ОДОБРЯВАМ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Областния съвет по условия на труд,
проведено на 28.04.2017 г., 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
На 28.04.2017 г. (петък) от 10.00 ч. в Областна администрация Русе се проведе
заседание на Областен съвет по условия на труд (ОСУТ), на което присъства и г-жа
Валентина Добрева, представител на „КАОЛИН“ ЕАД. (Приложение 1 – Присъствен списък)
Г-н Росен Миланов – Заместник областен управител на област Русе и председател на
ОСУТ, откри заседанието и подложи на гласуване следния дневен ред, който беше приет
единодушно:
1. Връчване на годишни награди за фирми, осигурили здравословни и безопасни
условия на труд през 2016 г.
Докладва: Областна администрация, Русе
2. Резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“ през 2016 г.
Докладва: Дирекция „Инспекция по труда“, Русе (ДИТ)
3. Статистически данни за трудовите злополуки през 2015 и 2016 г. в област Русе
Докладва: Териториално поделение на Национален осигурителен институт,
Русе
4. Разни
Докладва: Членовете на ОСУТ
По първа точка от дневния ред г-н Миланов отбеляза, че 28-ми април е определен
за Световен ден за безопасност и здраве при работа и на този ден се почита паметта на
жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на
световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Той посочи, че за трета
поредна година Областния съвет по условия на труд отбелязва този ден като организира
конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, който се
провежда под патронажа на Областния управител на област Русе.
Г-н Миланов сподели, че амбицията ни като организатори на Конкурса е да
мотивираме местния бизнес в неговата отговорност и грижа за създаване на благоприятна
среда за работа и безопасност на своите служители, както и да покажем и да популяризираме
добри практики в тази област.
Председателят на ОСУТ информира присъстващите, че Конкурсът се организира в три
категории: малки, средни и големи предприятия и стартира на 05.04.2017 г., че подробна
информация за условия и регламента за участие бяха публикувани на интернет страницата

на Областна администрация Русе, а с цел достигане на информацията до повече
заинтересовани страни, същата беше изпратена и до регионалните медии.
Г-н Миланов съобщи, че въпреки удължения срок за кандидатстване , бяха подадени
само две номинации в категориите малки и големи предприятия, съответно „БУЛТЕКС“
ЕООД“ и „КАОЛИН“ АД и за да бъде спазен състезателния дух и регламента на конкурса,
на двете фирми бяха връчени грамоти за участие и принос за подобряване условията на труд.
Г-н Миланов изрази мнение, че е важно всички ангажирани страни, с подкрепата и
на медиите да популяризират инициативата, с цел тя да достигне до повече потенциалните
участници, да повиши доверието им в институциите, както и да ги убеди в сериозността и
благородните намерения на организаторите.
Г-н Милен Добрев – Изпълнителен директор на Русенска-търговско
индустриална камара изрази становище, че според него проблем с популяризирането на
конкурса няма, а по-скоро проблемът е в недоверието и страха на бизнеса, че „проверяващите
институции ще проявят интерес към тях“ и трябва да се търсят начини фирмите да се убедят,
че едно тяхно евентуално участието в този конкурс може да им донесе само положителни
последствия за тях.
Г-жа Боянка Димитрова – Регионален председател на РС на КНСБ, Русе
благодари на двете фирми за участието им в конкурса и пое ангажимент в бъдеще Синдиката
да бъде по-активен в популяризирането му, както и да съдейства на работодатели
кандидатстването им.
Г-жа Милка Трифонова – Регионален представител на КРИБ също заяви подкрепа
и помощ за реализацията на конкурса през 2018 г.
Г-н Георги Георгиев – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“, Русе
изрази становище, че бизнесът не би трябвало да се притеснява от проверките на ДИТ, тъй
като тяхната цел е подобряване условията на труд в предприятията. Според него страхът от
проверки е по-голям при малките предприятия, тъй като средните и големите – подлежат на
периодични проверки от страна на ДИТ и те са изключително запознати с изискванията по
БЗР.
Г-н Добрев изрази мнение, че при популяризиране на Конкурса могат да се привлекат
и службите за трудова медицина.
Г-н Миланов предложи и подложи на гласуване следното решение:
Да се изпратят в Областна администрация Русе мотивирани предложения
относно постигане на по-голяма активност за участие в конкурс „Годишни награди по
безопасност и здраве при работа в област Русе“, както и за реализиране на неговите
цели.
Срок: 30.09.2017 г.
Отговорник: Членовете на Съвета
Решението беше прието единодушно.
По втора точка от дневния ред г-н Георги Георгиев – главен инспектор в Дирекция
„Инспекция по труда“ – Русе (ДИТ) представи кратък отчет за дейността на Дирекцията за
2016 г., която е насочена към изпълнение на оперативната цел на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, а именно „Осъществяване на ефективен контрол относно
спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба и трудова мобилност“
чрез съответните програми и практически мерки за въздействие. От представените данни
става ясно, че няма съществена промяна в икономическата обстановка през 2016г., спрямо
2015г. Тенденцията, очертала се в предходната година, продължава и се задълбочава –

намаляване на броя на заетите лица и в същото време много незаети работни места. Почти
всеки втори работодател е обявил свободни позиции. Липсват не само образовани,
мотивирани и обучени работници и служители, текучеството е голямо, особено при
нискоквалифицираните работници. Той допълни, че част от предприятията прекратяват
дейността си, а друга голяма част намаляват числения състав на работещите, ограничават
инвестициите за подобряване условията на труд.
Г-н Георгиев съобщи, че през 2016г. се запазва тенденцията повече от половината
проверени предприятия да са микро предприятия. За отстраняване на констатираните
нарушения са приложени 5 454 принудителни административни мерки и съставени 180
актове за установяване на административни нарушения. Статистическата информация
относно контролната дейност на ДИТ – Русе, която е подробно представена в Приложение 2.
По трета точка от дневния ред г-н Росен Митев – главен инспектор по
осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт, Русе
представи обобщени статистически данни за трудовите злополуки в област Русе през 2015 г.
и 2016 г. Той посочи, че през 2016 г. броят им се е увеличил на 127 случая в сравнение с 2015
г., когато наброяват 118. Г-н Митев съобщи, че повечето злополуки са производствени 110
през 2016 г., спрямо 94 през 2015 г. и много малка част са станали на път за или от работното
място. Той информира, че през 2016 г. трудовите злополуки довели до смърт са намалели с 5
в сравнение с 2015 г., когато са били 7. (Приложение 3)
В точка пета „Разни“ от дневния ред във връзка с процедурата за организиране
работата на Областните комисии и съвети г-н Миланов подложи на гласуване следното
решение, което беше прието единодушно:
Членовете на Областния съвет по условия на труд да изпратят в Областна
администрация - Русе предложения за теми, които да бъдат включени за обсъждане в
работата на Съвета през 2017 г.
Срок: 30.10.2017 г.
Отговорник: Членовете на Съвета
Г-жа Димитрова призова членовете на ОСУТ да се включат в ежегодната инициатива
на КНСБ и ДИТ по поднасяне на цветя на паметната плоча на загиналите от трудови злополуки
след приключване на заседанието.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Росен Миланов закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
РОСЕН МИЛАНОВ
Заместник областен управител на област Русе

