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До Директора 

на ДГС „Гурково” 

гр. Гурково 

 

Д О К Л А Д 
за изпълнението на изискванията 

за безопасност и здраве при работа 

 

През изминалата 2019 год. ТП Държавно горско стопанство „Гурково“ осигури 

необходимите здравословни и безопасни условия на труд на всички работници и 

служители имащи трудово правоотношение със стопанството. Организирането на 

работните места и използването на работното оборудване се извършваха съгласно 

изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 година за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд и на работните места и при използване на 

работно оборудване. Работниците и служителите са оборудвани и използват специално 

работно облекло и лични предпазни средства съгласно Индикатор 2.3.2 и 2.3.3 . 
 

 При извършването на всички горскостопански дейности в горите като 

производство на посадъчен материал, създаване и отглеждане на горски култури, 

добиване, товарене и транспортиране на дървени материали, строителство на горски 

пътища, обезопасяване на сечища и временни складове, административна дейност, 

както и при извършването на лов и други ловностопански мероприятия, няма 

регистрирани злополуки характеризиращи се като „трудови“. Същото се потвърждава 

и при проверка на регистъра за трудови злополуки по Индикатор 2.3.4 . 
 

Регистрираните 0 бр. трудови злополуки станали на територията на ТП ДГС 

„Гурково“ за 2019 год., съпоставени с данните от статистическата информация за 

трудовите злополуки на НОИ – 24 бр., съставляват 0% от общия брой за горския 

сектор на национално ниво. 
 

Тези данни доказват, че осигурените условия от ръководството на ДГС 

„Гурково“ са достатъчно ефективни. Предлагам установените досега условия, 

практики и оборудване да продължат да се прилагат и използват и през настоящата 

2020 год. 
 

01.04.2020 год.      Изготвил :………/п/………… 
гр. Гурково      /Керка Денчева – зам. директор/ 

  

/п/ - Регламент (ЕС) 2016/679 
 

Настоящият доклад е изготвен във връзка с индикатори  2.3.2, 2.3.5 и 2.3.6 от 

Национален FSC стандарт на Р. България и Заповед № РД-10-105/31.03.2020 г. на Директора 

на ТП ДГС „Гурково“.  
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