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Областният съвет по условия на труд – Пловдив е регионален орган за 

осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище 

при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Съветът се състои от представители на регионалните структури на 

представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и от 

равен на тях брой представители на Областна администрация – Пловдив. 

Областният съвет по условия на труд: 

1. Приема регионални програми за проучване и разработка на проекти за 

оптимизиране на условията на труд и ги представя на фонд „Условия на 

труд“ за финансиране; 

2. Обсъжда състоянието на дейността по осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд в областта или в отделни предприятия; 

3. Координира дейността на териториалните държавни органи по контрола на 

условията на труд; 

4. Оказва съдействие на комитетите и групите по условия на труд в 

предприятията за решаване на конкретни проблеми; 

5. Създава временни структури към съвета за решаване на специфични 

въпроси; 

6. Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и 

други форми за стимулиране на дейността; 

7. Изработва информационни бюлетини и материали за средствата за масова 

информация и за работодателите; 

8. Възлага проучването и разработването на проекти за решаване на важни 

проблеми по условията на труд; 

9. Осъществява и други функции и задачи, възложени с нормативни актове и 

по решения на Националния съвет по условия на труд. 

 

 Във връзка с тези свои функции през 2011 г. Областният съвет по условия на 

труд – Пловдив е провел 3 заседания, както следва: 



Отчет на работата на Областен съвет по условия на труд – Пловдив 

2 
 

 

Първо заседание на ОСУТ – Пловдив, 17.03.2011 г. 

Дневен ред: 

1. Доклад на Тодор Тодоров – секретар на ОСУТ – Пловдив, относно 

създаването на общински съвети по условия на труд в област Пловдив, 

съгласно решение по т. 1 от Протокол на ОСУТ – Пловдив от 26.02.2010 г.; 

2. Доклад на Даньо Пенев – член на ОСУТ – Пловдив, за резултатите от 

проверка на животновъдна ферма, находяща се в с. Извор, Община Родопи, 

област Пловдив – съгласно решение по т. 3 от Протокол на ОСУТ – Пловдив 

от 01.04.2010 г.; 

3. Презентация на проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ – изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал – 

доклад на г-жа Атанаска Пешева – член на ОСУТ – Пловдив; 

4. Разни. 

 

Взети решения: 

1.1. Да бъде инициирана среща на Работна група към ОСУТ с кметовете на 

6-те общини, за които няма информация за изградени общински СУТ, а 

именно: Асеновград, Брезово, Калояново, Първомай, Садово и 

Перущица. 

1.2. Съставът на работната група по т.1.1 е отворен и в нея може да 

присъства всеки от членовете на ОСУТ – Пловдив. Часът и датата на 

заседанието по т.1.1 ще бъдат допълнително уточнени, като за това ще 

бъде изпратено писмо до всички членове на ОСУТ; 

1.3. ОСУТ упълномощава секретаря на съвета – Тодор Тодоров да изпрати 

писмо до кметовете на общините по т.1.1 както и да информира всички 

членове на съвета за часа и датата на провеждане на заседание на 

работната група 

 

2.1. Приема се единодушно доклада на г-н Даньо Пенев – член на ОСУТ за 

резултатите от проверката на животновъдна ферма, находяща се в с. 

Извор, община Родопи, област Пловдив – съгласно решение по т. 3 от 

Протокол на ОСУТ от 01.04.2010 г. Упълномощава същия да продължи 

да работи активно по проблема с оправомощените институции, като 
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при наличие на нови обстоятелства, следва да докладва същите пред 

членовете на ОСУТ. 

 

3.1. ОСУТ при Областна администрация – Пловдив приема единодушно 

докладваните до момента констатации при реализацията на проект: 

„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ – 

изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал. 

