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ПРОТОКОЛ  
от 

съвместно заседание на Областния съвет по условия на труда и Съвета за тристранно 

сътрудничество към Областния управител на Софийска област  

28.01.2016 г. (четвъртък), Областна администрация на Софийска област, бул. „Витоша” № 

6, ет. 5, заседателна зала  

 

Днес, 28.01.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация на 
Софийска област се проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и 
Съвета за тристранно сътрудничество към Областния управител на Софийска област. На 
срещата присъстваха представители на КТ „Подкрепа”, КНСБ, БТТП, директорът на 
Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област и експерти от Областна администрация на 
Софийска област.  

 (Приложение № 1: Присъствен списък от заседанието).  

Г-н Емил Атанасов – Заместник областен управител на Софийска област и заместник-

председател на Областния съвет по условия на труд, откри заседанието и приветства 

членовете на Областния съвет по условия на труд, след което пристъпи към предложения  

Дневен ред:  

1. Отчет за дейността през 2015 година;  

2. Приемане на план-график на заседанията през 2016 година;  

3. Представяне на обобщен доклад от Дирекция „Инспекция по труда” – Софийска 

област във връзка с трудовите злополуки, регистрирани на територията на 

Софийска област;  

Докладва: Представител на Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област. 

4. Обсъждане на предложения за включване на нови членове в Областния съвет по 

условия на труд;  

5. Други.  

 

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността през 2015 година: 

Г-н Атанасов представи пред членовете на Областния съвет по условия на труд и Съвета 

за тристранно сътрудничество обобщен доклад и ги запозна с дейността на Областния съвет 

по условия на труд през 2015 година. Съгласно отчета:  

 На първото заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 

18.03.2015 г. е взето решение всички общини от Софийска област да представят 
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информация относно отбелязването на Световния ден по безопасност и култура на 

труда (28 април). Обсъден и планът за работа през годината на Областния съвет по 

условия на труд.  

 На второто заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 

29.04.2015 г. бе представена обобщена информация от общините на територията на 

Софийска област относно отбелязването на Световния ден по безопасност и 

култура на труда (28 април). Според доклада 10 от общините са организирали 

инициативи във връзка с отбелязването на този ден, 8 – не са провели кампании, а 4 

– не са подали информация. Обсъден е проблемът с трудовите злополуки на 

територията на Софийска област, като в тази връзка от Дирекция „Инспекция по 

труда” е представен доклад относно травматизма на територията на Софийска 

област. Взето е решение за следващото заседание да бъде представен по-подробен 

доклад от Дирекция „Инспекция по труда”.  

 На третото заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 

02.12.2015 г. е обсъдена темата за здравословните условия на труд, като в тази 

връзка е представена подробна информация от представителя на КНСБ относно 

проведена конференция на тема „Здравословни работни места – управлявай 

стреса”. Материали във връзка със стреса на работното място са изпратени на 

членовете на Съвета.  

По втора точка от дневния ред: Приемане на план-график на заседанията през 2016 

година:  

Г-н Атанасов запозна останалите членове на Областния съвет по условия на труд и 

Съвета за тристранно сътрудничество с план-графикът на заседанията , предвидени за 2016 

година. Според Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по условия на 

труд, Съветът заседава „на три планирани заседания и извънредни при възникнала 

необходимост”. Във връзка с това е направен следният план-график:  

- Месец януари – последна седмица;  

- Месец април – последна седмица;  

- Месец ноември – първа седмица.  

В тази връзка г-н Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”, 

даде предложение едно от заседанията да бъде изнесено в някое от предприятията, част от 

клъстера в Средногорието с цел обмяна и разпространение на добри практики. 
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Предложението беше прието от членовете на Областния съвет по условия на труд и Съвета за 

тристранно сътрудничество и в тази връзка се взе следното:  

Решение 1:  

Следващото заседание на Областния съвет по условия на труд ще бъде изнесено и 

ще се проведе в някое от предприятията, част от Средногорския клъстер.  

По точка трета от дневния ред: Представяне на обобщен доклад от Дирекция 

„Инспекция по труда” – Софийска област във връзка с трудовите злополуки, регистрирани 

на територията на Софийска област:  

Докладва г-н Любомир Владимиров – директор на Дирекция „Инспекция по 

труда” – Софийска област. Той представи общ отчет за дейността на Дирекция „Инспекция 

по труда” за изминалата 2015 година, като по-подробно се спря на трудовия травматизъм на 

територията на Софийска област.  

Според доклада основната цел на дейността на Дирекцията през 2015 г. е била 

осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателство в областта на 

труда, заетостта и държавната служба, като едновременно с това са изпълнявани и редица 

непланирани дейности като решаване на сигнали и искания на граждани и институции, 

свързани с нарушаване на трудово-правните норми в предприятията и други.  

