
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от 24.04.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  №91 

 
ОТНОСНО: Приемане на Обръщение към работодателите, работниците и 

служителите, контролните органи на територията на Община Враца по 

случай 28 април-Международен ден в памет на загиналите и 

 пострадали от трудови злополуки 

 

 

 На основание чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Враца ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, 

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

 
 Приема Обръщение по повод 28 април -  Международен ден в памет н на 

загиналите  и пострадали в трудови злополуки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

               Вярно с оригинала:                   

                      Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 

 



ДО 

     РАБОТОДАТЕЛИТЕ 

     РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

     КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ 

     НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

О Б  Р Ъ Щ Е Н И Е 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 

ПО ПОВОД 28 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА 

ЗАГИНАЛИТЕ И ПОСТРАДАЛИ В ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ 

 

 

 Ние, общинските съветници от Общински съвет – Враца на свое 

заседание, проведено на 24.04.2008г.: 

  

 Отчитайки зачестилите трудови злополуки, 

  

 Отдавайки почит към паметта на загиналите на работните си места, 

 

 Приобщавайки се към мъката на техните близки, 

 

 Изразявайки воля да съдействаме  за осигуряване на здравословна и 

безопасна среда на труд,  

СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС: 

 

 РАБОТОДАТЕЛИ, 

  

 Оценете и премахнете рисковете на работното място, 

 Инвестирайте в безопасността, 

 Засилете вътрешно-фирмения контрол за спазване на нормите за 

безопасност и здраве при работа, 

 Приобщавайте своите работници към политиката на фирмата за 

безопасност и здраве на работното място, 

 Осигурете превенция на професионалните заболявания и трудовия 

травматизъм, 

 Сключвайте и регистрирайте трудови договори, осигурявайте и 

застраховайте своите работници за трудови злополуки и професионални 

рискове, 

 Прекратете порочната практика на преднамерено укриване на трудовите 

злополуки и възпрепятстване на тяхното установяване! 

 

 РАБОТНИЦИ, 

 Безусловно спазвайте правилата за безопасен труд, 

 Не започвайте работа без трудов договор, 



 Научете и отстоявайте правата си, 

 Сигнализирайте компетентните институции за всяко сериозно 

предизвикателство върху конституционното ви право на безопасен труд, 

 Животът и здравето са ваши, и трябва да ги пазите! 

 

 РЪКОВОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ 

 НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, 

 Засилете превантивната дейност, консултирайте и съветвайте, 

 Упражнявайте ефективен и ефикасен контрол, който да увеличи 

разкриваемостта на нарушенията на трудовото законодателство, 

  Проявявайте завишена взискателност към работниците и служителите, 

които не използват предоставеното им специално работно облекло и лични 

предпазни средства, 

 Насочете ресурсите и усилията си към извършването на проверки в 

икономически дейности и отделни предприятия, в които условията на труд не 

отговарят на изискванията, допуснати са трудови злополуки или не са били 

обект на контрол от дълго време, 

 Увеличете честотата на проверките в предприятията, които системно 

допускат нарушения, работодателите проявяват неразбиране или предприетите 

мерки не са постигнали очаквания ефект, 

 Съсредоточете вниманието си по време на инспектирането върху 

подобряване на здравословните и безопасни условия на труд за работещите, 

предотвратяването и преустановяването на нарушенията с евентуален риск за 

здравето и живота на хората, 

Увеличете честотата на проверки във фирми от различните отрасли на 

икономиката, в които е традиция да работят хора без сключени трудови 

договори, 

 Безпристрастно прилагайте всички предвидени в закона принудителни 

административни мерки за изпълнението и спазването на нормативните 

изисквания   

НА ТОЗИ ДЕН, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ НА 

ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ЗАЕДНО ДА СЕ 

ОПИТАМЕ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ОПАСНОСТТА ЗА ЖИВОТА И 

ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ! 

  

  

 Обръщението е прието на заседание на Общински съвет – Враца от 

24.04.2008г. 

 

 

 
  

 
 