 

4.1. ОСУТ при Областна администрация – Пловдив приема следните 

категории и критерии за оценка на фирми, специалисти и други, които 

могат да бъдат номинирани за награждаване от ОСУТ на 28.04.2011 г. – 

Световен ден на безопасност и култура на труда: 

 Приема четири категории кандидати, които следва да бъдат оценявани: 

  

I. Предприятия 

II. Мениджъри 

III. Специалисти по безопасност и здраве при работа 

IV. Личности с принос в популяризирането на ЗБУТ в региона 

 

По точка I – Предприятие, критериите са следните: 

За номинация мотивирано могат да бъдат предлагани юридически лица 

регистрирани по ТЗ, които са изпълнили следните критерии: 

1. Да има внедрена система OHSAS 18001; 

2. Да няма съставени актове за нарушения на трудовото законодателство за 

2010 г.; 

3. Да имат минимални нива на трудов травматизъм и професионални 

заболявания за 2010 г. 

 

По точка II – Мениджър, критериите са следните: 

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица на ръководни 

длъжности, с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на ЗБУТ, 

които отгоарят на следните критерии: 
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1. Да се представят доказателства относно личния принос на номинираните в 

изпълнението на ЗБУТ, във фирмите или организациите, които управляват 

или в които работят. 

 

По точка III – Специалист по безопасност и здраве при работа, критериите за 

номинация са следните: 

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица, служители на 

фирми и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в 

сферата на ЗБУТ: 

1. Да се представи Доклада на кандидата за 2010 година. (Докладът е в 

изпълнение на изискването, залегнало в чл. 10 от Нар. № 3 от 27.07.1998 г.); 

2. Да се представят актуална автобиография на номинирания специалист и 

доказателства относно професионалната му квалификация. 

 

По точка IV – За принос в популяризирането на ЗБУТ в региона, критериите 

за номинация са следните: 

1. Могат да бъдат номинирани както физически, така и юридически лица; 

2. Кандидатурите трябва да бъдат придружени с мотиви, доказващи приноса на 

предложения кандидат към популяризирането на ЗБУТ в региона. 

 

Номинации по точки I, II, III и IV може да прави всеки (не е задължително 

да е член на ОСУТ или упълномощено лице); 

Депозираните предложения да бъдат не по-дълги от 1.5 (една и половина) 

машинописни страници. 

Във всяка една от категориите да бъдат отличени по 3 (трима) кандидати. 

Допускат се  и автономинации (Да номинираш себе си). 

Предложенията да се приемат до 17.30 часа на 08.04.2011 г. Включително, по 

електронен път на официалния и-мейл адрес на ОСУТ към Областна 

администрация – Пловдив: osut@pd.government.bg 
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Второ заседание на ОСУТ – Пловдив, 15.04.2011 г. 

Дневен ред: 

1. Доклад на Атанас Чернаев – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – 

Пловдив за постъпилите кандидатури на фирми и работодатели, и 

съпоставянето им с приетите критерии, залегнали в т. 4 на Протокола от 

17.03.2011 г.; 

2. Доклад на Тодор Тодоров – секретар на ОСУТ – Пловдив за постъпилите 

кандидатури за личности с принос в популяризирането на ЗБУТ и 

специалисти по безопасност и здраве при работа, и съпоставянето им с 

приетите критерии от ОСУТ – Пловдив; 

3. Гласуване на предложените номинации и утвърждаване на кандидатите, 

които да бъдат наградени на мероприятието на 28 април; 

4. Доклад на Йордан Неделчев – ръководител на отдел БЗР и ООС на „Либхер 

– Хаусгерете Марица“ ЕООД за организацията, касаеща тържественото 

отбелязване на 28-ми април – Световен ден на безопасност и култура на 

труда; 

5. Приемане на дневен ред за честването на 28-ми април и медийното му 

отразяване; 

6. Разни. 

