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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 27.11.2019 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областен съвет по условия на труд на област Монтана във връзка 

с писма с вх. ОКД-59-1/08.10.2019г. от управителя на „Нет-Сърф.Нет“ ООД - Монтана, 

както и с ОКД-59-2/13.11.2019г. от директора на „Инспекция по труда“ – Монтана. 

 

 

На заседанието участие взеха: 
1. г-н Росен Белчев –  областен управител на област Монтана; 

2. г-жа Даниела Миронова – за главен секретар на областна администрация Монтана; 

3. г-жа Светлана Томова – Регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ – Монтана – 

упълномощен представител; 

4. г-жа Мая Григорова – председател на Българска стопанска камара – Монтана; 

5. инж. Иван Сергисов – регионален представител на Асоциация на индустриалния 

капитал в България за област Монтана; 

6. г-н Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива – Монтана; 

 

Участие взеха и: 

1. г-н Димитър Петров – директор Д“ИТ“ Монтана; 

2. г-н Георги Иванов – заместник – ръководител ДЕП на „ЧЕЗ Разпределение“ – 

България АД; 

3. г-н Александър Алексиев – експерт ЗБУТ в „ЧЕЗ Разпределение“ АД; 

4. г-н Цветомир Цветков – управител на „Нет-сърф. Нет“ ООД; 

5. г-н Стефан Цветков – представител на „Нет-сърф. Нет“ ООД; 

6. г-н Даниел Найденов – технически директор на „Нет-сърф. Нет“ ООД; 

7. г-жа Гергана Ангелова – гл. счетоводител на „Нетуоркс – България“ ЕООД;   

8. г-н Пламен Антонов – управител на „АСист“ ЕООД – Монтана;                                                                 

9. г-н Георги Георгиев – кмет на община Якимово 

 

 

Г-жа Галя Донова- Иванова - главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Монтана. 

 

Г-н Белчев благодари на присъстващите за ангажираността им и обяви, че повод за 

заседанието са проблемите с експлоатацията и ползването на стълбовете на ЧЕЗ 

разпределение от кабелните оператори на територията на областта, опънати кабели на 

различни дружества, нерегламентирано прикачване към електропреносната мрежа. 

Това създава условия за застрашаване на живота и здравето на техниците и 

длъжностните лица и по-специално двете трудови злополуки със служители на кабелния 
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оператор „Нет-сърф. Нет“ ООД като уточни, че по тяхна молба е й поводът за днешното 

заседание.  

Една от целите е да се намери механизмът за по-добро взаимодействие между 

институциите и фирмите, да не се допускат трудови злополуки с фатален край. Представи 

дневния ред, по който ще протече заседанието: 

1. Отчитане на резултатите от проведената национална кампания : “Спазване на 

изискванията по електробезопасност в предприятията, осъществяващи дейност 

чрез разполагане на електронни съобщителни мрежи върху стълбове, част от 

ЕРМ“ – актуални проблеми и тенденции; 

2. Резултати от контролната дейност на дирекция „Инспекция по труда“ – 

Монтана  за деветмесечието на 2019г. и анализ на състоянието; 

3. Разни. 

Дава думата на г-н Димитър Петров. Г-н Петров благодари и започна с 

обяснението, че тази кампания е национална за 2019 г., не е само за област Монтана и е 

проведена в рамките на  един месец. Той уточни, че в област Монтана са проверени двете 

фирми – кабелни оператори „Нет-сърф. Нет“ ООД и АСист“ ЕООД, които са със 

седалище в Монтана. Той обясни, че по повод проверките, е констатирано, че 

служителите на фирмите не притежават, по специално - техниците не притежават 

специални документи съгласно правилници и разпоредби, които трябва да са издадени на 

работниците за квалифицирани групи и допълни че имат лични предпазни средства и 

оборудване.  

Други констатации от проверката са – непремахнати въздушни мрежи, които не са 

в експлоатация, незаконно изградени мрежи, липса на комуникация между кабелните 

играчи и електроразпределителните дружества от една страна и от друга общината като 

собственик. 

