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

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Областния съвет по условия на труд,
проведено на 18 ноември 2015 г. (сряда), 10.00 часа, Зала 1
на Областна администрация Русе
На 18.11.2015 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ), на което според приложен
присъствен списък (Приложение 1) се явиха 9 от 12 члена. Участие взе и представител на
Дирекция „Инспекция по труда“, Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Станимир Станчев – Заместник областен управител на област Русе и
председател на Съвета откри заседанието и подложи на гласуване следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” през деветмесечието на
2015 г.
Докладва: Светлана Лазарова – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по
труда”, Русе
2. Обсъждане и приемане на Индикативна работна програма на заседанията на Областния
съвет по условия на труд през 2016 г.
Докладва: Вечие Ибрямова – старши експерт в Областна администрация – Русе и
секретар на Съвета
3. Разни
Докладват: Членовете на Областния съвет по условия на труд

По първа точка от дневния ред г-н Станимир Станчев даде думата на г-жа Светлана
Лазарова – главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе, която представи
резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) през деветмесечието на
2015 г. (Приложение 2).
Г-н Станчев благодари на г-жа Лазарова за изнесената информация и даде думата на
присъстващите за въпроси и становища.
От страна на присъстващите медии беше отправено запитване относно констатираните
нарушения във връзка с неизплащането на трудовите възнаграждения. Г-жа Лазарова поясни,
че в област Русе няма случаи на масово неизплащане на работни заплати, че постъпилите
жалби в ДИТ са от граждани, които не са получили последните си възнаграждения, като
обикновено се касае за личен конфикт с работодателите.
Г-н Станчев изказа мнение, че като цяло се запазва тенденцията да се повишава
културата на работодателите и работниците при трудово-правните отношения.
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По втора точка от дневния ред г-жа Вечие Ибрямова - Секретар на ОСУТ
представи проекта на Индикативна работна програма на заседанията на Съвета през 2016 г.
(Приложение 3).
След като нямаше отправени предложения за допълнения и/или промени г-н Станчев
подложи на гласуване следното решение
Областният съвет по условия на труд приема за изпълнение така предложената
индикативна работна програма за 2016 г.
Срок: 31.12.2016 г.
Отговорник: Областна администрация - Русе
Решението беше прието единодушно
Гласували:9; За – 9; Против – 0; Въздържали се – 0.
По точка Разни от дневния ред никой от присъстващите не взе отношение.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Станимир Станчев благодари за участието и
закри заседанието на Областния съвет по условия на труд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на Област Русе
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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

1-2 работни срещи в периода Януари – Април 2016 г. във връзка с конкурс
„Годишни награди по безопасност и здраве в област Русе - 2015“
I.

Първо заседание – 28 април 2016 година
Дневен ред:
Връчване на годишни награди за фирми, осигурили здравословни и безопасни
условия на труд през 2015 г.
Резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“ за тримесечието на
2016 г.
Статистическите данни за трудовите злопулуки през 2014 и 2015 г. в област Русе
Представяне на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (ако се отвори процедурата)
II.

Второ заседание – 16 ноември 2016 година
Дневен ред:
Резултати от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“ за деветмесечието на
2016 г.
Представяне на добри практики в областта на безопасните условия на труд
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