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Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

От проведено заседание на комисия във връзка с конкурс „Годишни награди по 

безопасност и здраве в област Русе – 2014“ 
 

 

На 05.06.2015 г. (петък) от 14.00 ч. в  кабинет 403 Б на Областна администрация - 

Русе се проведе съвещание на комисия, определена със Заповед №6-95-00-

543/01.06.2015г. на Областния управител на област Русе във връзка с конкурс „Годишни 

награди по безопасност и здраве – 2014“.   

 Участие взеха: 

− г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и 

председател на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ);  

− г-нГеорги Георгиев – главен инспектор в Дирекция„Инспекция по труда“ – Русе; 

− г-н Росен Митев – главен инспектор по осигуряването в Териториалното 

поделение на Националния осигуителен институт – Русе; 

− г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговко-индустриална 

камара; 

− г-н Кирил Черкезов – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Русе; 

− г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и регионално 

развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и 

държавна собственост“; 

− г-жа Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел „Административен контрол и 

регионално развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост“ и секретар на ОСУТ. 

Отсъстваха: 

− г-н Любомир Порчев – представител на Регионален съвет на КНСБ – Русе; 

− г-жа Албена Маркова – представител на Русенска стопанска камара. 

 Заседанието беше открито от г-н Станимир Станчев. Той изказа благодарност за 

присъствието и отделеното време, като предложи на членовете да започнат разглеждане 

на кандидатите по поставените им условия за участие. 

 Всеки от кандидатите, подали заявление за участие в конкурса, е попълнил 

въпросник, съдържащ 26 въпроса, свързани с безопасните условия на труд в съответното 

предприятие. След разглеждане на всички кандидатури, беше извършена оценка по всеки 

от критериите и съответно присъдени точки.  

 Комисията класира, както следва: 

− на първо място „Приста ойл Холдинг” ЕАД с 29 точки; 

− на второ място „”БТБ България” АД с 24 точки; 

− на трето място „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД с 20 точки. 

 

 След края на оценяването членовете на комисията взеха решение класираните на 

първо, второ и трето място фирми да бъдат обявени на заседанието на Областния съвет 



по условия на труд, което ще се проведе на 10.06.2015 г. от 10:00 часа в Зала 1 на 

Областна администрация – Русе. 

 Всички присъстващи изразиха увереността си, че и за вбъдеще ще продължат 

доброто си сътрудничество и провеждането на подобни конкурси ще се превърне в 

традиция. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ 

 

 


