
Протокол от 29.11.2010г. 

 

Днес, 29.11.2010 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 82 члена списъчен 

състав присъстваха 28 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Акценти от решенията на Общинската сесия, състояла се на 25.11.2010 - докладва г-н Тенчо 

Руканов  

2. Обсъждане отношението на общинска администрация към старозагорския бизнес - докладва 

г-н Валентин Вълков  

3. Обсъждане на проекта „Стара Загора - център на вселената” - докладва г-н Пламен Русев  

4. Презентация на фирма „Корпора - мед” ООД- докладва г-н Гочо Карагьозов  

5. Презентация на винарска изба „Румелия”  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев откри редовното месечно заседание 

на Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с първа точка на отложилата се Общинска сессия на 

25.10.2010 г:  

Промяната в предназначението на 100-те дка общинска земя до с. Ракитница не стана факт на 

заседанието на Общинския съвет на Стара Загора. След изключително драматично 

половиндневно заседание, разгоряло остри страсти, сесията бе преждевременно прекратена. 

След обсъдена, гласувана няколко пъти и неприета една-единствена точка в дневния ред - за 

преобразуването на общинската част от земята за регионалното съоръжение за отпадъци. 

Останалите повече от 30 точки останаха неразгледани. Бойчо Биволарски излезе с 

изненадващо предложение - да бъде свикана извънредна сесия на Общинския съвет на Стара 

Загора на 16 декември, като бъде поканена ръководителката на проекта по Оперативна 

програма "Околна среда" , за да внесе още разяснения. Нека тя да даде още разяснения по 

проекта и да поеме гаранции за авансовото плащане, предложи социалистът. Първото 

гласуване за промяната в предназначението на земята събра 29 гласа "за", 7 "против" и 5 

"въздържал се". Недостатъчни за решение, тъй като бе необходимо квалифицирано 

мнозинство от 34 гласа "за" Извърши се прегласуване по предложение на адвокат Антоанета 

Масленска. Вотът се повтори - 29 "за" и по 7 "против" и "въздържал се". Против и въздържал се 

решението гласуваха общинските съветници от БСП и коалиция, "Нова сила" и обединението 

"Целокупна България".  



Г-н Тенчо Руканов съобщи, че срещата с Малина Крумова от МОСВ и датския консултант Йорг 

Йоргенсен ще се проведа на 30.10.2010 г. и покани членове на Клуба да присъстват. Отношение 

по въпроса взеха господата Венелин Каравичев, Стефан Шоселов, Валентин Вълков, Недялко 

Недялков, Пламен Русев и госпожите Марияна Димова и Светла Иванова. Председателя на 

Управителния съвет г-н Румен Георгиев по втора точка от дневния ред предостави думата на г-

н Валентин Вълков. Г-н Валентин Вълков обори мнението на Общинска администрация, 

обявено на пресконференция, че е по добре външни фирми да работят по обществените 

поръчки и проектите защото се справяли по добре от старозагорските. Например в Бургас е 

немислимо външна фирма да спечели конкурс, а в тази криза е добре за местния бизнес да 

работи, а и Общината ще печели защото данъците остават тук. Предложи да се работи в тази 

посока. Отношение по въпроса взеха господата Румен Георгиев, Мирослав Петков и Евгени 

Спиров. Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев по трета точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Пламен Русев. Г-н Пламен Русев запозна присъстващите с проекта 

„Стара Загора - център на вселената” и призова за подкрепа от Клуба за осъществяването му: 

Сигурно доста хора ще попитат: ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ТОВА? Защото в световното състезание 

за привличане на туристи се използват всякакакви прийоми, търсят се нестандартни решения 

за да дойде ТОЙ: НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ТУРИСТЪТ! В Аржентина се намира „края на света”, а в 

Португалия - „края на Европа” - посочи г-н Пламен Русев и други подобни оригинални 

хрумвания по света за популяризация и привличане на туристи. Само си представете колко 

хора ще дойдат специално да видят и да се снимат пред МОНУМЕНТА ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА, 

а тези хора ще се хранят, ще си купят сувенири, ще спят тук, накратко ще оставят пари в града. 

Знаете какво означава това за Стара Загора и жителите му: приходи в бюджета, развитие на 

бизнеса, работни места и т.н. Няма да стане на следващия ден, но това ще е световна новина и 

хиляди туристи ще направят туристическата си програма така, че да минат и видят това чудо! 