 Г-н Белчев се включи като каза, че сериозен проблем са махалите с ромско 

население, наличието на проводници по стълбовете с незнаен произход, важно е на тази 

среща да се намерят допирни точки между кабелните оператори и 

електроразпределителните дружества. В коментарите се включи и г-н Цветков от „Нет-

сърф. Нет“, който потвърди за проблемите в махалите, незаконното строителство на къщи, 

които не захранва ЧЕЗ, захранват се от един основен кабел всички кабели, има оголени 

проводници и това е проблем. Абонатите на Лом, Берковица, Вършец са най-проблемни, 

по селата също има незаконни включвания – например  присвояват се тротоари, в 

резултат на незаконното строителство в ромските махали, тротоарът вече е станал къща и 

там не може да се прокопае кабел.  

Много е важно така да се работи, че да не е застрашен животът на техниците, да се 

сигнализира за наличието на незаконни кабели, но не винаги самите техници могат да 

реагират, не са квалифицирани да забелязват проблема и затова стават и инциденти.  

Г-н Петров се включи като каза, че в тази връзка има специални уреди за проверка, 

обучение, екипиране на служителите, видео уроци от страна на служителите на охрана на 

труда се осигуряват. 

Г-н Сергисов се включи като предложи, че операторите могат да отказват услугата, 

ако е опасно, защото в ситуацията коаксиалният кабел прилича на телевизионен кабел, а 

всъщност се е оказал опасен. През тел. 112 може да се звънне на ЧЕЗ за отстраняване на 

кабела, защото ако се пропусне позвъняването на  тел. 112 е проблем, трябва да дойде 

сигнал дотам. 

Г-н Георги Иванов от ЧЕЗ взе отношение и каза, че за сигнали трябва да се звъни 

за авария на тел. 0700 100 10 – ще се отзоват на аварията и ще я отстранят. Проблемите с 

незаконното строителство в ромските махали, са проблем за цялата държава. Г-н Иванов 
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каза още, че ЧЕЗ винаги реагира при подаване на сигнал в ромските махали. Той поясни, 

че има два вида кражби – при единия се краде от мрежата – тогава може да се повдигне 

съдебно производство, другия модел, който се е наложил – има една законна партида и от 

нея се дава на още 5 абоната, които си плащат помежду си – тогава не може да се реагира 

– това е нов вид лихварство – дава се цена на кв./ч – 0,80 ст. или 30 лв. за светеща крушка 

и по толкова за всеки уред, без отоплението.  

В тази връзка се предложи да се включат активно и представители на общините, на 

строителни дирекции за контрол на строителството във връзка със Закона за устройство 

на територията, Прокуратурата и да се разшири форумът. 

Представителите на „Нет-сърф. Нет“ предложиха като съвместно усилие на 

кабелните оператори да се свалят старите кабели, да се направят съвместни бригади със 

съдействието на ЧЕЗ, защото има по 40-50 кабела на стълб, повечето са стари и неактивни 

и това е проблем, защото при авария това затруднява екипите. Идеята е представителите 

на ЧЕЗ с представителите на кабелните оператори и представител на общината да 

изготвят график от началото на 2020 година да се започне това отстраняване на старите 

кабели. Важна е да се измисли текст в наредба, която да  поставя регламентите, условията. 

Г-н Петров се включи като каза, че трябва да се знае кой издава наредбата, кой я 

контролира, защото когато не се извършва контрол има предпоставки за реализиране на 

незаконно строителство. 

Г-н Белчев каза, че ще се проверят наредбите, ще се провери механизма. 

Представителят на ЧЕЗ  се ангажира, ако има желание от всички оператори да се махнат 

кабелите, от ЧЕЗ се ангажират за изключване на стълбовете. 

Г-н Пламен Антонов – управител на „АСист“ ЕООД – Монтана каза, че той също 

подкрепя идеята за премахване на тези кабели, те като оператор се стараят и отстраняват 

старите кабели, но има на други оператори - например  на А1 и трябва да ги отстранят, 

които са всъщност старите кабели на М7 отпреди 15 години. 

