дейности, където най-често се срещат 
необезопасени изкопи, неправилно построени скелета, разхвърлени преносими 
електрически уреди и др. В здравните заведения основно не се спазват изискванията за 
работното време. Тя посочи като положителна тенденцията подобреното сътрудничество 
между инспекцията, работодатели и синдикати в проверяваните предприятия.  

Отношение по темата взеха проф. д.н. инж. Красимир Ениманев – председател 

на Русенската стопанска камара и г-н Севдалин Петров – областен председател на 

Камарата на строителите в България.  
По точка 2 от дневния ред, г-н Станчев даде думата на г-н Росен Митев – главен 

инспектор по осигуряването в ТП на НОИ, който  представи обобщени статистически 
данни за трудовите злополуки в област Русе през 2014 г. Той  съобщи, че за изминалата 
година в областта са станали 126 трудови злополуки, с 3 смъртни случая.  

По точка 3 от дневния ред, г-жа Камелия Златанова запозна участниците с 
одобрените и реализирани през 2014 г. проекти за подобряване здравословните и 
безопасни условия на труд в област Русе. 

Г-н Милен Добрев – председател на Русенската търговско – индустриална 

камара изрази своето притеснение от усложнената процедура при кандидатстване по 
Оперативните програми, включително и тези, касаещи подобряването на безопасността 
и условията на труд. Г-жа Златанова отговори, че с новата „Информационна система за 
управление и наблюдение (ИСУН) 2020” ще се облекчават значително процедурите за 
кандидатстване на потенциалните бенефициенти с проектни предложения. 

След изчерпване на дискусията, г-н Станчев направи предложение да бъдат 
обсъдени следните решения, които да бъдат съобразени с направените в хода на 
заседанието допълнения за решения: 

 
По първа точка  

1. Областният съвет по условия на труд приема за сведение така 

представения от Дирекция „Инспекция по труда” сравнителен анализ на 

резултатите от извършените проверки между първото, второто и третото 

тримесечие на 2014 г. 

2. Областният съвет по условия на труд оценява положително усилията на 

Дирекция „Инспекция по труда” – Русе за повишаване на контролната ѝ дейност, 

както и повишаването на административния капацитет на служителите ѝ. 

 

 



По втора точка 

1. Да се представи сравнителен анализ на статистическите данни за 

трудовите злополуки през 2014 и 2015 г. в област Русе. 

Срок: 30.06.2016 г. 

Отговорник: Териториално поделение на 

Националния осигурителен институт – Русе 

 

По трета точка 

1. Областният съвет по условия на труд приема да съдейства на Областния 

информационен център – Русе при провеждане на информационни срещи с 

потенциални бенефициенти след откриване на процедури по Оперативните 

програми, касаещи подобряването на безопасността и условията на труд. 

Срок: постоянен  

Отговорник: Областен информационен център – 

Русе 

 

2. Да се представи пред бизнеса „Информационна система за управление и 

наблюдение 2020”, с която се облекчават значително процедурите за 

кандидатстване на потенциалните бенефициенти с проектни предложения. 

      Срок: до 17.07.2015 г. 

Отговорник: Областен информационен център – 

Русе, членовете на ОСУТ 

 

 Решенията бяха приети единодушно. 
По четвърта точка „Разни“ участниците нямаха предложения, допълнения или 

въпроси. 
 Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев закри заседанието на Областния 
съвет по условия на труд. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ  

Заместник областен управител на област Русе 

 
 
 
 
 

 


