
Протокол от 28.03.2011г. 

   

Днес, 28.03.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 77 члена списъчен 

състав присъстваха 19 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Информация и дискусия за дейността на Дирекция “Инспекцията по труда - Стара Загора”  

2. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия на 31.03.2011 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

3. Презентация на фирма ЕФИР КОМЕРС ЕООД - докладва г-н Христо Динев  

4. Презентация на фирма ВИСТА ООД - докладва д-р Валентин Христозов  

5. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов откри редовното месечно заседание на 

Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-н Йордан Йорданов.  

Г-н Йордан Йорданов в качеството си на началник отдел “Административно и информационно 

правно обслужване” в Дирекция “Инспекцията по труда - Стара Загора”, запозна 

присъстващите с работата и новостите по проверките от инспекторите:  

Основополагащ в съвременната теория и практика на осигуряването на безопасност и здраве 

при работа е принципът на превантивността. С други думи, рисковете да се премахват 

изпреварващо, превантивно още преди да са причинили увреждания на работещите или на 

потребителите. Пускането на опасна продукция на пазара може да доведе до катастрофални 

последици за производителя, работниците и многобройните потребители. Това наложи 

ранното предвиждане на мерки за безопасност. Йерархията на мерките за безопасност и 

здраве при работа в зависимост от тяхната ефективност е друг важен принцип, заложен в 

европейското и нашето законодателство. Съгласно този принцип, работодателят е задължен да 

осигури възможното най-високо ниво на ефективност на мерките за защита. Най-високо ниво 

на безопасност и здраве на работните места се постига, когато е възможно да се прилагат 

такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всички опасности, пораждащи 

рискове. Това са т.н. съоръжения или технологии с присъща безопасност като автоматизирани 

системи, дистанционно управление на процесите и др. Останалите йерархични нива на 

ефективност на мерките за безопасност и здраве изискват оценка на риска, който не може да 

бъде избегнат или отстранен и на тази основа да се предвидят съответни мерки за защита. Това 

са мерките за обезопасяване на работното оборудване, технологията и устройството на 

работното място. Те са свързани с: · прилагане с предимство на средствата за колективна 

защита срещу рисковете, създавани при работа; · борба с риска там, където възниква; · 



приспособяване на работата към индивидуалните физически и психо-физиологични 

характеристики на човека; · прилагане на последните достижения на техническия прогрес; · 

заместване на опасни материали, вещества, оборудване, организация на труда и 

производството с безопасни или с по-малко опасни. И на третото ниво по ефективност на 

защитата на работещите е използването на: · мерки за регламентирано поведение на 

работещите и стриктно спазване на процедурите за изпълнение на работата по безопасен 

начин; · лични предпазни средства, защитно облекло и обувки; · знаци и сигнали за 

безопасност. Добра възможност за повишаване ефективността на мерките за безопасност и 

здраве осигурява прилагането на принципа за интегрирането им с дейностите за 

предотвратяване на промишлени аварии, за опазване на околната среда и за повишаване 

качеството на продукцията. На фирмено равнище тези дейности се управляват координирано 

тъй като: · мерките за защита имат един и същ обект на приложение - елементите на 

производствената система, която сама по себе си е интегриращ фактор; · методологичната 

основа за управление на безопасността и здравето при работа е една и съща с тази за 

управление на качеството и околната среда. От друга страна, принципа за интегриран подход е 

заложен в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в правилниците по 

техническа безопасност. През последните години, под влиянието на международните 

стандарти за управление на качеството, се разви и т.н. тотално управление на безопасността. 

То включва освен споменатите по-горе подсистеми и защитата от финансови рискове. 

Водещата отговорност на работодателя за осигуряването на безопасност и здраве при работа е 

друг основополагащ принцип на законодателството на Европейския съюз. Тя е 

регламентирана в Директива 89/391/ ЕИО и уредена с разпоредбите на нашия Закон за 

здравословни и безопасни условия на труд. Директивата постановява: „Работодателите от 

всички държави-членки носят отговорността и задължението за подобрения в областта на 

безопасността и здравето на работниците на своята територия". И още „недопускане дейността 

по безопасност и здраве при работа да бъде подчинена на чисто икономически съображения 

и на тази основа да бъде пренебрегвана". Друг важен принцип е информирането, 

консултирането и съгласуването на действията по осигуряването на безопасност и здраве при 

работа с работещите или техните представители. Договореностите в областта на безопасността 

и здравето при работа са важна и съществена част от съвременните индустриални отношения. 

На ниво предприятие сътрудничеството е необходимо да бъде осъществявано по цялата 

верига от идентифицирането на опасностите, оценяването на риска, обучението, инструктажа, 

консултирането и информираността на работниците до разработването на мерките за 

безопасност и тяхното въвеждане и поддържане. Мерките, които работодателят е задължен да 

предприеме, имат решаващо значение, но без осъзнатото и убедено участие на работещите 

резултатите са обречени. Не случайно водещите фирми се стремят към постигане на т.н. 

