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ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 
 

Дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) 
през 2009 г. бе насочена към защита правата на човека на работното му място за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законност на трудовите 
правоотношения и осъществяване на конституционното му право на труд. Чрез 
средствата на контрола да се активизира дейността на работодателите за осигуряването 
на условия на труд за работещите в съответствие с изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, да бъде намалено нивото на трудовия 
травматизъм и професионалните заболявания, да се осигури стриктно спазване на 
разпоредбите на Кодекса на труда по наемането и използването на работната сила. 

През този период бе усъвършенствано трудовото законодателство, като бяха 
направени промени, насочени към въвеждане на стабилност в трудовите 
правоотношения и в областта на здравословните и безопасни условия на труд, в 
съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз и подобряване 
гъвкавостта на пазара на труда. 

С измененията на Кодекса на труда от декември 2008 г. с цел засилване на 
превенцията при осъществяване на контрола размерите на предвидените за нарушения 
на трудовото законодателство наказания (имуществена санкция или глоба) се 
увеличиха десетократно, промениха се процедурите по обявяване на съществуването на 
трудовото правоотношение от контролните органи на Инспекцията по труда и по 
осъществяването на административна отговорност за извършени нарушения на 
трудовото законодателство и други. 

Приет бе и Закон за инспектиране по труда, който е в съответствие с основните 
принципи на инспектиране по труда, приети от Международната асоциация на 
инспекторите по труда и Комитета на ръководителите на инспекциите по труда и 
Международната организация на труда. 

Политиката в областта на трудовите отношения и социалния диалог през 
отчетния период се развиваше в три направления – осигуряване на безопасност и 
здраве при работа, модернизация на трудовото право и развитие на индустриалните 
отношения и социалното партньорство. 

В областта на безопасността и здравето при работа усилията бяха насочени към 
изпълнение на дейности, свързани с подобряване на условията на труд в предприятията 
чрез провеждане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на трудовото 
законодателство. 

В областта на трудовото право акцентът бе поставен върху привеждане на 
трудовите норми в съответствие с европейските. 

По отношение на развитието на социалния диалог, стремежът бе насочен към 
по-нататъшното усъвършенстване на формите за осъществяване на социалното 
партньорство на национално, секторно и регионално равнище. 

През отчетния период инспекцията по труда, на базата на постигнатото до сега, 
не само изгради, но и определи своята визия и фиксира мисията си в обществото като 
ясно и разбираемо дефинира стратегическата си цел „Повишаване качеството на 
контрола по спазване на законодателството по осъществяване на трудовите 
правоотношения, законодателството в областта на безопасността и здравето при работа 
и на законодателството за насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, 
където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение”. 
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I.  ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ 
Отчитайки равнището на спазване на трудовото законодателство, по което ИА 

ГИТ упражнява цялостен контрол и спазването на изискванията на Закона за 
насърчаване на заетостта, по който Агенцията упражнява специализиран контрол и 
съобразявайки се с предоставените от държавата финансови ресурси за контролна 
дейност и наличния кадрови потенциал, дейността на Агенцията през 2009 година бе 
насочена към решаването на следните оперативни цели: 

− Повишаване на ефективността и ефикасността на контролната дейност за 
устойчиво подобряване на условията на труд с цел намаляване на трудовите злополуки 
и професионалните болести и предотвратяване на нарушенията, свързани с трудовите 
правоотношения на работещите; 

− Решаване на актуални проблеми по защита на труда на областно равнище. 
За реализирането на плана за дейността през 2009 година се реализираха 8 

национални и 27 областни програми. 
Успоредно с дейността по изпълнение на програмите във всяка Д ИТ се 

реализираха конкретни мероприятия за реализиране на областните програми за 
териториалните дирекции. 

Икономическата криза се отрази негативно върху спазването на трудовото 
законодателство и то най-вече в областта на трудовите правоотношения. Зачестиха 
нарушенията на трудово-правните норми в предприятията от всички икономически 
дейности. 

Тези обстоятелства наложиха промяна в първоначално планираните 
приоритетни задачи в годишния план за 2009 г. на Инспекцията по труда, които бяха 
ориентирани изключително към реализиране на целите и приоритетите на стратегията 
за безопасност и здраве при работа за периода 2008 г.-2012 г. и Националната програма 
по безопасност и здраве при работа - 2009 г. За да реагира на потребностите на 
обществото Агенцията своевременно насочи дейността си към организиране и 
реализиране на извънредни кампании, проверки по сигнали и искания на граждани и 
други институции, свързани с нарушаване на законовите изисквания в областта на 
трудовите правоотношения. 

Организираха се и се проведоха извънредни национални кампании, в т.ч. по 
спазване на трудовото законодателство при наемането на работна сила за извършване 
на сезонна селскостопанска дейност; по спазване на трудовото законодателство в 
предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за 
производство на вино; в предприятия, вносители и потребители на цимент от Р Турция, 
съдържащ шествалентен хром и други. 