Община Стара Загора да разреши принципно поставянето на МОНУМЕНТ „ЦЕНТЪР НА 

ВСЕЛЕНАТА”. Община Стара Загора да предостави за целта кръглия шадраван на градския 

площад поради централното му разположение и факта, че не работи. Да разреши 

построяването на МОНУМЕНТА след представяне и одобряване идеен и работен проект. 

Отношение по въпроса взеха господата Венелин Каравичев, Румен Георгиев, Ясен Начев, д-р 

Георги Попниколов, Стефан Шоселов и г-жа Мария Жекова. Председателя на Управителния 

съвет г-н Румен Георгиев предложи да се гласува подкрепа от Клуба с писмо до кмета на 

Община стара Загора проф. Светлин Танчев. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 28 Против 0 Въздържали се 0 Председателя на Управителния съвет г-н Румен 

Георгиев по четвърта точка от дневния ред предостави думата на г-н Гочо Карагьозов. Г-н Гочо 

Карагьозов представи фирма „Корпора - мед” ООД: Фирмата обслужва предприятия в 

различни региони в страната: област София, област Благоевград, област Пловдив, област 

Смолян, област Хасково, област Кърджали,област Стара Загора, област Бургас, област Габрово, 

област Сливен, “Минно-Енергиен комплекс “Марица - изток . В нея работят 

висококвалифицирани кадри с богат професионален и трудов опит. В процеса на работа и 

благодарение на високо квалифицираните кадри, фирмата натрупа богат организационен опит: 

Тя първа в страната стана инициатор и домакин съвместно с Министерството Здравеопазването 

на Първата национална конференция на службите по трудова медицина на която присъстваха 

над 180 делегати от цялата страна в Стара Загора, с представители на : МЗ , МТСГ , Главна 

инспекция на труда, Национален хигиенен институт, НАП , Синдикатите и работодателите. 

Фирмата е инициатор и основател на Асоциацията на службите по трудова медицина в 

България, в която управителят Д-р Я.Карагьозов е изпълнителен секретар. За 



осъвременяването и по-качество и бързо преценяване на производствения риск със 

съответните мерки, въвеждане висок порядък на дейностите на службите по трудова 

медицина, службата създаде и свои интелектуални продукти като съвместно с “Банксофт” - 

Пловдив разработи - софтуерен продукт, осигуряващ бързо въвеждане на база данни и удобен 

достъп до тях при необходимост. Фирмата извършва обслужване на работещите , съгласно 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд . На основание чл.2, ал.2 от Наредба № 

РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждане на периодичното 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 

01.01.2010г./ О П Р Е Д Е Л Я М:  

І.Видове инструктажи:  

1. начален;  

2. на работното място;  

3. периодичен;  

4. извънреден;  

ІІ.Обучение по безопасност и здраве при работа:  

1.Длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси- на 2 години и 

продължителност не по- малко от 6 учебни часа  

2.Лицата, които са определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве 

при работа- на 1 година и продължителност не по- малко от 6 учебни часа  

3. Представителите на ГУТ - на 1 година и продължителност не по- малко от 6 уч. Часа  

ІІІ.Обхват на инструктажите - на всички работници и служители, както и на лица приети за 

обучение или за повишаване на квалификацията и при производствена практика:  

1.Началният инструктаж да се провежда при постъпване на работа- 1 работен ден.  

2.Началният инструктаж на работниците и служителите да се провежда индивидуално 

или групово в деня на постъпване на работа или при сключване на договора.  

3.Инструктажа на работното място да се провежда на работното място, преди да му 

бъде възложена самостоятелна работа - 1 работен ден по-малко от 10 мин.  

4.Периодичният инструктаж на работещите да се провежда на ........ месеца - не по-

малко от два часа  

5.Извънреден инструктаж да се провежда не по- малко от 2 часа: - след всяка трудова 

злополука, пожар или природно бедствие, -с работници или служители отсъствали от работа за 

повече от 45 дни, независимо от причините. -при констатирани груби нарушения на правилата, 

нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа -при промяна на технологичния 

процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или 

организацията на работа - при предписание на контролен орган.  



6.Не се допускат до работа лица, които не са иструктирани.  

