РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРОТОКОЛ
от заседание във връзка с чл. 43 от ЗЗБУТ, с цел актуализиране на състава на
Областния съвет по условия и труд
състояло се на 11.05.2016 г., 10 часа, в Областна администрация Перник,пл.”Св.Иван
Рилски 1”,зала Струма

Днес, 11.05.2016 г. от 10 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж на
Областна администрация - Перник се проведе заседание на Областен съвет по
условия и труд, на което присъстваха:
Председател: Д-р Александър Александров - Областен управител на област
Перник
Секретар: Росица Рангелова – гл.експерт „Регионално развитие” – област Перник
Членове:

1. Елена Иванова – гл. юристконсулт в дирекция АКРРДС
2. Бойка Павлова – председател на Пернишка търговско – промешлина палата
3. Любомир Жотев – председател на СРС „Подкрепа” - Перник
4. Тодор Йорданов – експерт РС на КНСБ - Перник
5. Симеон Илиев – РБЦ - Перник
6. Мария Захариева – директор на дирекция „Инспекция по труда” - Перник

Заседанието бе открито в 10 часа от председателя на съвета - д-р Александър
Александров - областен управител на област Перник. След като се установи
наличието на кворум от присъстващите членове, бе пристъпено към дискусия на
основните точки по дневния ред:
1. Приемане на правилника за организация и дейността на Областен съвет по
условия и труд.
2. Представяне на жалби и сигнали за нарушения на условията на труд.

3. Разни.
На представителите на институциите предварително беше раздаден дневният
ред за провеждане на заседанието. Д-р Александров направи прочит на дневния
ред и

попита членовете на комисията относно предложения за промени по него.

Членовете

на комисията нямаха предложения за

промени,

следователно

д-р

Александров даде думата на г – жа Бойка Павлова – председател на Пернишка
търговско – промишлена палата, която запозна подробно комисията на съвета с
постъпилите жалби от работници по условия и труд.
Думата взе г – жа Мария Захариева – директор на дирекция „Инспекция по труда”,
която представи на комисията жалбите, постъпили в инспекцията. Тя сподели, че са
констатирани 140 нарушения от най – различен характер. Даде пример с фирма
„Галко”, където има установени известен брой трудови злопулуки. Има постъпили
жалби от „Мини открит въгледобив” – Перник, където са направени нужните
предписания на пет работодателя. Г – жа Захариева отбеляза, че има наличен и
снимков материал. Основните акценти, които г – жа Захариева спомена са, че не се
водят инструктажни книги и повечето предприятия нямат обучен персонал за
обучение по ЗЗБУТ.
Д – р Александров даде думата на г – н Жотев – председател на СРС „Подкрепа”.
Г – н Жотев наблегна основно на това, че повечето работодатели на бизнес
предприятията не се грижат за персонала си и даде пример с “Мини открит
въгледобив” – Перник, както и Стомана Индъстри – Перник, където отбеляза, че
условията за труд са изключително лоши.
След това коментар направи и г – н Симеон Илиев – изпълнителен директор на
регионален бизнес център. Той отбеляза, че е разработена отворена програма за
развитие на човешките ресурси, в която работниците могат да кандидатстват.
Д-р Александров попита членовете за някакви въпроси и коментари по отношение
на предвидените дейности, спомена че Областна администрация – Перник ще се
включва в дейности винаги когато се налага и поради липса на въпроси от страна на
членовете благодари на присъствящите и закри заседанието.
Председател:
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Областен управител на област Перник
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