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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/27 април 2018 г. 

от заседание на Областния съвет по условия на труд 

Днес, 27 април 2018 г., в Областна администрация се проведе заседание на 

Областния съвет по условия на труд. На заседанието присъстваха: Митко Стайков - 

Областен управител на област Търговище и председател на ОСУТ; Константина 

Моллова - главен експерт в Областна администрация и секретар на ОСУТ; Васил 

Николов – председател на СРС на КТ „Подкрепа”; Зорница Милушева – директор 

дирекция АКРРДС в ОА; Камелия Караджова – главен експерт в ОА; Татяна 

Тодорова - главен юрисконсулт в ОА; Йоан Пеев – директор дирекция АПОФУС в 

ОА; г-жа Тодорка Танева – главен секретар на ОА. 

    Като членове на Комисията за номиниране на победители в конкурса „Най-

добри здравословни и безопасни условия на труд- 2017 г.” година присъстват: г-жа 

Галина Градинарова - директор на ДИТ Търговище; Надя Милачкова – началник 

отдел Административен в ТП на НОИ – Търговище и Ивалина Стоянова– инспектор в 

РЗИ гр. Търговище.  

На заседанието също присъстваха представители на трите номинирани 

предприятия в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд- 

2017 г.”: г-жа Радостина Игнатова – управител на „Родина–Попово“ ООД; г-н 

Бейхан Али – управител на „Вилда 2015“ ЕООД; г-жа Гюлчин Кючукова и г-н Муса 

Дживгов от „Пашабахче“ ЕАД. 

Господин Стайков откри заседанието, като каза, че на него присъстват 7 от 

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

Г-н Стайков отбеляза, че на 28 април синдикалните организации почитат 

паметта на загиналите при трудови злополуки работници. 

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

седем гласа „ЗА”, беше приет следния  
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с протокола на комисията за номинации за Приз “Най-

добри здравословни и безопасни условия на труд 2017 г. ” 

  Вносител: Секретар ОСУТ 

2. Приемане на обръщение във връзка със Световния ден за безопасност

и здраве – 28 април. 

Вносител:  ДИТ  - Търговище 

По първа точка от дневния ред г-жа Моллова изчете Протокола на 

комисията за конкурса и предложенията за решения, след това г-н Стайков ги 

подложи на гласуване и със седем гласа „ЗА” се прие следното  

РЕШЕНИЕ:  

Специално създадената комисия към ОСУТ за провеждане на 

конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд- 2017 г.“ 

предлага на членовете на Съвета: 

1. В категория „Малки предприятия” се номинира:

 „Вилда 2015“ ЕООД, гр. Търговище

На първо място в категорията комисията класира:

 „Вилда 2015“ ЕООД, гр. Търговище

2. В категория „Средни предприятия” не се присъждат награди.

3. В Категория „Големи предприятия” се номинира:

 "Родина-Попово“ ООД, гр. Попово

На първо място в категорията комисията класира:

 "Родина-Попово“ ООД, гр. Попово

4. В Категория „Големи предприятия със заети над 500 работника” се

номинира:

 „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище

На първо място в категорията комисията класира:

 „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище

5. Протокола на комисията с взетите решения, да бъде представен на

заседание пред членовете на ОСУТ.

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

директор на ДИТ Търговище да запознае членовете на ОСУТ с текста за обръщение 

към работодателските организации и работниците по повод Световния ден за 

безопасност и здраве.  
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    По втора точка от дневния ред г-н Стайков подложи на гласуване 

обръщението и със 7 гласа „ЗА“ беше прието следното 

РЕШЕНИЕ: 

Областния съвет по условия на труд приема Обръщение към 

работниците и работодателите по повод 28 април – Световен ден за 

безопасност на труда, което да бъде публикувано на сайта на Областна 

администрация Търговище. 

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

участието им в заседанието и го закри. 

МИТКО СТАЙКОВ:/п/ 

Областен управител на област Търговище и 

Председател на ОСУТ 

Константина Моллова:/п/ 

Секретар на ОСУТ и протоколист 

mailto:oblast@tg.government.bg
mailto:oblast@elnics.com