култура на безопасност на персонала, което е съвкупност от приложени високоефективни 

мерки за безопасност и здраве, плюс висока квалификация и изградено осъзнато поведение на 

работещите да спазват правилата и изискванията за безопасност. Работодателят е длъжен да 

познава и прилага принципа на „разумната достатъчност" - при осигуряването на безопасност и 

здраве, който предлага големи възможности на работодателя за оптимизиране на разходите. 

Принципът означава „толкова ниско, колкото е разумно постижимо" при определяне на 

необходимите мерки за безопасност и здраве при работа. Този принцип в неявен вид 

изразява схващането, че оптимизацията на безопасността зависи от социалните и 

икономическите фактори. Той се базира на следните предпоставки: · нулев риск не съществува, 

всяка човешка дейност е свързана с някакви рискове; На практика принципът намира най-

добро приложение при технико-икономическата обосновка на проектните решения. Този 



подход позволява на работодателя да бъде по-гъвкав при прилагането на мерките за 

безопасност и здраве, а също така: · да развие политиката на фирмата на принципа на 

непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето; · да обоснове, на дадения етап от 

развитието на организацията, прилагането на по-ниските нива на защита. Работодателят 

според закона е длъжен да осигурява трудово-медицинско обслужване на работещите, което е 

друг принцип на европейското и наше законодателство. В случая става дума не за лечение на 

работещите, а по-скоро за „лечение на работните места" и създаване на умения, навици и 

култура у работниците да опазват своето здраве и безопасност. Всяка трудова злополука и 

професионално заболяване крият огромни икономически загуби не само за пострадалите, но и 

за техните работодатели. Те имат своето социално и материално проявление в обществото 

като цяло. Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и 

във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в 

интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Трудова е и 

злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място 

до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено се храни 

през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение. Не е налице трудова 

злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си. Професионална болест е 

заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните 

фактори на работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на 

професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на 

здравеопазването. Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания 

се съдържат в Кодекса за социално осугуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, разследване, 

регистриране и отчитане на трудовите злополуки, Постановление № 304/11.11.2004 г. на МС и 

Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на 

професионалните болести. Станалата трудова злополука се декларира пред Териториалното 

поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок от 3 работни дни от 

узнаване на нейното настъпване. За всяка злополука се извършва разследване от Комисия под 

ръководството на ТП на НОИ и задължителното участие на ИА „ГИТ", представители на 

комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи. Работодателят 

поддържа регистър на трудовите злополуки. В ТП на НОИ се съставят досиета на злополуките и 

се води регистър. Контролът по спазване на нормативните изисквания за установяване, 

разследване и регистриране на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на 

НОИ. Контролът по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприетите 

мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки се осъществява от органите 

на Дирекцията. Отношение по въпроса взеха г-жа Марияна Димова, г-жа Мария Жекова и 

господата Христофор Бунарджиев, Николай Колев, Тенчо Руканов и Стефан Шоселов. 

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по втора точка от дневния ред запозна 

присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 31.03.2011: · С писмо с 

вх.№ 70-00-3/21.03.11г. Председателят на Българската федерация бадминтон информира 

Общински съвет, че е получен лиценз за европейски тренировъчен център по бадминтон, 

който е предоставен от Европейската конфедерация само на четири страни от континента. Във 

връзка с това федерацията е задължена освен в град София, да организира на територията на 

страната такъв център още в един извън столичен град. След преценка на условията, броя 

състезатели и обществената ангажираност във всички 49 национални клуба, съгласно 

поставените критерии от Европейската конфедерация по бадминтон, ни уведомяват, че 

единствено град Стара Загора, респективно Клубът по бадминтон, комплексно отговарят на 



европейските изисквания. Молбата на Българската федерация по бадминтон е да подкрепим 

предоставянето на спортния обект за дългосрочно стопанисване срещу инвестиционни 

ангажименти. Постоянната комисия по спорт и младежки дейности изиска и се запозна 

подробно с идейния проект, включващ и КСС на стойност 500 000лева, осъществи срещи с 

клубовете и специалистите от общинска администрация. Освен обособяването на 6-те корта, 

СК”Бадминтон” ежегодно ще извършва ремонтно-възстановителна дейност на сградата, както 

и ще поеме всички текущи разходи по цялостното стопанисване и експлоатация - вода, 

осветление, отопление, почистване, консумативи. Председателя на Управителния съвет г-н 

Тенчо Руканов предостави думата на г-н Христо Михалев - Председател на Управителния съвет 

на СК „Бадминтон”. Г-н Христо Михалев запозна присъстващите подробно с идейния проект, и 

съобщи, че СК „Бадминтон” - Стара Загора е включен в Националната програма „Бадминтонът-

спорт, достъпен и възможен за всеки, в учебните заведения, за борба с наркоманията, 

престъпността и вредните навици”. Стара Загора бе първия град, в който 15 училища се 

включиха пълноценно в програмата. През 2009г. други четири училища се включиха в програма 

„Спортът за децата в свободното време”, заедно с преподавателите. Наред с високото спортно 

майсторство, СК „Бадминтон” обръща внимание и на една изключително важна социална 

функция на спорта - приобщаването на хората с увреждания към динамичния живот на 

младите. В Стара Загора ежегодно се организират състезания за инвалиди, а националният 

отбор на хората с увреден слух води своята подготовка под ръководството на клуба. Г-н Христо 

Михалев помоли общинските съветници от Клуба да подкрепят предложението. Отношение по 

въпроса взеха г-жа Марияна Димова, г-жа Мария Жекова и господата Христо Недялков, Гочо 

Карагьозов, Стефан Шоселов, д-р Христозов, Христофор Бунарджиев и Мартин Бойчев. 

