ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областен съвет по условия на труд (ОСУТ) Силистра
15.05.2013 г.

Днес, 15 май (сряда) 2013 г. от 14:00 часа в кабинета на областния управител
се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване на информационна и инспекционна кампания в предприятия от
икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ от отдел
„Силистра“ при Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Русе
2. Разни
В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД-025/29.04.2013 г. на областния управител на област Силистра. Г-н Николай Димов – областен управител и председател на ОСУТ направи проверка на кворума. Присъстват 8
от общо 10 члена на съвета. Г-н Димов припомни, че съгласно Правилника за дейността
и организацията на ОСУТ, когато присъстват представители на всяка от страните в съвета и броят на участниците е не по-малък от 2/3 от общия брой на членовете, заседанието е редовно, след което обяви заседанието за открито.
След проверка на кворума, областният управител даде думата на г-жа Марияна
Добрева – началник отдел „Силистра“ в дирекция „Инспекция по труда“ гр. Русе да се
представи.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: За – 8; Против – 0; Въздържали се – 0.
По ПЪРВА точка от дневния ред г-н Н. Димов даде отново думата на г-жа М.
Добрева да запознае присъстващите с предстоящата информационна и инспекционна
кампания в предприятия от икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ на територията на област Силистра. Г-жа М. Добрева обяви целта на кампанията, констатираните до момента нарушения при извършените проверки и запозна присъстващите с информационните материали. Тя подчерта, че кампанията се състои в
предоставяне на конкретна информация, извършване на проверки на работодатели и
даване на предписания при необходимост, и по-специално целта на информационната
кампания е да се повиши безопасността при работа. Г-н Н. Димов изтъкна необходимостта да се търси ефикасност и ефективност от информационната кампания и с оглед
на това предложи тя да бъде обявена по общини, като се проведат подобни срещи в
общините и се търси съдействието на кметовете. Г-жа Ст. Лазарова демонстрира готовност за пълно съдействие за организиране на срещи с работодатели и производители с
цел провеждащата се кампания и обсъждане на други въпроси, свързани с дейността
им.
На присъстващите бяха предоставени от отдел „Силистра“ в дирекция „Инспекция по труда“ гр. Русе Информационна брошура и Кодекс на „добри практики“, технически правила, ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопас-

ност и здраве при работа за сектори Строителство и Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.
По ВТОРА точка от дневния ред се проведе дискусия по конкретни въпроси,
поставени от участниците, на които г-жа М. Добрева отговори.
След изчерпване на дневния ред, председателят благодари на присъстващите за
участието и обяви заседанието за закрито.
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