 

Взети решения: 

По т. 3 от дневния ред: 

1. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

оттеглянето на кандидатурата на „Бултекс 99” ЕООД от категория I – 

„предприятие” направена от упълномощения представител на БТПП; 

2. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

направеното от представителя на БТПП предложение – кандидатурата 

на „Интеркомплекс” ООД – гр. Пловдив да бъде прехвърлена от 

категория I – „предприятие” в категория II – „мениджър” и да бъде 

подложена на гласуване в категория II; 

3. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

оттеглянето на кандидатурата в категория III – „специалисти по БЗР” 
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на г-жа Мария Пендова – служител на „Марица Изток”, направено от 

упълномощения представител на БТПП; 

4. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

номинацията, направена от упълномощения представител на БТПП в 

категория III – „специалисти по БЗР” – г-н Йордан Неделчев – 

ръководител на отдел БЗР и ООС на „Либхер – Хаустрете Марица” 

ЕООД; 

5. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив с единодушие 

утвърждава списъка на отличените кандидати, които да бъдат 

наградени на 28.04.2011 г. (Световния ден за безопасност и здраве при 

работа), а именно: 

Категория I – Предприятие: 

1. „Главбулгарстрой” АД – клон Пловдив; 

2. „Каст Футура БГ” ЕООД; 

3. „Шнайдер Електрик България” ЕООД. 

Категория II – Мениджъри: 

1. Христо Янчев – Изпълнителен директор на „Каст Футура БГ” ЕООД; 

2. Йордан Стефанов – Изпълнителен директор на „Винзавод Асеновград”; 

3. Гаро Ехиязар Узунян – Управител на „Интеркомплекс” ООД – гр. 

Пловдив. 

Категория III – Специалист „БЗР”: 

1. Мариета Йорданова – служител на „Каменица” АД; 

2. Стойчо Стайков – служител на „Булсафил” ЕООД; 

3. Йордан Неделчев – ръководител на отдел БЗР и ООС на „Либхер – 

Хаустрете Марица” ЕООД 

 

Категория IV – Личности с принос в популяризирането на ЗБУТ в 

региона: 

1. Стефан Башев – управител на „Бултекс 99” ЕООД; 

2. Добрина Проданова – председател на БТТП – Пловдив; 

3. Розалин Петков – заместник областен управител на област Пловдив и 

председател на ОСУТ към Областна администрация – Пловдив. 
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По т. 4 от дневния ред: 

 

1. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

изработения проект на сценарий за честването на „28 април” и 

медийното му отразяване; 

2. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив приема с единодушие 

медийното отразяване на събитието да бъде под надслов: ОСУТ към 

Областна администрация – Пловдив и социалните  му партньори 

организират на 28.04.2011 г. От 15.00 часа, отбелязване на Световния 

ден за безопасност и здраве при работа. Събитието се провежда с 

любезното съдействие на „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД; 

3. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив оправомощява г-н 

Кирил Тюлев – представител на БТПП – Пловдив, г-н Тодор Тодоров – 

секретар на ОСУТ и г-н Йордан Неделчев – представител на „Либхер – 

Хаусгерете Марица” ЕООД, да поемат организацията на медийното 

отразяване на честването; 

4. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив оправомощява г-жа 

Татяна Миран – представител на КНСБ – Пловдив и г-н Кирил Тюлев – 

представител на БТПП – Пловдив да изработят образец на грамотата, с 

която ще бъдат наградени участниците (същият следва да бъде 

съгласуван с председателя на ОСУТ); 

5. ОСУТ към Областна администрация – Пловдив оправомощява 

председателя на ОСУТ – г-н Розалин Петков да потърси съдействие от 

органите на полицията, които да подпомогнат организацията и 

охраната на мероприятието. 
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Трето заседание на ОСУТ – Пловдив, 28.04.2011 г. 

За втора поредна година Областният съвет по условия на труд към Областна 

администрация – Пловдив, съвместно със социалните  партньори организира на 28-ми 

април от 15.00 часа честване на Световния ден за безопасност и здраве при работа. Тази 

година домакин на проявата беше „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД – село 

Радиново. На мероприятието бяха наградени с грамоти отличените в четирите 

категории  кандидати. 

 

Отчета изготви: 

Габриела Бехар,  /п./ 

младши експерт в отдел ЕИЕДВ 

Областна администрация – Пловдив 

 

 

ГЕОРГИ ИГНАТОВ,  /п./ 

Заместник областен управител на област Пловдив 

Председател на ОСУТ – Пловдив 


