ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по условия на труд
Днес, 03.11.2017 г., в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание
на Областен съвет по условия на труд, определен със Заповед № РД-07-173/05.10.2017 г.
на Областен управител на област Ловеч.
В заседанието взеха участие г-н Митко Митев, директор на дирекция „Инспекция по
труда“ – Ловеч, г-жа Татяна Тодорова, представител на Търговско промишлена палата –
Ловеч, г-жа Павлина Симеонова, изпълнителен директор на Стопанска камара, г-жа Ваня
Събчева, директор на дирекция АПОФУС, г-н Пламен Вълков, гл. експерт в дирекция
АПОФУС и г-жа Василка Христова, мл. експерт в дирекция АКРРДС, съгласно
приложения присъствен списък. Заседанието се води от г-н Илиян Тодоров, зам.
областен управител на област Ловеч при следният дневен ред:
1. Отчет за дейността на дирекция „Инспекция по труда“ за периода 01.0130.09.2017 г.;
2. Състояние на трудовия травматизъм през първите девет месеца на 2017 г.;
3. Обсъждане на плана за дейността на дирекция „Инспекция по труда“ за 2018 г.
Г-н Георги Терзийски откри заседанието като каза, че за него днес е специален ден
защото има пристрастия към тази институция, поради това, че дълги години е бил част
от нея. Той честити празника на „Инспекция по труда“ и каза че се радва, че присъства
на 110 годишнината от нейното създаване. Поздрави и пожела на директора здраве и по
възможност никакви трудови злополуки. След това пожела хубав и успешен ден на
присъстващите.
Г-н Илиян Тодоров също честити празника на г-н Митев, като пожела на дирекция
„Инспекция по труда“ ползотворна работа и никакви злополуки. След това даде думата
на г-н Митев.
Г-н Митко Митев накратко разказа историята за създаването на „Испекторатът по
труда“, първообразът на днешната „Инспекция по труда“, която е една от най-старите
институции в България, създадена с Указ на княз Фердинант на 3 ноември 1907 г.
След това по т. 1 от Дневният ред на заседанието г-н Митев представи накратко
подготвени резултати от контролната дейност на дирекция „Инспекция по труда“ по
спазване на трудовото законодателство през 9-те месеца на 2017 г.
По т. 2 беше представено състоянието на трудовия травматизъм през първите девет
месеца на 2017 г., като се акцентира върху това, че само ¼ от трудовите инциденти са
пряко свързани с работа с машини и съоръжения в производствени предприятия.
Останалите злополуки са свързани с получени други наранявания при изпълнение на
служебни задължения в рамките на работното време. С най-много злополуки са
икономическите дейности „Държавно управление“ и „Производство на дървен
материал“.

Г-жа Татяна Тодорова поиска от г-н Митев да разясни какъв тип договори са тези,
еднодневните които се ползват от земеделските стопани.
Г-н Митев поясни, че тези договори са по Кодекса на труда чл.114а, където има нужда
да се използва ръчен труд за прибиране на реколта, вкопаване и др., като осигуровките
се внасят предварително, всеки ден се връчва трудов договор, прави се инструктаж и
накрая на деня съответно се заплаща.
По т. 3 от Дневният ред г-н Митев представи приоритетите в плана за дейността на
дирекция „Инспекция по труда“ за 2018 г., като наблегна на най-важните. Той обясни, че
тъй като скоро се очаква да започне доизграждането на последната отсечка на АМ Хемус
и се очаква голямо струпване на хора и техника, ще се осъществява непрекъснат контрол
от служители на дирекцията.
Като следващ приоритет са дейностите свързани с кариери, леене на метали и хладилни
инсталации, поради техния рисков характер. Също така приоритет е обхващането на 100
% от предприятията и сектора от дървообработващата и мебелната промишленост. През
2018 г. продължава разяснителната кампанията и засиления контрол по възможностите,
които дава чл. 114а от КТ на земеделските стопани за сключването на еднодневни
трудови договори.
След изчерпване на дневният ред г-н Тодоров благодари на всички присъстващи за
отделеното време и взетото участие в заседанието, като им пожела лек и спорен ден, а на
дирекция „Инспекция по труда“ приятно изкарване на празника и по възможност нито
една трудова злополука през 2018 г.

Председател:…………………………..
/ Илиян Тодоров, заместник областен управител на област Ловеч/

Секретар:………………………….
/ Василка Христова, младши експерт в дирекция АКРРДС/

