ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областен съвет по условия на труд (ОСУТ) Силистра
17.10.2012 г.

Днес, 17 октомври (сряда) 2012 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областния съвет по условия на
труд (ОСУТ) при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правилник за дейността и организацията на ОСУТ
2. Доклад за провеждана информационна и инспекционна кампания на дирекция „Инспекция по труда“ Добрич – отдел Силистра на г-н Стоян Бонев – началник отдел
3. Разни
В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–0220/08.10.2012 г. на областния управител на област Силистра. Г-н Николай Димов – областен управител и председател на ОСУТ направи проверка на кворума. Присъстват 9
от членовете, отсъства г-жа Димитричка Пейкова – председател на РК на КНСБ - Силистра.
След проверка на кворума, областният управител обяви заседанието за открито.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: За – 9; Против – 0; Въздържали се – 0.
По ПЪРВА точка от дневния ред – приемане на Правилник за дейността и организацията на ОСУТ, г-жа Станка Лазарова – зам. председател на Силистренска търговско-промишлена палата направи следните предложения:
Било: Чл. 4. (3) Координира дейността на териториалните органи по контрола на
условията на труд
Става: Чл. 4. (3) Координира дейността на териториалните органи по контрола
на условията на труд, изисква от тях периодично доклад за дейността им и го прави
обществено достояние;
Било: Чл. 4. (4) Оказва съдействие на комитетите и групите по условия на труд
за решаване на конкретни проблеми
Става: Чл. 4. (4) Оказва съдействие на комитетите и групите по условия на труд,
както и на службите по трудова медицина за решаване на конкретни проблеми, при
изявена молба от тяхна страна.
Не постъпиха други предложения, след което Правилникът за дейността и организация на ОСУТ беше приет с явно гласуване: За – 9; Против – 0; Въздържали се –
0.

По ВТОРА точка от дневния ред областният управител даде думата на г-н Стоян Бонев – началник отдел гр. Силистра на дирекция „Инспекция по труда“ Добрич,
който запозна присъстващите с доклад за дейността на отдела в предприятия от икономическа дейност „Селско стопанство“. Представеният доклад информира общо за извършените проверки и предприетите мерки, и по-подробно за проверки: по управлението и организацията на дейността за осигуряване на ЗБУТ, по безопасност на труда и по
хигиена на труда. След това се пристъпи към обсъждане на провеждана информационна и инспекционна кампания, като в дискусията беше засегната и ролята на синдикатите за намаляване на трудовия травматизъм изобщо. Г-жа Славянка Василева – председател на КТ „Подкрепа“ – Силистра информира за проведените дейности за подобряване на условията на труд. Беше посочена и възможността за подобряване на условията
на труд чрез средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Г-н Йордан Чумпалов –
председател на Стопанска камара – Силистра заяви, че е необходимо такива информационни кампании да се провеждат периодично, а не само по изключение. Г-жа Ст. Лазарова поясни, че ще бъде много полезно, ако Отдел - гр. Силистра запознава работодателите с конкретните им задължения по нормативната уредба, в зависимост от сферата
им на дейност. Г-н Ст. Бонев информира, във връзка с текущата кампания, че дирекция
„Инспекция по труда“ гр. Добрич проверява общините Алфатар и Кайнарджа в област
Силистра. Освен това отдел гр. Силистра има много добра инспекционна дейност през
тази година в сравнение с предходната и с други области.
В хода на дискусията бяха обсъдени и други въпроси, непряко свързани с темата
на заседанието, поради което след изчерпване на дневния ред, заседанието беше обявено за закрито.
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