За гарантиране качественото изпълнение на всички задачи се установи строг 
мониторинг върху дейността на Дирекции „Инспекция по труда”. Създаде се група от 
служители на ИА ГИТ – директори и инспектори, на които се възложи 
осъществяването на контрол на дейността на Д ИТ чрез оценка на дейността на всеки 
инспектор. За унифициране на дейността по извършване на мониторинга бе проведено 
обучение на всички членове и се изготви въпросник за проверка на дейността на 
Дирекции „Инспекция по труда”. 

За успешното реализиране на задачите, заложени в плана за дейността на ИА 
ГИТ, инспектори от дирекции “Условия на труд” и “Трудови правоотношения и правно 
осигуряване” оказаха конкретна методическа и практическа помощ на инспекторите по 
труда от Д ИТ в реализирането на инспекционната дейност, в т.ч. като взеха 
непосредствено участие при извършването на 250 проверки. 

През 2009 г. са извършени общо 53155 проверки, при планирани 30050. 
Увеличеният брой проверки е в резултат на реализираните 18541 непланирани 
проверки във връзка с: 
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- осъществяване на контрол по изпълнението на предписания от предишни 
проверки – 9040 бр.; 

- проучване и решаване на постъпили искания и сигнали за нарушения на 
трудовоправни норми – 8347 бр.; 

- нареждане на висшестояща организация – 654 бр.; 
- разследване на станали трудови злополуки – 472 бр.; 
- проучване на професионални заболявания – 28 бр. 
 

 
В сравнение с 2008 година са извършени 18 597 проверки повече, което 

представлява ръст от 54%. Извършеният по-голям брой проверки е за сметка на 
чувствително подобрената организация по подготовка, извършване и отчитане на 
проверките и за сметка на намаляване времетраенето на една проверка. 

Резултатите показват, че плана за годината е изпълнен от всички Д ИТ. По-
високо преизпълнение от средното за страната имат 13 Д ИТ, от които най-високо Д ИТ 
Добрич, Русе, София, Хасково и Шумен. 

За да се реализират проверките по заложените в Плана на ИА ГИТ за 2009 г. 
програми в 16 икономически дейности са извършени от два до пет пъти повече 
проверки в сравнение с 2008 г. Вследствие на това в три икономически дейности са 
констатирани и значително повече нарушения на трудовото законодателство в 
сравнение с 2008 г. 

През годината най-много проверки са извършени в икономически дейности: 
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” – 11033 бр., 
„Ресторантьорство” – 4684 бр., „Строителство на сгради” – 3950 бр., „Производство на 
хранителни продукти” – 2926 бр., „Производство на облекло” – 2282 бр., 
„Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности” – 2173 бр., 
„Сухопътен транспорт” – 2073 бр., „Търговия на едро, без търговията с автомобили и 
мотоциклети” – 1897 бр., „Хотелиерство” – 1795 бр., „Търговия на едро и дребно с 
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” – 1535 бр., 
„Производство на метални изделия, без машини и оборудване” – 1426 бр. и 
„Образование” – 1324 бр. Само в тези 12 икономически дейности са извършени 37098 
проверки или 70 % от всички извършени през годината проверки. 

36 036
33 031

34 558

53 155

2006 2007 2008 2009

Извършени проверки
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В рамките на планираната инспекционна дейност за 2009 г. са извършени 1351 
проверки за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЗБУТ в рискови 
производства и дейности при строго спазване на утвърдената със заповед на 
Изпълнителния директор на агенцията периодичност за различните производства и 
дейности съответно на три, шест месеца и една година. Проверки са извършени във 
всички предприятия, производства и дейности, включени в националния регистър на 
производствата и дейностите, подлежащи на периодичен контрол. 

За осъществяване на контрол по спазване сроковете за изпълнение на дадените 
по време на проверките предписания за отстраняване на констатираните нарушения се 
използваха различни прийоми в инспекционната практика на Д ИТ, но най-често това е 
извършването на последваща проверка. През 2009 година делът на тези проверки от 
общия брой на извършените проверки е 17%. Задачите по планираните 35 програми и 
възникналата необходимост да се реализират 8 бр. извънредни програми не даде 
възможност на Д ИТ да извършат по-всеобхватен последващ контрол по изпълнение на 
дадените предписания. 

В зависимост от конкретната ангажираност на отделните Д ИТ с проверки по 
отделните програми, инспекторите отделяха времеви ресурс за провеждане на 
последващ контрол. 

Само в 8 Д ИТ относителният дял на проверките за последващ контрол са над 
20% от проверките през 2009 г., в т.ч. в Д ИТ – Кърджали, Разград и Търговище - 26% 
от осъществените проверки са за извършване на последващ контрол. 