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов предложи общинските съветници от 

Клуба да подкрепят предложението. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 19 Против 0 Въздържали се 0 · Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо 

Руканов запозна присъстващите, че Общинският съвет на своето 49-то заседание от 21.12.2010 

г. прие решение №1017 с което одобри План-сметка за необходимите средства и тяхното 

разходване за поддържане чистотата в Община Стара Загора за 2011 г. Със същото решение се 

прие промил 5 на хиляда за такса смет на имотите, който се изчислява на база данъчна оценка, 

а не отчетна стойност както бе през 2010 год. Това доведе до реално увеличаване на 

дължимата такса смет на фирмите от 2 до 5 пъти спрямо 2010 г. Оказа се, че това засяга 

преобладаващата част от фирмите в общината, а не единични случаи, както се твърдеше през 

м. декември. Над 3 пъти е увеличението и при имоти, въведени в експлоатация след 2006 год. 

Многократно нараства и таксата, дължима от болници и други лечебни заведения. Столична 

Община, Община Бургас и някои други общини запазиха старите разпоредби от 2010 г. за 

формиране на такса смет на фирмите на база отчетна стойност на имотите и нямат никакви 

проблеми. Предложението за отмяна на решението е незаконосъобразно, затова ще 

предложим да се удължи срока за подаване на декларация за начина на сметосъбирането. 

Така бизнеса ще има възможност да заяви кофа или контейнер и по този начин ще си намали 

такса смет. Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов предложи общинските 

съветници от Клуба да подкрепят предложението. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 19 Против 0 Въздържали се 0  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов съобщи, че поради отсъствие по болест 

г-н Христо Динев няма да проведе своята презентация и предостави думата на д-р Христозов 

по четвърта точка от дневния ред. Д-р Христозов запозна присъстващите със своята дейност и 



развитието на фирма ВИСТА ООД. Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по 

точка „Разни” предостави думата на г-н Мартин Бойчев. Г-н Мартин Бойчев запозна 

присъстващите с резултата от направената проверка на Договора по поддържане на 

осветлението в Община Стара Загора и направи предложение до Кмета на Община Стара 

Загора: След като се запознахме с договорите и актове към тях за поддръжка и ремонт на 

уличното осветление в Община Стара Загора, констатирахме, че поради следните причини тези 

договори ощетяват бюджета на Общината с големи суми всяка година както следва: · Липса на 

конкуренция. Първият от тези договори, от 2007-а година за 9 600 000лв, е сключен без да е 

осигурено реално състезание между участници, като от подадените 2 оферти едната е 

анулирана. Вторият договор, от 2008-а година за 4 800 000лв, е сключен на база докладна от 1 

лист, без наличен анализ за необходимостта му, без никаква конкуренция - процедурата по 

ЗОП е проведена с покана само до един участник. По този начин и фирмите от нашия град са 

лишени от участие в една такава голяма обществена поръчка. · Несигурна система на отчитане. 

Проверката и приемането на извършените СМР и услугата поддръжка се извършват само от 

един човек от общинска администрация. При такива обеми е редно да се свикват комисии за 

приемане на извършената работа. Най-малкото само едно лице не може физически да приема 

СМР за 240 000 лева средно за всеки месец. Вероятно и по липса на време за проверка, някои 

от цените, по които се актува са силно завишени. При сегашната система на отчитане не е ясно 

дали за новомонтираните тела, които би следвало да са в двугодишен период на безплатна 

гаранция, не се начислява на Община Стара Загора и поддръжка, което би било неоснователно. 

Поради това в писмо до Кмета на Община Стара Загора да настояваме: - Да прекрати тези два 

договора едностранно на основание чл. 13 от тях. - Да внесе в ОС редукция на бюджет'2011 за 

осветление и поддръжка с 80%. - Да обяви нова прозрачна процедура по ЗОП. - Да назначи 

комисия от общинска администрация и общински съветници, която да инспектира и 

паспортизира уличното осветление- колко тела са подменени през последните 6 години, колко 

са новите СМР, колко е платено. Ако покани представители от Клуба като неправителствена 

организация, която следи за обществения интерес на територията на Община Стара Загора, ще 

получи нашето съдействие. Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов предложи 

да се напише писмо до Кмета в което той да се запознае с решението на Клуба по проблема с 

осветлението. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 19 Против 0 Въздържали се 0  


