
П Р А В И Л Н И К 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД  

 

 

 
Раздел І. 

Общи положения 

 

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Областен съвет по 

условия на труд в област Велико Търново. 

Чл.2. Областният съвет по условия на труд е постоянен орган, създаден на 

основание чл. 43(1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за 

осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и 

осъществяването на държавната политика по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд на територията на област Велико Търново. 

 

Раздел ІІ. 

Състав, структура и функции на Съвета 

 

Чл.3(1) Областния съвет по условия на труд се състои от по 3 представители на 

Областна администрация, 3 представители на представителните синдикати КНСБ и КТ 

„Подкрепа” и 3 представители на браншови камари, съюзи и/или сдружения на 

работодателите. 

(2) Всяка календарна година синдикалните организации сменят квотите на 

представителите си, запазвайки съотношение 2:1. 

Чл.4. Областният съвет по условия на труд се ръководи от един председател – 

заместник областния управител и от двама заместник председатели, които ежегодно се 

определят от представителите на организациите на работниците и служителите и на 

работодателите. 

Чл.5. Областният съвет по условия на труд съгласно чл. 43 (2) от ЗЗБУТ: 

1. Обсъжда състоянието на условията на труд в областта или в отделни 

предприятия и фирми и предлага мерки за подобряването им. 

2. Изисква от отделни организации и търговски дружества информация за 

състоянието на условията на труд (осигурителни отношения, нивото на 

травматизма, състоянието на хигиената на труда и др.) 



3. Прави предложения до МТСП за изменение и допълнение на нормативните 

актове, имащи отношение към дейността по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. 

4. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд по отрасли и подотрасли от област Велико Търново. 

5. Създава временни структури към Областния съвет с цел извършване на 

проучване и разработване на проекти за решаване на специфични въпроси ( 

целеви работни групи, комисии) по въпроси, осигуряващи безопасни и 

здравословни условия на труд. 

6. Определя основните цели и насоки и съдейства на органите, на които е 

възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд за 

упражняването на задълбочен и ефективен контрол. 

7. Възлага проучването на проекти за решаване на важни проблеми, значими от 

областно значение в областта по опазване живота и здравето на гражданите. 

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

по решение на Националния съвет по тристранно сътрудничество. 

9. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на безопасност на 

обществени места с висок ръст – ЖП-, авто- и аерогари, обществени 

заведения, кина, театри, спортни зали и съоръжения, пазари, ресторанти и 

др. 

10. Приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за 

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

труд” за финансиране. 

11. Координира дейността на комитетите по условия на труд за решаване на 

конкретни проблеми. 

 

 

Раздел ІІІ. 

Организация на дейността на Съвета 

 
Чл.6. Председателят представлява Съвета, ръководи и координира дейността му, 

организира изпълнението на решенията на Съвета, осигурява публичност и прозрачност на 

дейността.  

Чл.7.(1). За организиране дейността на Областния съвет по условия на труд се 

избира секретар.  

(2) Секретарят организира работата на съвета, подготвя материалите по неговата 

дейност и съхранява архивите по дейността на съвета.  

Чл. 8. Областният съвет по условия на труд провежда заседанията си по план, приет 

на заседание на съвета. 



(1) Разглеждането на възникнали въпроси по искане на членовете на Областния 

съвет  по условия на труд може да се провежда в извънредни заседания. 

(2)  Материалите за заседанията на съвета се предоставят на всеки член на съвета не 

по-късно от 5 работни дни преди насроченото заседание, а при извънредни заседания най-

малко 3 дни преди заседанието. 

(3) Заседанията на Областния съвет по условия на труд се ръководят от 

Председателя на съвета, а в негово отсъствие – от посочено от него заместник председател. 

(4) Редовно заседание на Областния съвет по условия на труд се счита, когато 

присъстват представители на всяка от страните, участващи в съвета и броят на 

участниците в него е не по-малък от 2/3 от общия брой на членовете на съвета. 

(5) Участник, който е възпрепятстван да участва в заседанието на съвета, може 

предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което се 

представя на секретаря на съвета. 

(6) Областния съвет по условия на труд приема решенията си при наличие на 

консенсус. 

(7) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя на 

съвета. 

(8) Протоколите от заседанията се водят от секретаря на съвета. 

Чл. 9. Становища и предложения на Областния съвет по условия на труд по 

обсъжданите въпроси и приети решения се изпращат до съответната инстанция или 

вносители от председателя на съвета. 

Чл. 10. В заседанията могат да се канят ръководители и специалисти от 

министерства, ведомства и други организации. 

 