Анализът на резултатите от последващите проверки показва, че в резултат на по-
интензивен контрол и търсене на строга отговорност е постигнат значителен 
дисциплиниращ ефект у работодателите, които полагат усилия да изпълнят дадените 
им предписания в определения срок. Доказателство за този извод е факта, че през 2009 
г. са извършени 2-3 пъти повече последващи проверки, а констатираните неизпълнени 
предписания не само, че не са повече от констатираните неизпълнени предписания от 
2008 година, а са с 98 бр. по- малко (2008 г. – 746 бр., 2009 г. – 648 бр.). 

Това е една от основните причини, 44% от последващите проверки да 
приключат с доклад. В някои икономически дейности, като „Производство на 
тютюневи изделия” и ,,Производство на рафинирани нефтопродукти” – 100% от 
последващите проверки са приключили с доклад т. е. всички дадени предписания са 
изпълнени в срок. 

Не достатъчен е броя на извършените последващи проверки в предприятията от 
икономически дейности: „Производство на хранителни продукти”, „ Производство на 
облекла”, „ Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене”, „ Производство на 
метални изделия, без машини и оборудване”, „ Производство на мебели”, 
„Строителство на сгради”, „ Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети”, „ Сухопътен транспорт”, „ Хотелиерство”, „ Ресторантьорство”, 
„Дейности по охрана и разследване”, „ Образование”, „ Хуманно здравеопазване” и 
„Други персонални услуги”, където има констатирани голям брой нарушения за които 
са дадени задължителни предписания за изпълнение, а в същото време делът на 
последващите проверки не надвишава 20% от общият брой проверки. 

В същото време в икономически дейности „Производство на превозни средства, 
без автомобили”, „ Въздушен транспорт”, „ Предоставяне на финансови услуги, без 
застраховане и допълнително пенсионно осигуряване”, „ Ветеринарномедицинска 
дейност”, „ Хуманно здравеопазване” и „Организиране на хазартни игри”, където броят 
на констатираните нарушения не е толкова голям, относителният дял на последващите 
проверки е в рамките от 23 – 26 % от общия брой извършени проверки. 
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Изводите направени по-горе показват, че все още съществува резерв за 
подобряване организацията на контролната дейност, а оттам и повишаване на ефекта от 
контрола. 

Данните от инспекционната дейност през 2009 година показват, че 16% от 
общия брой извършени проверки през годината са проверките по сигнали. Като 
абсолютен брой провреките по жалби и сигнали през 2009 година са с 53% повече от 
извършените през 2008 година, но като относителен дял от общия брой проверки 
тенденцията се запазва – и през 2008 г. те са били 16% от общия брой. Те са важен 
инструмент за своевременна намеса за отстраняване на допуснати нарушения на едни 
или други трудово-правни норми. Най-често сигналите са за полагане на извънреден 
труд без да се заплаща по установения в Кодекса на труда ред, за не своевременно 
изплащане на трудови възнаграждения, за нарушаване на режима на работното време и 
почивките, продължителността на работния ден и работната седмица. 

Резултатите от контролната дейност показват, че в хода на инспектирането през 
2009 година в 781 от проверките са извършени контролни измервания на стойностите 
на факторите на работната среда, даващи характеристика за състоянието на условията 
на труд. 

Най-голям брой проверки, съпътствани с контролни измервания са извършени 
от Д ИТ Кърджали, Разград и Сливен. 

Проверките, съпътствани с контролни измервания обективизират контрола и 
повишават ефективността от прилаганите принудителни мерки. 

За всички констатирани, в резултат на измерванията, отклонения от законовите 
норми са дадени задължителни предписания за отстраняването им. 

Друга форма на контрол, която повишава ефективността от инспектирането, е 
извършването на съвместни проверки с участието на други специализирани контролни 
органи. 

През 2009 година с участието на други контролни органи са извършени общо 
4747 проверки, което представлява 9% от всички извършени през годината проверки: 

− с представители на НАП са извършени 1409 проверки. 
− с представители на МВР са извършени 1029 проверки. Основно 
представителите на МВР са оказвали съдействие за осигуряване на достъп до 
предприятия за извършване на проверки в почивни дни и през нощта за 
установяване полагането на нощен труд от непълнолетни лица или полагане на 
извънреден труд в почивни и празнични дни. Извършени са проверки в офиси на 
фирми, извършващи посредническа дейност и проверки на сигнали за работещи 
чужденци без работна виза; 
− с представители на НОИ са извършени 265 проверки, предимно за 
разследване на причините за станали трудови злополуки; 
− с представители на КТИ към МЗГ са извършени 235 проверки, основно по 
безопасното състояние на техниката в селскостопанските предприятия, 
земеделски кооперации или отделни земеделски производители; 
− с представители на ДНСК са извършени 203 проверки, предимно в 
икономическа дейност „Строителство”; 
− с представители на ГД ИДТН са извършени 91 проверки, предимно в 
рискови производства и дейности, където се експлоатират съоръжения под 
налягане, на които се осъществява технически надзор; по време на 
осъществяване на периодичния контрол и при разследване на причините на 
няколко от станалите трудови злополуки; 
− с представители на АЗ са извършени 443 проверки, предимно във фирми, 
ползващи средства по програмите, които се финансират от правителството за 
насърчаване на заетостта; 
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− с представители на други контролни органи като регионални служби за 
растителна защита, районни управления по горите, РИОКОЗ, автомобилната 
администрация и други са извършени 1627 проверки. 
Съвместните проверки са извършени на базата на Закона за инспектиране по 

