РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№1/19 февруари 2016 г.
от заседание на Областния съвет по условия на труд
Днес, 19 февруари 2016 г., в пресцентъра на Областна администрация се
проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На заседанието
присъстваха: Стефан Иванов – заместник областен управител на област Търговище
и председател на ОСУТ; Виолетка Апостолова - старши експерт в Областна
администрация; Иванка Димчева – директор дирекция АКРРДС в ОА; Камелия
Караджова – главен експерт в ОА; Лили Чапликова - гл. експерт „Човешки ресурси”
в ОА; Тодорка Танева – главен секретар в ОА – упълномощен представител на
Татяна Тодорова; Оля Иванова – председател на ТПП Търговище; Галин Дачев –
представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за
Търговище, Бисерка Боянова председател

на КНСБ Търговище; Васил Николов -

председател на КТ „Подкрепа”.
Като вносител на информация на заседанието присъства г-жа Галина
Градинарова – директор Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище.
На заседанието присъстваха и представители на институциите: Катя Тодорова
– началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол“ в ТП на НОИ – Търговище и
Веска Величкова –инспектор отдел „ДЗК“ в РЗИ Търговище, които са включени в
състава на Комисията за номиниране на предприятия „Най-добри здравословни и
безопасни условия на труд“-2015 г.
Господин Иванов откри заседанието и запозна

членовете на ОСУТ със

заповед № 33/09.02.2016 г. за промяна в състава на член на Съвета от Областна
администрация, като каза, че на него присъстват 10 от членовете на ОСУТ, то е
редовно и може да започне своята работа.Той предложи и с 10 гласа „ЗА”, беше
приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на План за работа на ОСУТ за 2016 г.
Вносител: Секретар ОСУТ
7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 601 66 6541
е-mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.com, web:http://www.tg.government.bg

2. Отчет да дейността на Дирекция “Инспекция по труда”–Търговище за 2015 г.
Вносител: Директор ДИТ – Търговище
3. Запознаване с плана за работа на Дирекция “Инспекция по труда” –
Търговище за 2016 г.
Вносител: Директор ДИТ – Търговище
4. Обсъждане и приемане на материали за провеждане на конкурс “Най-добри
здравословни и безопасни условия на труд в Област Търговище” 2015г.
Вносител: Председател ОСУТ
По първа точка от дневния ред г-н Иванов даде думата Виолетка
Апостолова – секретар на ОСУТ, която презентира

Плана за работа на ОСУТ за

2016 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.
Тай като нямаше въпроси и предложения за така предложения План за дейността на
ОСУТ г-н Иванов предложи да се гласува решение и то беше прието с 10 гласа „ЗА“,
а именно:
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет по условия на труд /ОСУТ/ приема Плана за работа
на ОСУТ за 2016 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 2015 година.
Г-жа Галина Градинарова каза, че на база данни от подадени декларации
по чл.15 от ЗЗБУТ за 2015 година, в област Търговище осъществяват дейност 2 492
предприятия с 27 208 наети лица. Най–много са предприятията от икономически
дейности КИД-47 и 46 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети” и „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети”,
КИД-01 “Селско стопанство”, КИД-56 и 55 „Ресторантьорство” и „Хотелиерство, КИД49

„Сухопътен

транспорт”,

КИД-46,

КИД-45,

КИД-85,

КИД-86,

КИД-41-43

„Строителство” , КИД-10 „Производство на хранителни продукти”.
По

отношение

на

броя

заети

се

наблюдава

относително

равномерно

разпределение на наетите в отделните групи (микро, малки, средни) предприятия.
Анализът показва, че най-много заети има в предприятията от следните
сектори:C-Преработваща промишленост, G-Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети, O-Държавно управление, P-Образование, A-Селско, горско и рибно
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стопанство,

F-Строителство,I-Хотелиерство

и

ресторантьорство,

H-Транспорт,

складиране и пощи, Q-Хуманно здравеопазване и социална работа.
През отчетения период от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. от контролните
органи на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Търговище са извършени общо 1041
проверки, като са констатирани общо 4 520 бр. нарушения, като 2 776 от тях са в
областта на трудовите правоотношения.
През 2015г. са констатирани общо 275 бр. нарушения по възникване на
трудовите правоотношения, които се отнасят по следния начин: на чл.1, ал.2 и
чл.62, ал.1 от Кодекса на труда – 13 бр.; на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда – 14
бр.; на чл.62, ал.4 от Кодекса на труда –

8 бр.; на чл.66, ал.1 от Кодекса на труда

– 94 бр.; на чл.4 от Наредба №5/29.12.2002г. – 53 бр.; отчетени в опция други – 69
бр.
От

