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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/20 юни 2019 г. 

от заседание на Областния съвет по условия на труд 

 

 На 20 юни 2019 г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се 

проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На заседанието 

присъстваха: г-н Митко Стайков- Областен управител и Председател на ОСУТ; г-н 

Панайот Димитров – Зам. областен управител на област Търговище; г-жа 

Константина Моллова – гл. експерт в Областна администрация и секретар на ОСУТ; 

г-н Васил Николов – председател на СРС на КТ „Подкрепа”; г-н  Николай Дяков – РС 

на КНСБ Търговище; г-н Фикри Мустафов - АИКБ Търговище, г-жа Тодорка Танева – 

гл. секретар на ОА; инж. Йоан Пеев – директор АПОФУС в ОА; г-жа Ферихан 

Ахмедова - гл. специалист в ОА и г-н Александър Тешовски – ст. Счетоводител в ОА; 

         На заседанието също присъстваха проф. д-р Любомира Попова- Областен 

управител на област В. Търново, г-жа  Виолета Добрева – директор на Фонд 

„Условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика, г-жа Галина 

Градинарова - директор на Дирекция “Инспекция по труда” Търговище и г-н Цанко 

Стефанов - гл. експерт в ОА В. Търново. 

 Г-н Стайков 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 дневния и ред и със осем 

гласа „ЗА”, беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Дейността на Фонд Условия на труд и възможности за финансиране на 

проекти за подобряване условията на труд.  

   Докладва: Директор „Фонд условия на труд“ - София 

2. Разни. 

По първа точка от дневния ред г-н Стайков изразявайки своята убеденост, 

че представената информация ще бъде изключително интересна и полезна за 

всички участници в заседанието даде думата на г-жа Виолета Добрева, която 
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презентира работата на фонда и възможностите за финансиране на проекти за 

подобряване условията на труд: 

 Фонд "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да 

финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в 

съответствие с действащото законодателство на Република България по програма 

приета от Националния съвет по условия на труд.  

Проектите, които се финансират са с национално, отраслово, браншово и 

регионално значение.  

Допустимите дейности са:  

- реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения; 

- модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване; 

- изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации 

за подобряване и поддържане на работната среда; 

- подобряване на санитарно-битовите условия; 

- други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко 

свързани с работното оборудване.  

Важно уточнение за всички, които ще подадат предложения към Фонда, е да 

се знае, че предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на 

производителността и конкурентноспособността. Не може да се закупува ново 

работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита!  

Подробно беше обяснен редът за отпускане на средства и критериите за 

оценка на проектите. Фонда възстановява до 30% от извършени разходи за 

реализиране на проекта за подобряване условията на труд, но не повече от 100 000 

лв. 

 Проектни предложения могат да се предават ежемесечно до 25-то число на 

всеки месец.  

Дейностите по договора се отчитат с финансов и технически отчети. 

Възстановяването на средствата от Фонд „Условия на труд“ се осъществява след 

приемане на резултатите от назначена от Управителя на Фонда експертна комисия и 

след приемане изпълнението на договора от Управителния съвет на ФУТ.  

Изплащането на сумите от финансирането се извършва след проверка в 

предприятието не по-късно от 4 месеца след представяне на окончателния 

финансов отчет. 
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По втора точка г-н Стайков даде думата за други коментари по темата, но 

такива не бяха направени, благодари на г-жа Добрева за представената 

информация, както и на членовете за участието им на Областния съвет по условия 

на труд и поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ: 

Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: 

Секретар на ОСУТ  
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