труда, който създава условия за по-успешно реализиране на контролните функции на 
различните институции чрез допълване на техните правомощия. Приоритет на 
съвместните проверки бяха въпросите, свързани с:  

- наличие на трудови договори и уведомление до ТД на НАП; 
- полагане и заплащане на извънреден труд; 
- изплащане на трудовите възнаграждения; 
- спазване на работното време и други. 
Друга инспекционна форма с цел повишаване ефективността и ефикасността от 

контрола бе извършването на проверки от повече инспектори с различна 
професионална квалификация и практически опит. С цел повишаване качеството на 
контрола и елиминиране предпоставките за корупционен риск през 2009 г. делът на 
проверките извършени от двама и повече инспектори нарастна от 18% през 2008 г. на 
36% през 2009 година. В Д ИТ – Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, София област, 
Търговище и Хасково над 50% от проверките са извършени от двама инспектори. Тези 
проверки дават възможност да се направи по-професионален преглед на изпълнението 
на нормативните изисквания на трудовите правоотношения и най-вече на тези в 
областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. 

Проверки от двама инспектори са извършени във всички икономически 
дейности, но най-голям брой такива проверки са извършени в „Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили и мотоциклети” – 4379 бр., „Ресторантьорство” – 2116 бр., 
„Строителство на сгради” – 1440 бр., „Производство на хранителни продукти” – 1189 
бр., „Производство на облекло” – 946 бр., „Хотелиерство” – 740 бр., „Търговия на едро, 
без търговията с автомобили и мотоциклети” – 713 бр., „Растениевъдство, 
животновъдство и лов; спомагателни дейности” – 657 бр., „Сухопътен транспорт” – 582 
бр. и „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване 
и ремонт” – 537 бр. 

Представители на синдикални организации са присъствали при извършването на 
119 проверки, а членове на КУТ/ГУТ са участвали в 1432 проверки. Все още няма 
особено желание от членове на КУТ/ГУТ да участват в проверките независимо, че при 
всяка проверка в предприятие, в което има учредени КУТ/ГУТ се канят представители 
на работещите в КУТ/ ГУТ за участие. 

В резултат на извършените проверки през 2009 г. са проверени 38662 
предприятия – 13% от всички стопански субекти в страната, използващи наемна 
работна сила. 

В 7706 предприятия или 20% от проверените предприятия са проверени само 
обособени части от тях – обекти, цехове и т.н. 

Както през 2008 г. така и през 2009 г. най-много предприятия са проверени в 
икономически дейности: „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети” – 8775 бр., „Ресторантьорство” – 3567 бр., „Строителство на сгради” – 
2696 бр. и „Производство на хранителни продукти” – 1976 бр. и това е предопределено 
от големия брой проверки извършени в тези икономически дейности. Предприятията от 
тези икономически дейности заемат най-голям дял в структурата на икономическите 
субекти на страната. 

В сравнение с 2008 г. през отчетната година са проверени 11359 
предприятия повече, което е ръст от 42 %. 

В проверените предприятия са били наети 1318984 лица, което 
представлява 55% от всички наети, като 766088 души или 58% от наетите в 
проверените предприятия са мъже, а 552896 души или 42% са жени. 
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В проверените предприятия се констатира, че работят 675 лица до 18 годишна 
възраст, 13518 лица с трайно намалена трудоспособност, 8516 трудоустроени лица, 
50545 пенсионери и 2695 чужденци. 

За 326976 работници е направена задължителна застраховка за риск от „трудова 
злополука”. Най-голям е относителния дял на застрахованите за риск от „трудова 
злополука” лица в икономически дейности: „Ремонт и инсталиране на машини и 
оборудване” – 70%, „Строителство на съоръжения” – 65%, „Строителство на сгради” – 
59%, „Специализирани строителни дейности” – 58%, „Производство на тютюневи 
изделия” – 57%, „Добив на въглища” – 55%, „Производство на дървен материал и 
изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и 
материали за плетене” – 52%, „Производство на изделия от други неметални минерални 
суровини” – 51%, и „Производство на напитки” – 50% (при 22% като цяло за страната). 

През 2009 г. са извършени общо 51065 проверки в малки и средни предприятия 
(МСП), като са проверени 37754 предприятия (от 1 до 249 заети), което представлява 
98% от общия брой проверени предприятия. 

