РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№1/28 април 2017 г.
от съвместно заседание на Областен съвет по условия на труд и Областен
съвет за тристранно сътрудничество

Днес, 28 април 2017 г., в пресцентъра на Областна администрация се
проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния
съвет за тристранно сътрудничество. На заседанието присъстваха: Недко Иванов –
зам.-областен управител на област Търговище; Виолетка Апостолова - старши
експерт в Областна администрация и секретар на двата съвета; Кирил Кирилов – за
директор дирекция АКРРДС в Областна администрация; Камелия Караджова –
главен експерт в Областна администрация; Йоан Пеев – директор дирекция АПОФУС
в Областна администрация; Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в Областна
администрация; Оля Иванова – председател на ТПП Търговище; Галин Дачев –
представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за
Търговище; Иван Топалов – директор „Бюро по труда“ – Търговище; Петър Петров –
директор „Бюро по труда“ – Омуртаг; Анелия Александрова – ид директор на ДСП
Търговище; г-жа Галина Градинарова – директор Дирекция „Инспекция по труда“Търговище; Васил Николов – КТ “Подкрепа“ Търговище и Бисерка Боянова председател на КНСБ Търговище.
Господин Иванов откри заседанието и запозна присъстващите с промени в
състава на Съветите: председателството на ОСУТ и ОСТС се поема от зам.областния
управител, а като представител на ДСП - Търговище в ОСТС е г-жа Анелия
Александрова. На заседанието присъстват 10 от членовете на ОСУТ и 10 от
членовете на ОСТС, то е редовно и може да започне своята работа. С 9 гласа „ЗА” и
1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – на г-жа Боянова, беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Приемане на План за работа на ОСУТ за 2017 г.
Вносител: Секретар ОСУТ

2.

Отчет да дейността на Дирекция “Инспекция по труда”–Търговище за 2016 г.
Вносител: Директор ДИТ – Търговище
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3.

Запознаване с плана за работа на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище
за 2017г.
Вносител: Директор ДИТ – Търговище

4.

Приемане на обръщение във връзка със Световния ден за безопасност при
работа
Вносител: Председател ОСУТ

Г-жа Бисерка Боянова, обясни, че гласува „Въздържал се“, тъй като смята, че много
късно във времето се провежда първото заседание на съвета, а също така, че тази
година няма да се провежда конкурс по ЗБУТ.
По първа точка от дневния ред г-н Иванов даде думата Виолетка
Апостолова – секретар на ОСУТ, която презентира Плана за работа на ОСУТ за
2017 г. В допълнение, тя цитира чл. 10, ал. 4 от Правилника за дейността на
Областния съвет по условия на труд, който урежда разглеждане на въпроси на
заседание, невключени в дневния ред и плана, като молбата беше, ако въпросите
са свързани с докладване на някоя институция поне няколко дни по-рано да бъде
направено предложението.
Г-жа Бисерка Боянова: зададе въпроса дали фирмите, които трябва да докладват на
следващо заседание знаят това
Г-жа Апостолова отговори, че тепърва ще бъдат уведомени, тъй като в момента се
приема предложението за план и фирмите, които ще докладват по него ще бъдат
уведомени след неговото приемане, както и че всеки може да предложи тема

за

разглеждане на някое заседание на ОСУТ или ОСТС, може да бъде свикано
инвънредно такова, тъй като Правилниците и на двата съвета позволяват това.
Тай като не постъпиха нови предложения по Плана за дейността на ОСУТ, г-н
Иванов предложи да се гласува решение и то беше прието с 9 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – на г-жа Боянова, а именно:
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет по условия на труд /ОСУТ/ приема Плана за работа
на ОСУТ за 2017 г.
По втора точка от дневния ред г-н Иванов предостави думата на г-жа
Галина Градинарова – директор Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище за
представяне на отчета на дейността на Дирекцията през изминалата 2016 година.
Г-жа Галина Градинарова каза, че през 2016г. се забелязва тенденция на
намаляване на общия брой на трудовите злополуки в сравнение с предходната
година.
През отчетения период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. от контролните
органи на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Търговище са извършени общо 1045
проверки, като са констатирани общо 5 282 бр. нарушения, като 3 468 от тях са в
областта на трудовите правоотношения.
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По отношение на разкриваемостта трябва да отбележим, че констатиране на
нарушение – работа без сключен писмен трудов договор преди постъпване на
работа и събиране на доказателства за това става изключително със съдействие от
страна на

работника. Често под страх да не бъдат „изгонени” от работа

работниците декларират полагане на труд от деня на проверката по работни места,
като по този начин реално не може да се установи в какъв период от време лицето е
работило без сключен трудов договор.
По

мерките

от

плана

на

2016

г.

са

планирани

622

бр.

проверки.

