РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№2/28 ноември 2017 г.
от съвместно заседание на Областен съвет по условия на труд и Областен
съвет за тристранно сътрудничество
Днес, 28 ноември 2017 г., в пресцентъра на Областна администрация се
проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд /ОСУТ/ и
Областния

съвет

за

тристранно

присъстваха: Зорница Милушева –

сътрудничество

/ОСТС/.

На

заседанието

директор дирекция АКРРДС в Областна

администрация Търговище; Константина Моллова - старши експерт в Областна
администрация и секретар на двата съвета; Лили Чапликова - главен експерт в
Областна администрация; Камелия Караджова – главен експерт в Областна
администрация; Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в Областна администрация;
Явор Атанасов – експерт в ТПП Търговище; Галин Дачев – представител на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за Търговище; Катя
Желязкова - директор „Бюро по труда“ – Попово; Иван Топалов – директор „Бюро
по труда“ – Търговище; Петър Петков – директор „Бюро по труда“ – Омуртаг;
Гергана Георгиева- директор на РДСП Търговище; Пламен Петров – директор на
ДСП Търговище; Петър Стоицов – директор на ТП на НОИ Търговище; Маринела
Динева - старши юрисконсулт ТД на НАП- офис Търговище; Галина Градинарова –
директор Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище; Васил Николов – СРС на КТ
“Подкрепа“ Търговище; Бисерка Боянова – областен координатор на РС на КНСБ
Търговище; Юлияна Митева – началник отдел

"Статистически изследвания -

Търговище"; Татяна Коджаманова – прокурист „Мебел стил“ ООД, Търговище; Диана
Неделчева – „ПИП ТРЕЙД“ ООД, с. Давидово и Иванета Томова – „ПИП ТРЕЙД“ ООД,
с. Давидово.
Госпожа Милушева откри заседанието и запозна присъстващите с промени в
състава на Съветите: със Заповеди №№ 315 и 316 от 21 август 2017 . на Областния
управител за секретар на двата съвета е определена г-жа Константина Моллова, ст.
експерт в ОА Търговище; със Заповед № 316 от 21 август 2017 г. г-жа Тодорка
Танева – гл. секретар в ОА Търговище и г-жа Зорница Милушева – директор
дирекция АКРРДС в ОА Търговище са включени в състава на Областния съвет по
условия на труд.

1

На заседанието присъстват 9 от членовете на ОСУТ и 13 от членовете на
ОСТС, то е редовно и може да започне своята работа.

Със 17 гласа „ЗА”, беше

приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Наетите лица и средна работна заплата за 9- месечието на 2017 г. в област

Търговище.
Вносител: отдел "Статистически изследвания - Търговище"
2.

Представяне на добри практики по Закона за здравословни и безопасни

условия на труд.
Вносител: Представител на „Мебел стил“, гр. Търговище
Представител на „ПИП ТРЕЙД“, с. Давидово
3.