Наложи се общото разбиране, че самият оператор трябва да маркира кабелите си и 

да демонтира стария кабел. От ЧЕЗ уточниха, че премахването на тези кабели е платена 

услуга, както и че върху стълбовата линия собственост има и общината, която също 

отговаря за незаконното строителство – общината е собственик на 1/5 от мрежата. 

Стигна се до извода, че с общите усилия на ЧЕЗ, кабелните оператори, БТК 

/кабелите на радиоточките/ също да се включат в тази кампания за изготвянето на график 

за маркиране на новите и премахване на старите кабели. 

Г-н Петров от „Инспекция по труда“ – Монтана повдигна въпроса за това, че не 

всички мрежи са на ЧЕЗ, някои са сдружения на вилни зони, те са фиктивни, трябва да се 

иска писмено съгласие от тях, но е проблем, защото повечето от тях са в извън регулация 

– дори трафикът по тези кабели не е на ЧЕЗ, има стари данни за БУЛСТАТ, неясни 

собственици. 

Г-н Белчев предложи да се премине към т. 2 от дневния ред - Резултати от 

контролната дейност на дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана  за деветмесечието на 

2019г. и анализ на състоянието. През периода, дирекция ИТ твърдо следва поставените 

цели в изпълнение на своята мисия и респективно мисията на ИА ГИТ. 

 В тази връзка са извършени 712 проверки като са проверени 581 бр. предприятия, 

48 от които за първи път. Обхванати са около 28 000бр. работници в проверените 

предприятия. Резултатите от проверките в цифрово – статистическо изражение са 

следните: 
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ПОКАЗАТЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЗАБЕЛЕЖКА 

Брой проверки 712  

Брой нарушения 3 237 1 272 по ЗБУТ и 1 962 по ТПО 

Брой предписания 2 950  

Брой АУАН (актове) 244  

Влезли в сила НП (сума) 180бр.(354  200лв.)  

Спрени съоръжения 11 Риск за живота и здравето 

Отстранени работници 5 Липса на правоспособност 

Въведен спец. режим 4  

Административни дейности и разрешителни 

Регистрирани КТД и анекси 27    23 – КТД 

    4 - анекс 

Непълнолетни 71 - поискани 69 – издадени 

  2 - отказани 

Взривни работи 

- Специални; 

- Технологични. 

 

7 - поискани 

4 - поискани 

 

 7 - издадени  

 4 - издадени 

Прекратяване на ТД на 

защитено лице 

9 поискани 

 

  2 дадени 

  7 отказани 

Възстановени трудови 

книжки 

9  

Дадени консултации над 1500 Дадените консултации са много 

повече, но трудно може д се води 

точна статистика. 

 

 

Информацията, която тези показатели дават обаче трябва да се анализира, за да се 

направят някои изводи. 

 

 2. Планови и извънредни задачи: 

  

Плановите задачи са ясни. Те са свързани с работа по изпълнение на плана за 

2019г. Работата по изпълнение на плана за годината е много важна макар и не толкова 

атрактивна, защото всичко е предварително анализирано и именно при това анализиране 

се стига до извода, къде какви усилия трябва да се положат и какви проблеми има за 

решаване.  

Извършват се разбира се и проверки по извънредно възникнали поводи, а именно: 

сигнали, жалби, искания, разследване на ТЗ, кампании и др. 

През годината, не са много извънредните задачи свързани с някакви инциденти, 

злополуки и др. произшествия, макар че за съжаление на липсват. Разбира се колкото и да 

са те,  реакцията е задължителна. Винаги са извършвани проверки и са предприети 

действия по компетентност.  

- По отношение на жалбите: За периода са постъпили около 160бр. 

сигнали (жалби), извършени са нужните проверки. Решени са в срок всички 

постъпили жалби и изготвени съответните отговори. 

- Най много са сигналите за неизплатени възнаграждения и др. суми; 

- Следват тези за възникване и прекратяване на ТПО; 
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- Работно време, почивки и отпуски и др. 

- Под 2% са сигналите за ЗБУТ (условия на труд).   

Винаги по всички сигнали се работи и се решават в установените срокове, 

въпреки, че голяма част от тях са анонимни и/или неоснователни. 

