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1 2 3 4 5 6 7 
Индикатор на изпълнение 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегиче
ски 
документ 

Дейности Срок Очакван 
резултат 

Индикатор 
за текущо 
състояние 

Индикатор 
за целево 
състояние 

Увеличаване с 1% 
проверените 
предприятия. 

В края на 2013г. 
проверените 
предприятия са 
42 170. 

В края на 2014г. 
броят на 
проверените 
предприятия да 
достигне 42 591. 

Запазване броя на 
извършените 
проверки. 

В края на 2013 г 
са извършени 
55 952 
проверки. 

В края на 2014г. 
броят на 
извършените 
проверки да се 
запази. 

Увеличаване броя 
на проверките по 
законосъобразно-
то наемане на 
работа, 
заплащане на 
труда и работното 
време с 3 %. 

В края на 2013г 
броят на 
извършените 
проверки е 
22 460. 

В края на 2014г 
броят на 
извършените 
проверки да 
достигне 23 133. 

Осъществяване 
на ефективен 
контрол относно 
спазване на 
законодателство
то в областта на 
труда, заетостта 
и държавната 
служба” 

Подобряване 
качеството на 
дейността на ИА 
ГИТ 

План за 
дейността 
на ИА ГИТ. 

1. Инспектиране 
на предприятия от 
всички 
икономически 
дейности за 
гарантиране 
спазването на 
Кодекса на труда, 
Закона за 
здравословни и 
безопасни 
условия на труд, 
Закона за 
насърчаване на 
заетостта и 
Закона за 
държавния 
служител. 

01.01 
-31.12 

Намаляване броя 
на работещите при 
условия на труд, 
неотговарящи на 
хигиенните норми и 
изисквания с 1%. 

В края на 2013 
г. броя на 
работещите е 
126 394. 

В края на 2014 
г. броят 
работещите при 
условия на труд 
неотговарящи 
на хигиенните 

Общодостъпно



норми и 
изисквания да 
намалее на 
125 130. 

   01.01 
-31.12 

Подобряване на 
професионалната 
компетентност на 
служителите от 
ИА ГИТ за по-
ефективно и 
ефикасно 
изпълнение на 
законовите им 
задължения 

Преминали 
обучение 937 
служители на 
ИА ГИТ 
 
Проведени 
обучения 52 

Увеличение с 
1 % на 
проведените 
обучения 

 

 

 

2. Повишаване на 
административния 
капацитет и 
укрепване 
институционалния 
имидж на ИА ГИТ 

 Поддържане на 
институционална 
идентичност, 
публичност и 
прозрачност за 
дейността на ИА 
ГИТ; повишена 
информираност 
на обществото за 
резултатите от 
инспекционната 
дейност, 
повишено 
качество на 
превантивната 
дейност 

Публикации и 
излъчвания – 
6700 бр. 
 
Информацио- 
нни услуги за 
медиите и 
гражданите – 
1830 бр. 

Запазване броя 
на 
публикациите, 
излъчванията и 
информационни
те услуги 

 
 


