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П Р А В И Л Н И К 
 

За отрганизация на дейността на Комитета по условия на труд при 

НПГ,,Димитър Талев“гр.Гоце Делчев 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Комитет а по условия на труд /КУТ/ създава вътрешната си организация и осъществява 

дейността си въз основа на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и разпоредбите на 

този правилник. 

Чл.2.В състава на комитета се включват равен брой представители на работниците и служителите 

и представители на работодателя . 

Чл.3.Кандидатите за представители на работниците и служителите се издигат и избират по реда на 

чл. 6 от Кодекса на труда.  

Чл.4.Мандатът на представителите на работниците и на служителите  е 4- годишен , като 

предсрочното му прекратяване може да се поиска най малко от една трета от общия брой на 

работещите  в НПГ,,Димитър Талев“и се приема с мнозинство от присъстващите на общото 

събрание . 

Чл.5.Председател на КУТ е работодателят или негов представител , а заместник председателят е 

представител на работниците и служителите . 

Чл.6.В състава на КУТ като представител на работодателя се включва лекарят от службата по 

трудова медицина и длъжностните лица по безопасността на труда. 

Чл.7.В работата на комитета могат да бъдат включени външни експерти и представители на 

контролните органи. 

Чл.8.КУТ заседава в сградата на училището, освен когато поради някакви обстоятелства реши да 

заседава на друго място . 

Чл.9. Комитетът по условия на труд : 

1. обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на 

безопасността  и предлага мерки за подобряването и ; 

2. обсъжда резултатите от оценка на професионалния риск и анализите на здравното 

състояние на работещите и учащите , докладите на специализираните служби по трудова 

медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на 

пребиваващите в сградата.  

3. обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места 

и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на 

служителите и учениците. 

4. извършва проверка по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд 
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5. следи състоянието на трудовия травматизъм и професионална заболеваемост ; 

6. участва в разработването на прогарами за информиране и обучение на работещите по 

проблеми на здравословните и безопасни условия на труд. 

Чл.10.Представителите вм КУТ се обучават задължително по програми ред и изисквания , 

определени с наредба на министъра на трудъ и социалната политика и министъра на 

здравеопазването. 

Чл.11. Представителите на работниците в КУТ имат право: 

1. достъп до наличната информация относно условията на труд , анализите на трудовия 

травматизъм и професионална заболеваемост, констатациите и предписанията на 

контролните органи; 

2. да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения 

за отстраняванте на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и 

безопасноста; 

3. да се обръщат към контролните органи, ако преценят , че взетите от работодателя мерки не 

са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите; 

4. да участват в проверките , извършвани от контролните органи. 

Чл.12. Работодателят осигурява на представителите на работниците и на служителите 

необходимите условия и средства за изпълнение на техните права и функции , както и 

съответното обучение и квалификация ,което се провежда в рамките на работното време, без 

това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение.; 

Чл.13.Прледставителите на работниците и служителите в комитета по условия на труд не 

могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Чл.14.КУТ работи в тясна връзка със специализираните служби и отдели на предприятието , 

които имат отношение към създаването и осигуряването  на здравословни и безопасни условия 

на труд. 

Чл.15.Когато на един обект ,работна площадка или работно място се извършват работи и 

дейности от няколко предприятия или организации , се изгражда общ комитет/ група / по 

безопасни  условия на труд .  

 

 

Глава първа 

КОНСКТИТУИРАНЕ НА КОМИТЕТА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

 

Чл.16.КУТ се създава със заповед на работодателя. 

Чл.17. Председателят на КУТ е работодателя , а заместник председател е избрания на общото 

събрание на трудовия колектив представители на работниците и служителите. 

Чл.18. В заповедта си работодателя определя, представители на работодателя и представители 

на работниците и на служителите.Към заповедта се прилага и протокол от общото събрание на 

трудовия колектив. 

Чл.19.Заместник – председателя на КУТ и представители на работниците 


