Заседание на Националния съвет по условия на труд,
проведено онлайн на 10 юни 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; Момчил Неков - заместник-министър на земеделието;
Явор Пенчев – заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството; Мартин Райчев – Министерство на енергетиката;
Мирослав Енчев – Министерство на околната среда и водите; 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; Кирил Бинев – КТ „Подкрепа“; Весела
Бахчеванова – КРИБ; Антоанета Кацарова – БСК; Мариана Танчева –
БТПП; доц. Тодор Тодоров - ССИ
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 Национална програма за безопасност и здраве при работа
2022-2024 г. (НПБЗР 2022-2024 г.);
2. Обсъждане на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд;
3. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" през 2021 г.;
4. Други.
По време на заседанието бяха взети следните решения:
По точка 1.
НСУТ приема проекта на Национална програма за безопасност и здраве при работа 20222024 г. без бележки.
По точка 2.
НСУТ приема проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд без
бележки.
По точка 3.
НСУТ приема за сведение Годишния доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" през 2021 г.