 

- По отношение на кампаниите: През тази година още от началото са 

обявени три  извънредни кампании: проверки на предприятия, в които се 

идентифицират вредни вещества; проверки на предприятия – кабелни 

оператори относно безопасността при работа и проверки на обекти – хотели и 

ресторанти в зимните и морски курорти, която разбираемо няма особено място 

в нашата област. 

 

- По отношение на трудовите злополуки:  

 

За съжаление въпреки добрите данни за първите шест месеца, в края на юли и 

началото на август стават няколко тежки ТЗ, две от които със смъртен изход.  

На 01.08.2019г. при коригиране трасето на съобщителен кабел, работник на фирма 

за доставка на интернет попада под напрежение при допир до открити тоководещи части 

на силов електропровод и е смъртно поразен; 

На  12.08.2019г. работник на строителна фирма при работа на бетонов възел 

попада в миксера при което е премазан и почива на място. 

В този период стават и някои други злополуки, но без фатален изход. 

 

Работи се и по задачи имащи характер на кампании, макар и включени в годишния 

план, а именно: 

- Строителство (особено внимание се обръща на обекти по оперативна 

програма „Регионално развитие“, като проект „Енергийно обновяване на българските 

домове“, строителството, ремонтите и рехабилитация на пътища и др.) 

- И през тази година се извършват и масирани проверки на земеделските 

стопани за законосъобразно наемане на работна сила и максимално използване на всички 

възможности, които законодателството дава, но само законовите такива.   Земеделските 

стопани могат сами да регистрират онлайн еднодневни договори без да посещават 

офисите на инспекцията по труда и това може да става и в извън работно време и много от 

тях успешно се възползват от тази възможност. Това е възможно благодарение на 

софтуера, разработен и достъпен на сайта на ИА ГИТ. Горната стъпка е още една 

възможност, с която се стремим да облекчим административната тежест и да улесним 

работата на земеделските стопани. Точно за това ИА ГИТ е номинирана и наградена с 

приз за институция, допринесла в борбата със сивата икономика и улесняваща работата на 

легалния бизнес. 

 

Разбира се развитието на обществените отношения и законодателството е 

динамичен процес и в тази връзка непрекъснато се очертават и други приоритети: 

-  приоритет, който е важен за цялото министерство и  за държавата, а именно 

отношението към хората с увреждания. Новия закон ЗХУ е приет и действа от 

01.01.2019г. приети са правилник за прилагането му и наши вътрешни правила на ИА ГИТ 

по контрола. Т. е. нормативната база е окомплектована. Изтекли са гратисните периоди и 

от началото на месец юли работодателите на предприятия с персонал над 50 наети лица 

имат някои задължения, които подлежат на контрол, но за резултатите може да се говори 

по-късно, може би към края на годината. 

- Приоритет на държавата е и връщане на всички ученици в клас и в тази 

връзка всички институции съобразно своите компетенции са ангажирани с тази мисия. 
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Като контролен орган ще се наблюдават в обектите на контрол и особено на полето, дали 

заедно с работниците не са излезли „да заработят някой лев” и техните деца.  

 

 

Мисията на Д“ИТ“ е най-общо казано „Налагане на единно прилагане на ТЗ във 

всички предприятия”, са отправени някои послания предимно към работодателите. 

- Да се осигуряват ЗБУТ на  работниците, а всички в това число и 

работниците да се спазват правилата за безопасност;  

- Да се изплащат навреме трудовите възнаграждения на наетите работници в 

уговорените срокове и в уговорените размери, защото това е императивно законово 

изискване и е  приоритет; 

- Да се уреждат отношенията с работниците си като трудови, т.е. сключен 

трудов договор в писмена форма преди започване на работа. Това се отнася за всички 

отрасли, но ще продължават масовите проверки в приоритетните отрасли като 

„строителство”, „ селско стопанство” и др. в зависимост от текущи обстоятелства; 

- Да се информират  за законовите изисквания и да се  спазват. 

 

Г-н Белчев благодари за изчерпателната информация, попита дали има 

предложения, въпроси по т. 3 Разни и след като такива нямаше, закри заседанието. 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЪРДИЛ: 

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 
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