
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/12 ноември 2019 г. 

от заседание на Областния съвет по условия на труд 

 

 На 12 ноември 2019 г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище 

се проведе 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 Областна администрация и 

секретар на ОСУТ; г-жа  Павлина Кючукова – РС на КНСБ Търговище; г-жа Зорница 

Милушева – директор АКРРДС в ОА; г-жа Татяна Тодорова - гл. юрисконсулт в ОА 

Търговище; г-жа Мая Тодорова - ст. експерт в ОА Търговище и г-жа Александрия 

Цветкова - гл. специалист 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 7 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 

седем гласа „ЗА”, беше приет следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

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

     9-месечието на 2019 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 9-месечието на 2019 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 и трудовата миграция“, 

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 94 бр. за 2019 г. За деветмесечието 71.  Извършени 71.  

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: 162. За деветмесечието 126. Извършени 127. 

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 

икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“.  

Планирани проверки: 100. За деветмесечието 78. Извършени 79. 

Мярка 4: Осъществяване на периодичен контрол в предприятия с рискови 

производства и дейности.  

Планирани проверки: 38. За деветмесечието 31. Извършени 31. 

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 2018 г.  

Планирани проверки: 2. За деветмесечието 1. Извършена е 1.  

Мярка 6: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните 

изисквания за командироване и изпращане на работници в рамките на 

предоставяне на услуги.  

Планирани проверки: 20. За деветмесечието 13. Извършени 13. 

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 по спазване 

на режима за предоставяне на услуги, свързани със започване на работа. 

 Планирани проверки: 109. За деветмесечието 81. Извършени 88. 

Мярка 8: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните 

изисквания за осигуряване на безопасност на работното оборудване и предприетите 

превантивни мерки за минимизиране на риска, произтичащ от експлоатацията на 

оборудването в предприятията.  

Планирани проверки: 51. За деветмесечието 37. Извършени 40. 



 

 

 

За изпълнение на Оперативна цел 1 ИА Главна инспекция по труда 

осъществява е редица Кампании: 

Кампания 1: Кампания на EU OSHA – втори етап на национална кампания 

‘’Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на 

работното място.’’ 

Извършени са 18 проверки в по икономически дейности растениевъдство, 

производство на мебели, строителство, производство на химични продукти, хуманно 

здравеопазване и производство на фуражи. 

В хода на проверките са констатирани 132 нарушения, като 101 от тях са по 

ЗБУТ, а 31 по ТПО. 

Най-често срещаните нарушения при извършените проверки са следните: 

- Липса или непълна оценка на риска при работа с опасни химични вещества; 

- Не се провежда ежедневен инструктаж при работа с ОХВ; 

- Не се води картотека за използваните ОХВ за всяко работно място; 

- Липса на инструкции за безопасна работа с всяко едно от използваните ОХВ. 

Кампания 2: Спазване на изискванията за електрообезопасеност в 

предприятия, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни 

мрежи върху стълбове, част от електроразпределителната мрежа.  

Извършена е една проверка. За отстраняване на констатираните нарушения, 

на работодателят са дадени 17 предписания. Не са констатирани нарушения, 

създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на персонала на 

собственика на въздушната съобщителна мрежа  и персонала на 

„Електроразпределение Север“ АД. 

Кампания 3: Спазване на законовите изисквания по възникване и 

осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните 

изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели и ресторанти в летните и 

зимните курорти в страната. 

В хода на извършените през деветмесечието 450 проверки са констатирани 

3078 нарушения, като по Закона за безопасни условия на труд са 917.  

Предоставени са 4305 образци на еднодневни трудови договора 

Извършени са 126 проверки за проверка на дадени предписания /или 

последващи проверки/. От дадените 3010 ПАМ /принудителна административна 

мярка/ с изтекъл срок за изпълнение са проверени 1635 ПАМ, което е 54,3%. 

Средният брой на констатираните нарушения при една проверка е 6,84. 

Съставени са 84 Акта за установяване на административно нарушение и са 

подадени 5 сигнала до прокуратурата. Издадени са 77 наказателни постановления 

/НП/. Сумата на влезлите в сила НП е 150 000 лв. Средният размер на глобата е 

почти 2000 лв. 

 

 



 

 

 

 

 

По втора точка г-н Димитров даде думата за коментари, но такива не бяха 

направени, благодари на г-жа Градинарова 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. 

 

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ: /п/ 

Зам. Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: /п/ 

Секретар на ОСУТ  

 