Голяма част от проверените през годината предприятия са микро- (до 9 заети) и 
малки (от 10 до 49 заети) предприятия и заемат 88% от всички проверени предприятия 
и 90% от общо проверените малки и средни предприятия. Относителният дял на 
проверените микро- предприятия е 60% от всички проверени предприятия, при 51% 
през 2008 година и 61% от общо проверените МСП. 

Най-голям е делът на проверените микро- предприятия в икономически 
дейности: „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо 
обслужване и ремонт”, „ Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети”, „Ресторантьорство”, „ Застраховане, презастраховане и допълнително 
пенсионно осигуряване” и т.н. 

Относителният дял на малките предприятия представлява 28% от всички 
проверени предприятия и 30% от общо проверените МСП. Най-голям е делът на 
проверените малки предприятия в икономически дейности: „Добив на неметални 
материали и суровини”, „ Производство на напитки”, „ Производство на облекло”, 
„Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без 
косъм”, „ Производство на изделия от каучук и пластмаси”, „ Производство на основни 
метали”, „ Производство на машини и оборудване, с общо и специално 
предназначение”, „ Строителство на сгради”, „ Образование” и т. н. 

В тези общо 34012 микро- и малки предприятия работят 320705 лица, което 
представлява 24% от общо заетите във всички проверени предприятия. 

В сравнение с 2008 г. през отчетната година са проверени 11256 МСП 
повече – ръст от 42%. 

Относителния дял на проверените за първи път предприятия през последните 
няколко години заема константна величина от 15 до 35% от всички проверени през 
съответната година предприятия. От общия брой 38662 проверени предприятия през 
2009 година, 11516 са проверени за първи път, което представлява 30% от всички 
проверени предприятия. 

Миграционните процеси и икономическата криза оказа съществено влияние и 
върху структурата на икономиката по области. В райони като Видин, Враца, Габрово, 
Плевен, Смолян, Силистра и Ямбол, динамиката на създаване на нови предприятия е 
по-ниска от средната за страната и по тази причина делът на проверените за първи път 
предприятия е по-нисък. 

Висок е делът на проверените за първи път предприятия в област Варна - 57%, 
Хасково – 47%, Благоевград - 42%, Кюстендил – 42% и т.н. 

През 2009 г. най-висок е делът на проверените за първи път предприятия в 
икономически дейности: „Специализирани строителни дейности” – 47%, „Търговия на 
дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” – 39%, „Ремонт и инсталиране на 
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машини и оборудване” – 36%, „Ресторантьорство” – 36%, „Търговия на едро и дребно с 
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” – 34%, „Сухопътен 
транспорт” – 33% и т.н. 

Една от причините за по-висок дял на проверените за първи път предприятия в 
посочените икономически дейности е възникналата необходимост да се извърши 
проверка по подаден сигнал или жалба за нарушени трудови права на работещите в 
предприятия от тези икономически дейности. 

В сравнение с 2008 г. броят на проверените за първи път предприятия е с 
2875 повече или е постигнат ръст от 33%. 

През 2009 година за първи път са проверени 8762 микро- предприятия (до 9 
заети) или 76% от проверените за първи път всичко 11 516 предприятия и 2279 малки 
предприятия (от 10 до 49 заети) – 20%. 

Констатирани нарушения 
През 2009 г. в резултат на извършените проверки са констатирани общо 231821 

нарушения. 
В сравнение с 2008 г. общия брой на констатираните нарушения е с 47943 

повече или ръст от 26%. Нарастването на броя на нарушенията е право 
пропорционален на нарастване (увеличаване) броя на проверките. 

 

 
Както и през 2008 г. най-много нарушения са констатирани отново в 

икономически дейности: „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети” – 48984, „Ресторантьорство” – 22923, „Строителство на сгради” – 18074, 
„Производство на хранителни продукти” – 13636, което е обусловено от най-големия 
брой извършени проверки в тези икономически дейности. В икономическа дейност 
„Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности” са констатирани 
10259 нарушения или с 4334 повече в сравнение с 2008 г., но тава се обяснява с 
извършената извънредна кампания „Сезонна работа в селското стопанство”. 

Само в тези 5 икономически дейности общия брой на констатираните 
нарушения е 113876, което представлява 49% от всички констатирани нарушения. 

Намаление на броя на констатираните нарушения спрямо 2008 г. се отчита 
в 29 икономически дейности, като в 22 от тях е увеличен броя на проверките 
спрямо 2008 г. Най-сериозно е намалението в икономически дейности: 

212 116

190 813 190 813

231 821

2006 2007 2008 2009

Констатирани нарушения
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„Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”, „ Производство на 
лекарствени вещества и продукти”, „ Производство на изделия от каучук и 
пластмаси”, „ Производство на електрически съоръжения”, „ Производство на 
машини и оборудване, с общо и специално предназначение” и т.н. 

