ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 27.04.2016 г. от 13.30
часа в зала № 101 на Областна администрация Ловеч
Днес, 27.04.2016 г. (сряда) от 13.30 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч,
се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ), свикано с писмо изх. №
РР-05-1 от 21.04.2016 г. Съставът на Съвета е актуализиран съгласно Заповед № РД-07-9 от
22.01.2016 г. На заседанието присъстваха: г-жа Ирина Митева – областен управител на област
Ловеч, г-н Георги Терзийски – зам. областен управител на област Ловеч и председател на
ОСУТ, г-жа Веселина Кирилова – началник отдел „Безопасност и здраве“ в „Титан Златна
Панега Цимент“ АД, г-н Пламен Проданов – представител на „Титан Златна Панега Цимент“
АД, г-жа Мирослава Ангелова – директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч, г-н
Стоян Крачунов – председател на РС на КНСБ – Ловеч, г-жа Геновева Иванова – председател
на СРС „Подкрепа“ – Ловеч, г-жа Павлина Симеонова – Българска стопанска камара – Ловеч,
г-н Иван Цанков – председател на КРИБ – Ловеч, г-жа Ваня Събчева – директор на дирекция
АПОФУС, г-жа Медиана Цветкова – главен счетоводител, ОА Ловеч, г-жа Галя Бочева –
главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч и г-н Пламен Вълков – главен експерт в
дирекция АКРРДС, ОА Ловеч съгласно присъствения списък. Г-жа Татяна Тодорова –
Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч не присъства на заседанието. За водене
на протокола беше избрана г-жа Деница Мончева – младши експерт в дирекция АПОФУС, ОА
Ловеч.
При направена проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане
на заседанието.
След проверка на кворума, областният управител г-жа Ирина Митева с кратки
встъпителни думи откри заседанието и даде думата на г-н Георги Терзийски – заместник
областен управител и Председател на Областния съвет по условия на труд на област Ловеч да
ръководи работата на Съвета.
Георги Терзийски предложи следният проект на дневен ред:
1. Годишен доклад за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ловеч през
2015 г.
2. Доклад за трудовите злополуки в Област Ловеч за периода 01.01.2015 г. –
31.12.2015 г.
3. Информация за кандидатстване по проекти от Фонд „Условия на труд“.
4. Добри практики в осигуряването на безопасни условия на труд в „Титан Златна
Панега Цимент“ АД.
5. Други.
Предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
С 10 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ беше приет дневният ред на днешното
заседание.
По т. 1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на Дирекция „Инспекция по
труда“ гр. Ловеч през 2015 г. г-н Терзийски даде думата на г-жа Мирослава Ангелова –
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директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч, която да представи докладът за
дейността на дирекцията през 2015 г.
Ангелова информира за извършените през 2015 г. проверки по безопасност на труда и
спазване на трудовото законодателство.
От доклада стана ясно, че през 2015 г. от инспекторите на Дирекция „ИТ“ са извършени
1527 планирани проверки, като 94 от проверките са извършени на строителни обекти.
Броят на констатираните от инспекторите по труда нарушения в областта на
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е 4139, в т.ч. непровеждане на
инструктаж и др. В повечето предприятия няма изготвена оценка на риска.
Ангелова разясни, че нарушенията по безопасност на труда най-често са свързани с
неосигурена защита от електрически ток, липса на лични предпазни средства за защита и др., а
в областта на трудовите правоотношения най-честите нарушения са свързани със заплащането
на труда, липсата на трудови договори и продължителността на работното време, почивките и
отпуските, както и неизплащане на командировъчни средства.
В предприятия с рискови производства и дейности са извършени 15 проверки на
територията на област Ловеч.
През 2015 г. в резултат на контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ са
регистрирани 2 трудови злополуки със смъртни случаи. Ангелова отбеляза, че много от
трудовите злополуки се случват в дървообработващите фирми.
Ангелова запозна присъстващите с изпълнението на планираните проверки през 2015 г.
по мерки съгласно годишния план на ИА ГИТ.
Ангелова направи положителна оценка на взаимодействието на Дирекция „Инспекция
по труда“ с други контролни органи, с представителите на работодателите и синдикатите.
Терзийски благодари на г-жа Ангелова за подробния доклад и предостави възможност
на присъстващите да изразят своите мнения, предложения и коментари по представения
доклад.
Павлина Симеонова – изпълнителен директор на Стопанска камара – Ловеч се включи
в дискусията, като подчерта че в доклада липсва конкретика. Според нея не е посочена
информация за добри практики на фирми на територията на областта.
Ангелова заяви, че данните в доклада са за служебно ползване.
След като не постъпиха други предложения и коментари по точка 1 от дневния ред, г-н
Терзийски подложи на гласуване Годишният доклад за дейността на Дирекция „Инспекция по
труда“ гр. Ловеч през 2015 г.
С 10 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ Областният съвет по условия на труд
прие за сведение Годишният доклад за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.
Ловеч през 2015 г.
Председателят обяви преминаване към т. 2 от дневния ред: Доклад за трудовите
злополуки в област Ловеч за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Терзийски представи доклада, от който стана ясно, че по данни на НОИ през 2015 г. на
територията на област Ловеч са регистрирани 48 бр. злополуки, 7 от които не са приети за
трудови. По чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване броят на трудовите злополуки е
35, а по чл. 55, ал. 2 от КСО е 6.
Общият брой на загубените календарни дни поради временна неработоспособност,
вследствие на трудови злополуки за 2015 г. е 2527 дни. По чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване загубените календарни дни са 2287 дни.
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Възникналите злополуки, признати за трудови, са от 17 икономически дейности. С найвисок дял са тези от икономическа дейност „Производство на мебели“ – 6 бр., 4 бр. злополуки
в сфера на дейност „Производство на хранителни продукти“, следвани от икономически
дейности „Държавно управление“ и „Търговия на дребно“.
Председателят предложи по точка 2 от дневния ред Областния съвет по условия на
труд да приеме за сведение представената информация.
С 10 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ Областният съвет по условия на труд
прие за сведение доклада за трудовите злополуки в Област Ловеч за периода 01.01.2015 г. –
31.12.2015 г.
По т. 3 от дневния ред г-н Терзийски направи презентация във връзка с начините за
кандидатстване по проекти, финансирани от Фонд „Условия на труд“.
По т. 4 от дневния ред г-н Терзийски даде думата на г-жа Веселина Кирилова, която
представи добри практики в осигуряването на безопасни условия на труд в „Титан Златна
Панега Цимент“ АД.
По т. 5 от дневния ред г-н Терзийски направи предложение на следващото заседание на
ОСУТ, което ще се проведе през месец октомври 2016 г., да се проучат възможности за
финансиране по Фонд „Условия на труд“ и да се организира процедура за оценка на добри
практики в осигуряването на безопасни условия на труд за работодатели.
Г-н Терзийски напомни за предстоящото отбелязване на 28 април - Световен ден за
безопасност и здраве при работа. Председателят апелира към проява на креативност от страна
на членовете на ОСУТ – Ловеч за предложения на инициативи, с които да се отбележи 28
април през 2017 г.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят благодари на присъстващите за
участието и закри заседанието.

Председател на ОСУТ:
Георги Терзийски
Зам. областен управител
на област Ловеч

Секретар на ОСУТ:
Инж. Ваня Събчева
Директор на дирекция АПОФУС

Протоколирал:
Деница Мончева
Младши експерт в дирекция АПОФУС
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