констатираните

през

посочения

период

нарушения

в

областта

на

трудовите правоотношения традиционно най–голям дял заемат нарушенията на
нормите по заплащането на труда – 322 бр., в т.ч. нарушения на чл.128 от Кодекса
на труда – 62 бр., по изплащане на допълнителни трудови възнаграждения - 241
бр., в т.ч. по заплащането на труда за работа на официални празници – 158 бр., по
заплащането на положен нощен труд – 26 бр., по заплащането на положен
извънреден труд – 27 бр. , заплащане на професионален опит – 30 бр.
По мерките от плана на 2015г. са планирани 276 бр. проверки. Нормативната
натовареност за цялата година е 1007 проверки.
През отчетната година са извършени 1041 проверки, от тях 712 са по
мерките от плана за 2015г, а 8 проверки по извънредни кампании.
Извършените непланирани проверки (по разпореждане на висшестояща
организация,

по

разпореждане

на

прокуратура,

за

разследване

на

злополуки, за проучване и решаване на искания и сигнали) са

трудови
160 бр.

(3+2+20+135).
През 2015г. Д ИТ гр. Търговище е изпълнила всички планирани проверки.
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 2015г. в Д ИТ гр. Търговище са постъпили 149 искания, сигнали и
запитвания, в т.ч.: 18 искания от работодатели по реда на чл.62, ал.4 от Кодекса на
труда: 10 искания за служебно прекратяване на трудово правоотношение; 9
запитвания.
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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 01.01.2015г. до 31.12.2015г. Д ИТ гр. Търговище съвместно с
контролните органи на МВР е извършила 12 проверки, в 12. Констатирани са
нарушения по възникване на трудовите правоотношения, работното време и
заплащането на труда.
Съвместно с органите на НАП са извършени 13 проверки, в 13 предприятия.
Голяма част от извършените проверки са свързани с нарушения по прекратяване на
трудовите договори.
Съвместно с органите на НОИ са извършени 28 проверки, в 28 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 представители на АЗ са извършени 7 проверка - по въпроси по
контрола за изразходване на средствата, предоставени по реда на Закона за
насърчаване на заетостта и по оперативните програми.
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.
Инспекцията по труда в своята дейност ще продължи да бъде открита за диалог със
социалните партнъори и провеждане на регионално ниво, на работни срещи.
През отчетния период от 01.01.2015г. до 31.12.2015г., Дирекция „Инспекция
по труда” гр. Търговище е осъществила активна и последователна медийна
политика.

В

резултат

на

предприетите

действия

се

повиши

нивото

на

информираност на обществото за дейността на инспекцията по труда и преди
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всичко за осъществявания контрол по спазване на трудовото законодателство и
здравословните и безопасни условия на труд.
През изминалата година са осъществени редица публикации и излъчвания в
регионални медии по теми, свързани с дейността на инспекцията по труда.
Г-н Стефан Иванов даде думата за въпроси и изказване на мнения.
Г-жа Бисерка Боянова – за 2015 г. става въпрос, тъй като в началото на
отчета видях 2013 година е записана.
Г-жа Галина Градинарова – това са данни, които са събирани в годините и
от 2013 г. ги следим на база подадени декларации. Жалбите са за обезщетения
основно за неползван и неизплатен платен отпуск при напускане и прекратяване на
трудовите правоотношения. Нямам право да Ви дам информация за имената на
фирмите.
Г-жа Веска Величкова – В РЗИ ние също даваме седмична информация за
извършените проверки, но също не цитираме имена на фирми.
Г-н Васил Николов – аз и друг път съм

го казвал, но изказвам

благодарността си, моята и на „Подкрепа“, че няма от нас подаден сигнал, на който
ДИТ да не е реагирала и да не е извършена проверка.
След изказванията г-н Иванов подложи на гласуване и 10 гласа „ЗА“ 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 2016 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 спазването на Кодекса на труда, Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за
държавния служител.
Програма 2 – Повишаване на административния капацитет и укрепване
институционалния имидж на ИА ГИТ.
По Така предложения План за работа на Дирекцията, членовете на ОСУТ
нямаха въпроси и г-н Иванов предложи и с 10 гласа „ЗА“ се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) приема Плана за работа
на Дирекция „Инспекция по труда” - Търговище за 2016 г. за сведение.
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По четвърта точка от дневния ред г-н Иванов напомни на членовете на
ОСУТ за избора на комисия за номинации за конкурса за ЗБУТ, която се състои от 9
члена: двама представители на Областна администрация, двама представители на
синдикалните организации, двама представители на работодателските организации
и

трима представители на работодателските организации. На всички са Ви

предоставени предварително съобщение-покана до предприятията и фирмите за
участие в конкурса и Въпросника-формуляр за кандидатстване за информация.
Подготвили сме рекламни брошури, които Ви моля, до колкото е възможно те
да бъдат разпространени от Вашите организации, за да стигнат до повече
предприятия и фирми като информация.

Заявлението за кандидатстване и

съобщението, както и миналата година ще бъдат достъпни на интернет страницата
на Областна администрация, откъдето ще може всеки да си го изтегли, както и поподробно да се запознае с изискванията.
Г-н Иванов благодари на членовете за участието им и поради изчерпване на
дневния ред заседанието беше закрито.

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