
УТВЪРЖДАВАМ: 

ГЕОРГИ ИГНАТОВ,   /п./ 

Заместник областен управител на област Пловдив и 

председател на Областен съвет по условия на труд – Пловдив 

  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОСУТ – ПЛОВДИВ 

ЗA 2012 ГОДИНА 

 

 

№ Период Тема; дневен ред 

1-во заседание 

 

м. януари – 

февруари 

- Отчет за дейността на ОСУТ – Пловдив за 

2011 г.; 

- Приемане на Отчет за дейността на дирекция 

„Инспекция по труда“ Пловдив за 2011 г.; 

- Приемане на План за работа на ОСУТ – 

Пловдив за 2012 г.; 

- Предложение за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на ОСУТ – 

Пловдив – създаване на работна група. 

 

2-ро заседание м. март – 

април 

- Приемане на промяна на Правилника за 

организацията и дейността на ОСУТ – 

Пловдив; 

- Представяне на информация за 

кандидатстване във Фонд „Условия на труд“ 

за 2012 г.; 

- Доклад за състоянието на общинските СУТ; 

- Докладване от Хр. Лазаров за резултата от 

проведената среща с директора на „КЦМ“ АД 

- Обсъждане (по приетите от 2011 година 

критерии и категории) на номинации за 

награждаване на отличени работодатели, 

служители и лица с принос при създаването 

на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

3-то заседание 
(изнесено) 

м. април - Честване на 28 април – Световен ден на 

безопасност и култура на труда – 

Награждаване на отличени работодатели, 

служители и лица с принос при създаването 

на здравословни и безопасни условия на труд 

 

4-то заседание 

 

края на м. 

май – 

началото 

на юни 

- Уточняване на финансовата възможност за 

организиране на обучение от БСЧП 

„Възраждане“ за повишаване капацитета на 

Общинските съвети по условия на труд 

 



 

2 
 

 5-то заседание 

 (разширено, с 

участието на кметовете 

на общини в област 

Пловдив) 

декември - Отчет на работата на кметовете по 

създаването, институционализирането и 

дейността на общинските съвети по условия 

на труд; 

- Отчет на дейността ОСУТ – Пловдив за 2012 

година. 

 

 

 

Настоящият план е приет с решение на заседание на ОСУТ – Пловдив, проведено на 

22.02.2012 г. 