7.Провежданите инструктажи да се документират в “Книга за инструктаж по 

безопасност и здраве при работа”съгласно Приложение №1 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 

16.12.2009 година, която да се води редовно от длъжностните лица определени в заповедта  

8.Инструктажите се провеждат по предварително утвърдена програма, приложена към 

настоящата заповед.  

9.За проведен начален инструктаж се издава служебна бележка по Приложение № 2 

Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 година, която се съхранява в досието на работника 

или служителя.  

10.За длъжностни лица по организацията и провеждането за инструктажа на 

работниците и служителите по безопасност и здраве при работа определям: 

................................................................................................  

11.Длъжностните лица да се запознаят с програмата за провеждане на инструктаж.  

12.Инструкцията за противопожарна и аварийна безопасност да бъде поставена на 

видно място за сведение и изпълнение. Настоящата заповед влиза в сила от 04.01.2010 година. 

Необходими документи при явяване в Инспекцията по труда:  

І. По здравословни и безопасни условия на труд:  

1. Заповед за определяне на длъжностно лице, изпълняващо функциите на орган за 

безопасност и здраве при работа.  

2. Документи по Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 год., в сила от 01.01.2010 год. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  

3. Книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж /приложение №1 към чл.11, 

ал. 5 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г./  

4. Правила и инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

за отделните машини, съоръжения и кокретни работни места.  

5. Списък на работните места и видовете работи, за които на работещите се осигуряват 

лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/.  

6. Списък на работниците, които извършват работа при специфични условия и рискове 

за живота и здравето и имат право на безплатна храна и/или добавки към нея; допълнителен 

платен годишен отпуск; намалено работно време.  

7. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии.  

8. Регистър на трудовите злополуки.  

9. Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти.  

10. Протоколи от измерване на съпротивлението спрямо земя на заземителните 

уредби.  



11. Протоколи от измерване на импеданса на защитния контур „фаза-защитен 

проводник”.  

12. Оценка на риска, в т.ч. протоколи от измервания на стойностите на факторите на 

работната среда.  

13. Договор със служба по трудова медицина.  

14. Документи /протоколи, заповеди/ за учредяването на групата/комитета по условия 

на труд.  

15. Писмена договореност по чл.18 от ЗЗБУТ / в случаите, когато един обект, работно 

помещение, работна площадка или работно оборудване се използват от няколко предприятия 

или организации/.  

16. Договор със застраховател, заповед и протокол от консултации за определяне на 

работещите подлежащи на задължителна застраховка „Трудова злополука”.  

ІІ. По трудовите правоотношения Трудови досиета на персонала съдържащи:  

1.1. Молба за постъпване на работа  

1.2. Трудови договори, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратени 

трудови правоотношения /за лицата, чиито трудови правоотношения са прекратени/.  

1.3. Справки за изпратени уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за сключените, изменени и 

прекратени трудови договори, издадени от ТД на НАП.  

1.4. Медицински документ при първоначално постъпване на работа и при прекъсване 

на трудовия стаж за повече от три месеца, както и медицински документ за трудоустроени 

лица или лица, защитени от Наредба №5 от 20.02.1987 год. за болестите, при които 

работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила, съгл. чл.333, ал.1 от КТ, ДВ бр.33/87 

г./ако има такива/, закслючение за пригодност на работещите от СТМ.  

1.5. Служебни бележки за проведен начален инструктаж  

1.6. Копия от документите, удостоверяващи придобитото образование, специалност, 

квалификация или правоспособност, когато това се изисква за заемането на длъжността 

/шофьори, заварчици, ел. техници и др./  

1.7. Протоколи от изпити за квалификационна група по електробезопасност /ако за 

заемането на длъжността се изисква такава/  

1.8. Всички видове заповеди, отнасящи се до лицето, страна по трудовия договор, в т.ч. 

молби и заповеди за ползване на платен и неплатен отпуск.  

1.9. Длъжностна характеристика  

2. Договори зпо ЗЗД /граждански договори за полагане на труд/.  

3. Вътрешни правила за работната заплата /чл.22, ал.1 от НСОРЗ/.  



4. Правилник за вътрешния трудов ред 5. Поименни графици за работа ( при сумирано 

изчисляване на работното време) Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев по 

пета точка от дневния ред предостави думата на г-жа Цвета Костова и г-н Марковски, които 

представиха продуктите на винарска изба „Румелия”.   