Други.
По първа точка от дневния ред г-жа Милушева даде думата на г-жа

Юлияна Митева– началник отдел "Статистически изследвания - Търговище", която
изнесе данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Търговище, които към края на месец септември 2017 г. наброяват 28114 души. Наймного наети лица има в отрасъл „Преработваща промишленост“, следван от отрасъл
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Намаление на наети лица е
регистрирано в осем икономически дейности, като намалението е най-значимо в
отраслите „Култура, спорт и развлечения“, „Транспорт, складиране и пощи“ и
„Административни и спомагателни дейности“.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, област
Търговище заема 24-то място сред 28-те области в страната, следвана от областите
Перник, Разград, Силистра и Видин. Най-голям е броят на наетите в областите
София /столица/, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.
В област Търговище средната брутна работна заплата за третото тримесечие
на 2017 г. е 825 лв., а с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са
наетите лица в отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 1395 лв. Икономическите
дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Селско, горско и
рибно стопанство“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт,
складиране и пощи“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и
„Административни и спомагателни дейности“. Най-ниско платени са в „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.
По размер на средна работна заплата за месец септември 2017 г., област
Търговище заема единадесето място сред 28-те области на страната. Като с найвисоко средно възнаграждение е област София /столица/ - 1427 лв., а най-ниско е в
област Видин – 675 лв.
Накрая, г-жа Митева даде методологични бележки, че данните са получени
от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за
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работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото
състояние и динамиката на основни аспекти на пазара на труда.
По втора точка от дневния ред г-жа Милушева предостави думата на г-жа
Татяна Коджаманова – прокурист на „Мебел стил“ ООД, Търговище и г-жа Диана
Неделчева от „ПИП ТРЕЙД“ ООД, с. Давидово.
Г-жа Коджаманова: Мебел-Стил ООД е изключително успешен модел на
семеен бизнес, който реализира много добра социална политика. Към момента в
дружеството работят около 580 служители с помощта на които то се превърна в
един от най-големите производители в България. Мебел-Стил ООД има сериозен
социален пакет, насочен към своите работници. В него влизат следните услуги:
* Безплатен транспорт от и до работното място за всички служители;
* Субсидиран обяд - всеки служител плаща минимална сума;
* Постоянно присъствие на лекари в двата лекарски кабинета на заводите;
* Безплатна ваксинация срещу грип;
* Безплатни прегледи на жените за онкологични заболявания, включително
рак на гърдата и на матката;
* Безплатни кардиологични прегледи на всички работници и служители от
специализирана кардиологична клиника;
* Фризьорски услуги на територията на трите завода, в специално изградени
за целта салони;
* Работно облекло е под наем, т.е. работниците получават три комплекта
дрехи и нямат ангажимент към пране, гладене и сервиз на облеклото си;
Г-жа Диана Неделчева: Здравословните и безопасните условия на труд в
производствените обекти на „ПИП ТРЕЙД“ ООД, с. Давидово се осигуряват с:
-

Проектирането и изграждането;

-

Реконструкцията и модернизацията;

-

Въвеждането и процеса на експлоатация.

Условията за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на
безопасност са
1. работното място и работното оборудване се поддържат в техническа
изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и
здравето на работещите, се отстраняват във възможния най-кратък срок;
2. работното място и работното оборудване и пътищата към тях се почистват
редовно;
3. защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита редовно
се проверяват и се поддържат в изправност;
4. пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни
по всяко време.
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Процедурата

за

техническа

поддръжка

и

ремонт

на

технологичното

оборудване има за цел осигуряване на надеждна и безопасна работа на машини и
съоръжения. Поддържане на съоръженията в техническо състояние, осигуряващо
нормалната им работа за осигуряване необходимите технологични параметри на
производствените процеси.
Всяко лице, заето с производството на храни подлежи на предварителни и
периодични медицински прегледи, съгласно изискванията на Наредба 15/27.06.06 г.
на Министерство на здравеопазването. Целият персонал през 2017 е преминал
медицинските прегледи.
Също така се правят прегледи на санитарно-битовите условия в мандрата;
Прегледи за използване и ефективност на колективните и лични средства за
защита.
За осигуряване на безопасно съхранение на опасни химически вещества и
смеси и работа с тях в „ПИП ТРЕЙД” ООД, МПП с. Давидово

е определен

отговорник, минал през инструктаж.
Сформиран е нещатен щаб за ръководството на действията на ръководния,
техническия персонал и на работниците при бедствия, пожари и аварии. Утвърдени
са планове, инструкции и схеми, относно действията при пожар, аварии, бедствия,
евакуация

и

технически

ремонти

в

обекта.

Организирано

е

практическото

проиграване на плановете за евакуация на персонала.
Предприятието e с нисък рисков потенциал за възникване на аварии според
Доклад за извършената класификация на предприятие МПП с. Давидово съгласно
Наредбата за предотвратяване на големи аварии.
Членовете на двата съвета изслушаха с интерес презентациите на „Мебел
стил“, гр. Търговище и „ПИП ТРЕЙД“ ООД, с. Давидово.
Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Милушева благодари на всички за
участието им в заседанието и го закри.

ЗОРНИЦА МИЛУШЕВА:/п/
Директор дирекция АКРРДС в
Областна администрация Търговище

КОНСТАНТИНА МОЛЛОВА:/п/
Секретар на ОСУТ и ОСТС - протоколчик
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