 

Характеристиката на констатираните нарушения на законовите норми 
показва: 

� Нарушенията на нормите в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд са 140182 бр. или 60% от общия брой. В сравнение с 2008 г. 
относителният дял на тези нарушения е намалял с 10 процентни пункта за сметка на 
увеличения дял на нарушенията по трудови правоотношения (ТПО). 

Промяната в съотношението на двете основни групи нарушения е в резултат на 
последицата от икономическата криза – свиване на производството, ограничаване на 
финансовия ресурс, съкращаване броя на работещите, забавяне на изплащането на 
трудовото възнаграждение, удължаване на работното време, полагане на извънреден 
труд, което наложи контрола през второто полугодие на 2009 г. да се насочи основно 
към спазване на нормите, регламентиращи наемането и използването на работната 
сила. 

Делът на нарушенията по ЗБУТ най-сериозно е намалял за сметка на 
увеличените нарушения по ТПО в предприятията от икономически дейности: 
„Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”, „ Производство на компютърна 
и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”, „Производство на 
автомобили, ремаркета и полуремаркета”, „ Производство на превозни средства, без 
автомобили”, „ Воден транспорт”, „ Далекосъобщения” и т.н. 

От общия брой констатирани нарушения по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, най-голям е броя на нарушенията на нормите 
регламентиращи организацията на тази дейност – 84716 бр., което представлява 
60,4% от общия брой на тази група нарушения. Налице е увеличаване с 3 процентни 
пункта на относителния дял на тези нарушения спрямо 2008 г. 

Делът на нарушенията на нормите регламентиращи организацията на дейността 
по осигуряване на ЗБУТ е по–висок от средно установения за страната основно в 
микропредприятията, където няма достатъчно персонал - подготвени кадри да 
изпълняват тези задължения на Закона, в предприятията в които няма традиции по 
осигуряване на ЗБУТ и в предприятия, в които работодателите са се наели сами да 
изпълняват функции на орган по безопасност и здраве при работа. Тези предприятия са 
основно от икономически дейности: „Сухопътен транспорт”, „ Воден транспорт”, 
„Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика”, „ Дейности в областта на информационните технологии”, „ Информационни 
услуги”, „ Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” и др. 

През годината са констатирани общо 27676 нарушения на нормите 
регламентиращи безопасност на работното оборудване и технологичните 
процеси. Налице е тенденция на намаление с 3 процентни пункта на относителния им 
дял спрямо 2008 г. В някои икономически дейности обаче, делът на тези нарушения е 
твърде висок. В предприятията от ИД „Добив на въглища” относителният дял на тези 
нарушения е 49% от общо установените нарушения, в ИД „Производство на основни 
метали” – 25%, в ИД „Производство на изделия от каучук и пластмаси” – 23%, в ИД 
„Производство на химични продукти” – 21% и т.н. 

В териториален аспект най-висок е делът на нарушенията по здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятията на територията на област Благоевград - 
78%, Габрово – 77%, Кърджали – 74%, Разград – 72%, Стара Загора и Монтана – 70%. 

По хигиена на труда са констатирани общо 27790 нарушения. Данните показват, 
че се наблюдава тенденция на леко намаляване на относителния дял (приблизително 
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един процентен пункт) на тези нарушения. Най-голям е относителният дял на 
констатираните нарушения на хигиенните норми и изисквания в предприятията от 
икономически дейности: „Производство на текстил и изделия от текстил” – 18% от 
общо установените нарушения, „Производство на мебели” – 17%, „Производство на 
изделия от каучук и пластмаси” – 17%, „Добив на въглища” – 16%, „Производство на 
химични продукти” – 16% и „Производство на метални изделия” – 16%. 

� Нарушенията на нормите в областта на трудовите правоотношения са 
91048 бр. или 39,8% от общия брой. Относителният дял на тези нарушения в сравнение 
с 2008 г. се е увеличил с 10 процентни пункта.  

Най-сериозно е увеличението на броя на тези нарушения в сравнение с 2008 г. в 
проверените предприятия от икономически дейности: „Производство на химични 
продукти”, „ Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”, 
„Сухопътен транспорт”, „ Производство на хранителни продукти”, „ Дейности по охрана 
и разследване” и т.н. 

Тук е необходимо да отбележим, че през 2009 г. вниманието на инспекторите по 
труда се насочи към ефективно противодействие срещу „сивата икономика” и 
нарушенията в областта на трудовото и осигурително законодателство. Извънпланово 
са извършени проверки във всички икономически дейности, както и съвместни 
проверки с НАП по разпореждане на Министъра на труда и социалната политика. С 
териториалните поделения на НАП са извършени проверки на действащи тържища 
(борси) на едро с плодове и зеленчуци. 

 С Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са извършени 
проверки на водачи извършващи „превоз за собствена сметка” и на таксиметрови 
шофьори. 

� Нарушенията на нормите от Закона за насърчаване на заетостта са 
591 бр., 0,2 % от общия брой. 

