
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/18 декември 2020 г. 

от заседание на Областния съвет по условия на труд 

 

 На 18 декември 2020 г., се проведе онлайн 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 ОА и 

секретар на ОСУТ; г-н Васил Николов - Председател на СРС на КТ Подкрепа Търговище; 

г-н  Николай Дяков – РС на КНСБ Търговище;  г-жа Тодорка Танева – гл. секретар на ОА; 

г-жа Татяна Тодорова - гл. юрисконсулт в ОА Търговище; г-жа Мая Тодорова - ст. 

експерт в ОА Търговище и г-жа Десимира Василева - мл. експерт в ОА Търговище. 

         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 следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на дейността на Дирекция “Инспекция по труда”–Търговище за  

     11-месечието на 2020 г. 

   Докладва: Директор ДИТ – Търговище 

2. Разни. 

 

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

Градинарова – директор ДИТ Търговище да направи  отчет на дейността на Дирекция 

“Инспекция по труда”–Търговище за 11-месечието на 2020 г.     

Г-жа Градинарова запозна присъстващите членове на съвета с приоритетната 

оперативна цел на Дирекция “Инспекция по труда”, а именно: „Осъществяване на 

ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, 

държавната служба, трудовата мобилност“, За постигане на оперативната цел са 

реализирани следните мерки: 



 

 

 

Мярка 1: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания 

за осигуряване на здраве и безопасност при работа и за възникване и осъществяване на 

трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни дейности. 

Планирани проверки 44 бр. за 2020 г. Брой проверки, kъм 18.12.2020г. - 47 бр. 

Мярка 2: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания 

за осигуряване на здраве и безопасност при работа и за възникване и осъществяване на 

трудовите правоотношения в отрасъл “Растениевъдство и животновъдство”, в т.ч. 

Законосъобразното наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна 

селскостопанска работа. 

Планирани проверки: 53. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  55 бр. 

Мярка 3: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания 

за възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и за основни изисквания 

по осигуряване на здраве и безопасност при работа в икономическа дейност „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“. 

Планирани проверки: 24. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  24 бр. 

Мярка 4: Осъществяване на периодичен контрол в предприятия с рискови 

производства и дейности.  

Планирани проверки: 36. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  36 бр. 

Мярка 5: Осъществяване на контрол по спазване на изискванията на безопасност 

и здраве при работа в предприятия, оказали влияние върху нивата на трудовия 

травматизъм за 2019 г.  

Планирани проверки: 2. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  2 бр. 

Мярка 6: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания 

за командироване и изпращане на работници в рамките на предоставяне на услуги.  

Планирани проверки: 19. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  19 бр. 

Мярка 7: Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за 

законосъобразно възникване на правоотношенията по предоставяне на работна сила, 

спазване на правилата за тяхното осъществяване с акцент върху изплащане на 

възнагражденията и разпределението на работното време, както и на лицензионните и 

разрешителните режими, свързани с наемане на работа, с особено внимание към микро, 

малките и средни предприятия. 

Планирани проверки: 254. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  240 бр. 

Брой проверки, приключили  към 18 декември 2020 г. - 252 бр.  

Мярка 8: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания 

за осигуряване на безопасност на работното оборудване и технологичните процеси и 

хигиена на труда. 

Планирани проверки: 202. Извършени проверки до 01.12.2020г. -  229 бр. 

Брой проверки приключили  към 18 декември 2020 г. - 232 бр. 

 

 



 

 

 

 

Характер на извършените проверки: 

- По сигнали на граждани и институции – 163 бр. 

- По искане на работодатели – 41 бр. 

- За проверка на предписания – 122 бр. 

- За разследване на трудови злополуки и професионални заболявания – 20 бр. 

- По спазване на противоепидемичните мерки – 387 бр.; 

през м.ноември-79, пам 67 

м.декември-47, ПАМ 53 

ДИТ Търговище са извършили 54/55 бр. съвместни проверки, в т.ч.: с МВР – 31 

бр./32; с НАП – 18 бр.; с НОИ – 17 бр.; с РЗИ – 17 бр.; с БАХБ – 17 бр.; с РИОСВ - 3 бр. и  

с други- 8 бр. 

Констатирани нарушения 3204 бр., в т.ч.: 

По организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд - 1210 бр. 

По безопасност на работното оборудване – 289 бр. 

По хигиена на труда – 162 бр.; работещи при условия на труд, неотговарящи на 

хигиенните норми: 2%. 

По осъществяване на трудовите правоотношения -1 535 бр., от които 163 по 

възникване, 212 по работното време и почивките, 413 по заплащане, 11 по закрила 

труда на непълнолетни и лица с намалена трудоспособност, 153 по предоставяне на 

документи по трудовото правоотношение. 

ДИТ Търговище са издали следните административни услуги: 

73 удостоверения по ЗОП; 56 разрешения за работа на непълнолетни лица; 26 

разпореждания по чл.327 КТ за прекратяване на ТД на работник, когато работникът не 

можа да подаде писменното си заявление за прекратяване на ТД пред работодателя; 14 

КТД в т.ч. 10 предприятия и 4 на общинско равнище; 7 издадени нови трудови книжки и 

4 разрешения по чл.333 КТ. 

Съставени актове за установяване на административни нарушения – 108/111 бр. 

Издадени наказателни постановления – 100 бр., от тях 96 връчени. 

Обжалвани наказателни постановления – 15 бр. 

Отменени от съда – 0 бр. 

Сума на санкциите по влезлите в сила наказателни постановления – 98 350лв./98 

750 лв. 

По т.2 Разни  

Думата взе г-н Николов, който изрази своята благодарност към г-жа Градинарова 

и нейния екип от Дирекция „ИТ“-Търговище за всички извършени проверки от 5 

инспектора, работещи в дирекцията. 

Г-н Дяков изказа опасения относно регулацията по отношение на службите за 

трудова медицина и тяхната дейност, като спомена, че на национално ниво има 



 

 

 

регистрирани такива около 260. Той направи предложение да се организира форум на 

регионално ниво по темата за безопасните условия на труд в областта, като бъдат 

привлечени всички заинтересовани страни – работодатели, синдикати, държавните и 

местни структури.  

Г-н Димитров пое ангажимент за организацията на подобно събитие. 

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

им в заседанието и го закри. 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ: /п/ 

Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: /п/ 

Секретар на ОСУТ  

 