Нормативната натовареност за цялата година е 1032 проверки.
През отчетната година са извършени 1045 проверки, от тях 909 са по
мерките от плана за 2016 г., а 8 проверки по извънредни кампании.
В следствие от приложените ПАМ /предписания и спиране/ и съставените
АУАН-и, работодателите предприемат мерки за отстраняване на нарушенията по
безопасност, хигиена на труда и организация на дейността по спазване на
изискванията на ЗЗБУТ. Своевременно

се проверяват за изпълнение, дадените

предписания по осигуряване на безопасност на труда (осигуряване на електробезопасност, предпазни, блокиращи и сигнализиращи устройства, осигуряващи БТ)
и по хигиена на труда (колективните средства за защита, ЛПС, работа с вредни и
опасни вещества, ръчна работа с тежести).
През 2016г. в Д ИТ гр. Търговище са постъпили:
- 24 искания от работодатели по реда на чл.62, ал.4 от Кодекса на труда
- 13 искания за служебно прекратяване на трудово правоотношение
-137 сигнали от граждани за нарушения на трудовото законодателство
Всички постъпили искания и сигнали са решени в рамките на установените за
това срокове.
Основните проблеми в постъпилите искания и сигнали за нарушения на
трудовото законодателство са свързани със заплащане на труда, възникване и
прекратяване на трудови правоотношения (оформяне и предаване на трудовата
книжка, предоставяне на документи по чл.128а от Кодекса на труда), работното
време, почивките и отпуските. Многократно по-малък е броят на подадените
искания във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд, ЛПС и работно
облекло.
През периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. Д ИТ гр. Търговище съвместно с
контролните органи на МВР е извършила 12 проверки, в 12 предприятия.
Констатирани

са

нарушения

по

възникване

на

трудовите

правоотношения,

работното време и заплащането на труда.
Съвместно с органите на НАП са извършени 51 проверки, в 51 предприятия.
Голяма част от извършените проверки са свързани с нарушения по прекратяване на
трудовите договори и трудоустрояване на работници/служители с частична загуба
на трудоспособност.
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Съвместно с органите на НОИ са извършени 33 проверки, в 33 предприятия.
Проверките обхващат въпроси по реда за подаване на уведомления при сключване
и прекратяване на трудови договори данни за наличие на трудово правоотношение
при целевото използване на средствата за обезщетения, разследване на трудови
злополуки.
Съвместно с АЗ са извършени 7 проверки, във връзка с целесъобразното
изразходване на средствата за насърчаване на заетостта.
С други контролни органи са извършени 15 проверки с основен акцент върху
спазване на нормативните изисквания по осигуряване на ЗБУТ.
Участието в проверките на представители на други контролни органи дават
възможност за взаимна обмяна на информация и насочване на усилия към обекти на
работодатели, допускащи често нарушения на действащото законодателство.
При осъществяване на проверките по спазване на трудовото законодателство
и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вземат участие и
представители на КУТ/ГУТ в предприятията, както и представители на синдикални
организации.
През отчетния период Дирекция „Инспекция по труда” гр. Търговище е
осъществила конструктивен диалог със социалните партньори за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и законност на трудовите отношения.
Влезли в сила НП 137 бр., на стойност 104 350 лв.
Г-н Недко Иванов подложи на гласуване и 9 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше прието следното
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) приема
дейността на Дирекция „Инспекция по труда” -

„Отчет за

Търговище за 2015 г.” за

сведение.
По трета точка от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-жа Градинарова
за представяне на Плана за работа на ДИТ през 2017 г.
Г-жа Галина Градинарова каза, че оперативната цел на ДИТ е осъществяване
на ефективен контрол, относно спазване на законодателството в областта на труда,
държавната служба и трудовата мобилност. За постигане на оперативната цел ще
бъдат реализирани следните програми:
Програма 1 – Инспектиране на предприятия от всички икономически
дейности за гарантиране спазване законодателството в областта на труда и
заетостта.
Програма 2 – Повишаване на административния капацитет и укрепване
институционалния имидж на ИА ГИТ.
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През 2017 г. Дирекция “Инспекция по труда”- Търговище ще извърши 751
проверки от плана за работа на ИА ГИТ, като общата натовареност на инспекцията
ще е 1067 проверки.
По Така предложения План за работа на Дирекцията, членовете на ОСУТ
нямаха въпроси и г-н Иванов предложи и с 9 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –
на г-жа Боянова се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) приема Плана за работа
на Дирекция „Инспекция по труда” - Търговище за 2017 г. за сведение.
По

последна

предложение

за

точка

от

обръщение

на

дневния
ОСУТ

ред
към

г-н

Иванов

прочете

работодателските

текста

организации

за
и

работниците по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа.
с 10 гласа „ЗА“ беше прието следното
РЕШЕНИЕ:
ОСУТ приема Обръщение към работниците и работодателите по повод
28 април – Световен ден за безопасност на труда, което да бъде изпратено
до медиите и публикувано на сайта на Областна администрация Търговище
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Иванов благодари на всички за
участието им в заседанието и го закри.

НЕДКО ИВАНОВ:/п/
Заместник областен управител на област Търговище и
Председател на ОСУТ и ОСТС
ВИОЛЕТКА АПОСТОЛОВА:/п/
Секретар на ОСУТ и ОСТС - протоколчик
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