През годината са констатирани 648 бр. неизпълнени предписания, които 
представляват 0,3% от общия брой на всички констатирани нарушения и се 
разпределят както следва: 

– 221 бр. неизпълнени предписания в областта на ЗБУТ; 
– 422 бр. неизпълнени предписания в областта на ТПО; 
–     5 бр. неизпълнени предписания в областта на ЗНЗ. 

През 2009 г. са констатирани 98 неизпълнени предписания по-малко в сравнение 
с 2008 г. 

Засиления последващ контрол за проверка, изпълнението на дадените 
предписания и по-високия размер на глобите от 2500 до 10000 лв., за неизпълнени 
предписания дисциплинира работодателите.  

Данните от проверките по изпълнение на дадените предписания показват, че 
работодателите проявяват стремеж за изпълнение на предписанията в определения в 
протоколите от извършена проверка срок. През годината са извършени два пъти повече 
проверки за контрол по изпълнението на предписанията, а са констатирани с 13% по-
малко неизпълнени предписания в сравнение с 2008 г. 

Независимо от тази положителна тенденция, делът на неизпълнените 
предписания остава висок в икономически дейности: „Спомагателни дейности в 
добива”, „ Производство на облекло”, „ Производство на хартия, картон и изделия от 
хартия и картон”, „ Производство на лекарствени вещества и продукти”, „ Производство 
на електрически съоръжения”, „ Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета”, „ Въздушен транспорт”, „ Далекосъобщения” и „Архитектурни и 
инженерни дейности; технически изпитвания и анализи”. 

В териториален аспект по-сериозен остава проблема със своевременното 
изпълнение на дадените предписания в предприятията на територията на област: 
Добрич, Шумен, Русе, Габрово, Ловеч и Плевен. 
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Констатираните неизпълнени предписания в областта на ЗБУТ имат следната 
най-обща характеристика: от общо констатираните в тази област на законодателството 
221 неизпълнени предписания, 112 бр. са неизпълнени предписания на норми, касаещи 
организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ; 66 бр. са неизпълнени 
предписания, касаещи норми за безопасното състояние на работното оборудване и 
технологичните процеси и 43 бр. са неизпълнени предписания, касаещи спазването на 
хигиенните норми. 

Анализът за причините за неизпълнение на дадените предписания в областта на 
ЗБУТ показва, че основно не са изпълняват предписанията, които не изискват 
осигуряването на финансов ресурс. Това са 50% от общия брой неизпълнени 
предписания. За въвеждане в експлоатация на ново работно оборудване, което не 
генерира вредности или за основен ремонт на старото, но все още експлоатирано 
работно оборудване, за което се изисква финансов ресурс неизпълнените предписания 
са останалите 50% от общия брой неизпълнени предисания. 

На всички лица, които са имали задължението да изпълнят дадените 
предписания и не са ги изпълнили в определения срок е потърсена административно-
наказателна отговорност. 

 
Предприети принудителни административни мерки 
За отстраняване на констатираните през годината нарушения инспекторите по 

труда са приложили общо 228584 бр. принудителни административни мерки, от 
които 228062 бр. на основание на Кодекса на труда и 522 на основание ЗНЗ. 

Дадени са общо 226821 бр. задължителни предписания за отстраняване на 
констатираните по време на проверките нарушения с определен конкретен срок за 
изпълнение. 

Спрени са от експлоатация 914 машини и съоръжения до отстраняване на 
нарушенията констатирани по време на проверката, с които тези машини и съоръжения 
са създавали непосредствена опасност за живота и здравето на работещите. 

Най-много спрени машини и съоръжения има в проверените предприятия от 
икономически дейности: „Строителство на сгради” – 163 бр., „Производство на 
хранителни продукти” – 76 бр., „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 
дейности” – 69 бр., „Производство на облекло” – 66 бр., „Артистична и творческа 
дейност” – 55 бр., „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и 
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене” – 46 бр., 
„Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и 
ремонт” – 36 бр., „Производство на изделия от каучук и пластмаси” и „Други дейности 
в областта на културата” по 29 бр., „Производство на мебели” – 28 бр., „Производство 
на изделия от други неметални минерални суровини” – 25 бр., „Производство на 
хартия, картон и изделия от хартия и картон” – 22 бр. и „Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили и мотоциклети” – 21 бр. 
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От графиката се вижда, че с непрекъснатото обновяване на машините, 
съоръженията и технологиите все по-рядко се налага прилагането на принудителната 
мярка „спиране”. Това е доказателство за ефекта от осъществявания контрол за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осъзнаването от 
работодателите необходимостта да се търсят по-безопасни технологии, да се 
експлоатрат по-безопасни машини и съоръжения, които дават по-голяма 
производителност и по-голяма сигурност за здравето и живота на работещите! 

Най-много спрени машини и съоръжения има от Д ИТ Враца – 194 бр., 
Кюстендил – 179 бр., Габрово – 72 бр., Сливен – 70 бр., София – 62 бр., Русе – 35 бр. и 
Добрич – 32 бр. 