Също така се изтъкна, че през изминалата година акцент в дейността на Дирекция 

„Инспекция по труда” е бил поставен върху контрола по използване на еднодневни трудови 

договори на основание чл. 114а от Кодекса на труда, във връзка с прибиране на 

селскостопанска продукция. Отбеляза се, че много земеделски производители са се 

възползвали от тази законова възможност, което от своя страна прави Софийска област седма 

в България по сключени еднодневни договори. От месец септември до края на 2015 г. в 

Дирекцията за предоставени 4321 броя еднодневни трудови договори.  

През 2015 г. служители на Дирекцията са извършили 3055 проверки, посредством 

които са установени 13 440 броя трудови нарушения.  

След това г-н Владимиров представи и обобщен доклад за трудовия травматизъм на 

територията на Софийска област, изготвен на база на статистически данни на ТП на НОИ – 

РУСО Софийска област, както и на данни от информационната система на ИА „Главна 

инспекция по труда”. Според доклада голяма част от трудовите злополуки са вследствие на 

неизправни машини, стара техника, недостатъчен вътрешно-фирмен контрол за спазване 

правилата за безопасност и здраве при работа и други. Г-н Владимиров увери, че Дирекция 

„Инспекция по труда” ще насочи усилията си в посока намаляване на трудовия травматизъм, 

като една от заложените мерки през тази година е „Извършване на проверки в предприятия, 
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оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните 

болести в страната”.  

Г-н Владимиров отбеляза, че съществено влияние върху травматизма оказва 

икономическото развитие на Софийска област.  

Също така той отбеляза, че на територията на Софийска област се намират голяма част от 

логистичните складове на големите супермаркети и хипермаркети в България, както и на други фирми 

в България. 

Според доклада през 2014 г. на територията на Софийска област са регистрирани 99 бр. 

трудови злополуки, като 92 от тях са довели до трудова нетрудоспособност, 6 са смъртните случаи, а 

една е довела до инвалидност. Загубените календарни дни следствие на тези злополуки са 3782. 

През 2015 г. се отчита спад на трудовите злополуки в Софийска област, като броят им е бил 96. 

От тях 93 са довели до трудова неработоспособност, а 3 са смъртните случаи. Увеличението на 

тежките трудови злополуки се дължи на работата по водните цикли на територията на областта. 

Г-н Владимиров спомена също така, че в отрасъла строителство се регистрират най- голям 

брой тежки произшествия, а голяма част от по-леките в този сектор се укриват. Поради тази причина 

Дирекция „Инспекция по труда” е увеличила броя на проверките в този отрасъл. 

Г-н Атанасов благодари на г-н Владимиров за дадената от него изчерпателна информация и 

даде думата на г-жа Диана Найденова - гл. експерт в КНСБ. 

Г-жа Найденова зададе въпрос на г-н Владимиров относно броят на жалбите, постъпили в 

Дирекция „Инспекция по труда”. След това беше обсъден конкретен случай за незаконно уволнение в 

училище, находящо се в гр. Ихтиман. 

Г-жа Найденова също така даде предложение на г-н Владимиров през следващия програмен 

период да бъдат направени проверки на трудовите правоотношения по стартиралите Европейски 

програми, във връзка с констатирания голям брой трудови нарушения през изминалия програмен 

период. Предложението беше прието от г-н Владимиров. 

По четвърта точка от дневния ред: Обсъждане на предложения за включване на нови членове 

в Областния съвет по условия на труд: 

Г-н Александър Златанов даде предложение да се определи срок, в който всяка една 

организация да посочи конкретни членове, които да вземат участие в предстоящите заседания на 

Областния съвет по условия на труд. 

Във връзка с това беше взето следното: 

 

Всяка една организация, която е част от Областния съвет по условия на труда да даде 

конкретно предложение за представител, който да я представлява и да бъде включен в Съвета. 

С това дневния ред беше изчерпан и г-н Атанасов закри съвместното заседание на Областния 

съвет по условия на труд и Съвета за тристранно сътрудничество и благодари на участниците. 
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Съвместното заседание на Областния съвет по условия на труд и Съвета за тристранно 

сътрудничество към Областния управител на Софийска област приключи с изразено положително 

отношение към спазването на трудовото законодателство и мерките за контрол и превенция на 

територията на Софийска област. 

ЕМИЛ АТАНАСОВ (П) 

Заместник областен управител  
на Софийска област и 
Заместник-председател на Областния 
съвет по условия на труд  
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