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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№2/12 декември 2018 г. 

от заседание на Областния съвет по условия на труд 

 

 На 12 декември 2018 г., в пресцентъра на Областна администрация 

Търговище се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На 

заседанието присъстваха: г-н Панайот Димитров – Зам. областен управител на 

област Търговище; г-жа Константина Моллова – гл. експерт в Областна 

администрация и секретар на ОСУТ; г-н Васил Николов – председател на СРС на КТ 

„Подкрепа”; г-жа Оля Иванова – Председател на ТПП Търговище; г-жа Зорница 

Милушева – директор дирекция АКРРДС в ОА; г-жа Александрия Цветкова – 

специалист в ОА; г-ца Татяна Тодорова - главен юрисконсулт в ОА и г-жа Лили 

Чапликова – гл. експерт АПОФУС в ОА; 

         На заседанието също присъства г-жа Галина Градинарова - директор на 

Дирекция “Инспекция по труда” Търговище. 

 Г-н Димитров откри заседанието, като каза, че на него присъстват 8 от 

членовете на ОСУТ, то е редовно и може да започне своята работа. 

Той предложи на вниманието на членовете на ОСУТ дневния и ред и със осем 

гласа „ЗА”, беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проблеми и промяна на заплащането на нощния на труд.  

  Вносител: Председател на СРС на КТ „Подкрепа” Търговище 

2. Запознаване с плана за работа на Дирекция “Инспекция по труда” – 

Търговище за 2019 г. 

  Вносител: Директор ДИТ – Търговище 

3. Разни 

По първа точка от дневния ред г-н Николов представи пред членовете на 

съвета предложението на Синдиката за промяна в заплащането на нощния труд. 
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Според КТ "Подкрепа" в България нощен труд полагат над 400 000 души. Сегашната 

стойност на допълнителното заплащане е 25 стотинки на отработен нощен час. По 

данни на синдиката за една нощна смяна възнаграждението е по-малко от 

транспортните разходи за отиване и връщане от работа. Предложението е нощният 

труд да е 0,5 % от размера на минималната работна заплата, което прави около 

2,50 лева на отработен час. 

Според "Подкрепа" е необходимо да се ограничи значително и полагането на 

нощен труд, защото той води до редица физиологични, здравни и социални 

проблеми сред работещите. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Димитров даде думата на г-жа 

Градинарова - директор на ДИТ Търговище да представи плана за работа за 2019 г. 

Тя посочи, че оперативната цел на дирекцията е инспектиране на предприятия от 

всички икономически дейности за гарантиране спазване на законодателството в 

областта на труда и заетостта.  

По трета точка от дневния ред във връзка с процедурата за организиране 

работата на Областните комисии и съвети г-н Димитров предложи членовете на 

Областния съвет по условия на труд да изпратят в Областна администрация - 

Търговище предложения за теми, които да бъдат включени за обсъждане в работата 

на Съвета през 2019 г.  

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Димитров благодари на всички за 

участието им в заседанието и го закри. 

 

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ: 

Зам. Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: 

Секретар на ОСУТ  
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