
П Р О Т О К О Л

№ 1/23.12.2014г.

от заседание на  Областен съвет по условия на труд в област Монтана

         Днес, 23.12.2013 г., от 10,30 часа в малката зала на Областна
администрация Монтана се проведе  заседание на  Областния съвет по условия на
труд в област Монтана  /ОСУТ/ със следния дневен ред:

1. Представяне на информационна кампания на Комитета на старшите
инспектори по труда (SLIC) – предотвратяване на злополуки на
работното място в резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво от
Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана.

2. Обсъждане на състава на Областен съвет по условия на труд,  както и
на проект на Правилник за дейността на съвета.

3. Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно
сътрудничество за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г.

На заседанието присъстваха:

1. Г-жа Нина Петкова - заместник областен управител, член и председател на
Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

2. Инж.  Иван Тодоров – главен секретар на областна администрация Монтана и
член на ОСТС Монтана

3. Инж. Иван Сергисов  – председател на БСЧП „Възраждане” – Монтана

4. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана

5. Г-жа Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана

6. инж. Иван Александров – председател на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана,

Срещата започна с приветствие за добре дошли от страна на  г-жа Нина
Петкова, която  благодари на членовете за присъствието и представи точките за
обсъждане по дневния ред.

След това тя даде думата на инж.  Димитър Петров за представяне на
информационна кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC)  –
предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и
спъване на едно ниво.  Той каза,  че кампанията има за цел предотвратяване на
злополуките на работната място в резултат на подхлъзване, спъване и падане на
едно ниво. Изследването показва, че подхлъзванията, спъванията и паданията са
една от главните причини за злополуките във всички сектори на икономиката, като
се започне от тежката промишленост и се стигне до работа в офиса.  По данни на
НОИ през годините делът на злополуките по горецитирените причини варива между
22% и 24%, същите представляват най-честата причина за трудов травматизъм,
съответно с висок дял загубени дни поради нетрудоспособност.

Г-н Петров каза още пред членовете,  че Дирекция „Инспекция по труда”  –
Монтана е взела активно участие в кампанията като е извършила проверки в
секторите „Производство на храни” и „Хуманно здравеопазване”. Той подчерта, че
характерното е, че освен чисто инспекционни прийоми – констатации, принудителни
административни мерки и административни санкции, при тези проверки се е
наблегнало на превенцията, а именно: анкетиране, консултиране на работодатели,
работници, длъжностни лица, съветване и други. Той завърши изложението си с
това, че резултатите от проведената кампания на територията на област Монтана, са



изведени най-общо в приложения и неразделна част от този протокол
предварителен анализ на резултатите. Инж. Димитър Петров каза също, че в края на
месец март 2015 година ще се направи обобщение на резултатите за цяла Европа,
след което г-жа Петкова предложи,  че е добре да се направи отново едно
представяне на тези резултати пред Съвета по условия на труд и да се обсъдят на
следващо заседание.

Думата взе г-н Ангел Ангелов,  който повдигна въпроса за това,  че е
необходимода се увеличи състава на инспекцията по труда, тъй като в този състав е
трудно да се правят проверки, би трябвало да се вземе решение на централно ниво.
Г-н Петров благодари за споделеното мнение и обясни,че инспекцията в Монтана е
на пряко подчинение на държавен борд към централата им в София като по-скоро
тенденцията е към намаляване,  а не на увеличение на броя на служителите.  Той
сподели,  че в инспекцията в Монтана  работят 10  инспектори и 3-ма асистенти,
които са по проект, като се обслужват около 3000 субекти. Всички присъстващи на
заседанието се обединиха около идеята, че е необходимо да се увеличи бройката на
инспекторите в Инспекцията по труда –  Монтана.  Г-жа Петкова каза,  че добър
вариант за инспекцията е да се работи по проекти, за да могат да наемат асистенти,
които да подпомагат работата на инспекторите.

Г-жа Петкова продължи по дневния ред на заседанието - обсъждане на
представения проект на Правилник за организацията и дейността на Областен съвет
по условия на труд. Получи се дискусия по повод чл. 8, ал. 2, от правилника, че е
добре да се промени този текст като беше предложен за вариант да се запише
текста: „При отсъствие на председателя заседанията на Областният съвет по условия
на труд се ръководят от заместник – председател, определен от областния
управител”, г-жа Петкова предложи да се гласува, всички присъстващи членове
гласуваха „ЗА”, с което този текст,  както и правилникът на ОСУТ беше приет с
РЕШЕНИЕ №1 от заседанието на съвета.

След което г-жа Петкова каза,че съгласно чл. 10, е необходимо  да се избере
секретар на съвета като предложи за секретар да се избере г-жа Галя Донова –
Иванова – гл. експерт в АКРРДС, областна администрация – Монтана. Предложението
се подложи на гласуване и беше прието с РЕШЕНИЕ №2 от членовете на Съвета.

В заключение г-жа Петкова каза, че след заседанието ще се изготви Заповед
на областния управител на област Монтана, в която ще се определи постоянния
поименен състав на Областния съвет по условия на труд и ще  бъде изпратена на
членовете заедно с протокола от заседанието.

С това бяха изчерпани точките по дневния ред и заседанието беше закрито.

Председател на ОСУТ:   /п/                                    Секретар:  /п/

Нина Петкова                                                          Галя Донова – Иванова


