Заседание на Националния съвет по условия на труд,
проведено онлайн на 28 март 2022 година
ПРИСЪСТВАЛИ
ОНЛАЙН:
д-р Иван Кокалов - зам. председател на НСУТ, КНСБ; д-р Петя Георева
- зам. председател на НСУТ, АИКБ; Лазар Лазаров - заместникминистър на труда и социалната политика; Калина Петкова - секретар на
НСУТ, МТСП; Николай Сиджимов – заместник-министър на околната
среда и водите; Явор Пенчев – заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството; Гергана Андреева - Министерство на
здравеопазването; Силвана Любенова – Министерство на икономиката и
индустрията; Александра Докузанова – Министерство на транспорта и
съобщенията; Елена Аврамова - изпълнителен директор на ИА ГИТ;
Сокол Силянов - Национален осигурителен институт; Александър
Загоров – КТ „Подкрепа“; Весела Бахчеванова – КРИБ; Жасмина
Саръиванова – БСК; Дарина Конова – МТСП; Огнян Атанасов – КНСБ;
Виолета Добрева – директор на ФУТ;
Министърът на труда и социалната политика и председател на НСУТ – г-н Георги Гьоков е
упълномощил д-р Иван Кокалов - зам. председател на НСУТ, да изпълнява функциите на
председател.
Заседанието има необходимия кворум и се счита за редовно.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Обсъждане на проект на Наредба за условията за извършване на задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и
служителите.
2. Обсъждане на Отчет за дейността на Фонд „Условия на труд“ през 2021 год.
3. Обсъждане на проект на Програма за дейността на Фонд „Условия на труд“ за
2022 год.
4. Обсъждане на информация за дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ през
2021 год., съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и
сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда.
5. Други.
По време на заседанието бяха взети следните решения:
По точка 1.
1.

НСУТ не подкрепя проекта на Наредба за условията за извършване на
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и
служителите (Наредба).

2.

НСУТ предлага в срок до 01.04.2022 г. всички бележки по проекта на Наредба да
бъдат представени в писмен вид в МТСП за да бъдат неразделна част от протокола на
заседанието, след което да бъдат представени на Министерството на здравеопазването
за предприемане на необходими действия по компетентност.

3.

В срок до 30 април 2022 г., министърът на здравеопазването да представи за
обсъждане в НСУТ проекта на Наредба.
По точка 2.
НСУТ приема за сведение Отчета за дейността на Фонд „Условия на труд“ през 2021 год.

По точка 3.
НСУТ приема проекта на Програма за дейността на Фонд „Условия на труд“ за 2022 год.
По точка 4.
НСУТ приема за сведение информацията от ИА „Главна инспекция по труда“ за дейностите
по инспектиране на труда през 2021 год.
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