Когато по технологични причини не е било възможно прилагането на мярка 
спиране, то за 42 случая е дадено предписание за въвеждане на специален режим на 
работа до създаването на техническа възможност за фактическо спиране и 
отстраняване на констатираните нарушения, с които се създава сериозна опасност за 
живота и здравето на работещите. 

От работа през годината са отстранени 116 лица за това, че по време на 
проверката са извършвали работа, за която не са били инструктирани или не са 
притежавали изискващата се правоспособност. 

Най-много лица са отстранени от Д ИТ Благоевград – 25 бр., Пазарджик – 24 бр., 
Ст. Загора – 21 бр. и Враца – 13 бр. 

В 39 случая е спряно изпълнението на незаконни решения или нареждания на 
работодатели и длъжностни лица. 

За повторно нарушение на чл. 62, ал. 1 от Д ИТ Варна е спряна дейността на 
строително предприятие ЕТ „СТРОЙ ГРУП”. 

На основание чл. 405а от Кодекса на труда са издадени 129 постановления , 
за обявяване съществуването на трудово правоотношение, в случаите в които е 
установено, че работната сила се предоставя в нарушение на чл.1, ал.2 от КТ. 

Най-голям брой постановления по чл. 405а от Кодекса на труда са издадени от Д 
ИТ София – 25 бр., Хасково – 22 бр., Пловдив – 18 бр. и Габрово – 13 бр. 

Всички 522 приложени административни мерки на основание ЗНЗ са по чл. 78, 
ал. 1, т. 1. 

За отстраняване на констатирани нарушения освен принудителни 
административни мерки са дадени и 2591 устни разпореждания, които се разпределят 
както следва: 

2 809

1 784
1 596

914

2006 2007 2008 2009

Спрени от работа машини, съоръжения, работни места
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- по ЗЗБУТ – 1347 бр.; 
- по КТ – 1215 бр.; 
- по ЗНЗ – 29 бр. 
През 2009г са дадени 133 172 консултации, като от тях в постоянните и 

временни приемни са дадени – 61 820, а по време на проверки – 71 352. В сравнение с 
2008 г. дадените общо консултации през настоящия отчетен период са с 41266 броя 
повече. 

Чрез дадените консултации по време на проверките се съдейства за намаляване 
на допуснатите нарушения на трудовото законодателство в проверяваните 
предприятия, а също така чрез даване на технически съвети по най-ефективните методи 
за спазване на нормативните изисквания се повишава се правната култура в областта на 
трудовите отношения и насърчаване на заетостта. Консултациите отнемат значителна 
част от времето на инспектора за непосредствено инспектиране, тъй като почти винаги 
консултацията се превръща в кратък курс за обучение на проверявания ръководител по 
основните въпроси на трудовото законодателство. 

Отчетните данни от контролната дейност през 2009 г. показват, че: 
- в 91% от проверените предприятия има длъжностно лице, 

изпълняващо функциите на орган за безопасност и здраве при работа; 
- 88% от проверените предприятия са с изготвена оценка на риска за 

здравето и безопасността на работещите; 
- в 89% от проверените предприятия е осигурено обслужване на 

работещите от служба по трудова медицина; 
- в 48% от предприятията са учредени Комитети или Групи по 

условия на труд.  
През последните години тези показатели непрекъснато се подобряват. 
Един от основните елементи в организацията и управлението на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите е 
извършването на оценка на производствения риск и предприемането на мерки за 
неговото отстраняване или минимизиране до законоустановените норми. Предвид на 
това контролните органи на ИА ГИТ по време на проверките специално внимание 
отделяха на качеството на изготвената оценка на риска по отношение на нейния обхват, 
идентифициране на всички съществуващи опасности, които биха застрашили живота и 
здравето на работещите, на наличието на актуални данни за параметрите, 
характеризиращи работната среда.  

Проверките показват, че в 88% от проверените предприятия е извършена 
оценка на риска, при 86% през 2008 г.  

Оценка на риска е извършена във всички проверени предприятия от 
икономически дейности: „Добив на въглища”, „ Добив на нефт и природен газ”, „ Добив 
на метални руди” и „Производство на лекарствени вещества и продукти”. 

Едновременно с увеличаване броя на предприятията с изготвена оценка на 
риска се увеличават и предприятията, в които работодателите утвърждават 
Програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и 
безопасността на работещите.  

В сравнение с 2008 г. през 2009 г. с 5% (от 79% на 84%) е увеличен 
относителния дял на предприятията, в които работодателите са утвърдили мерки 
за минимизиране на риска. 

Установи се, че в 84% от проверените предприятия има приети и утвърдени 
от работодателя конкретни мерки със срокове и отговорни лица за минимизиране на 
риска. В големите, структуроопределящи предприятия, с рискови производства и 
обекти този процент е 100%, в които работодателите са приели и Програми с 
мероприятия за неговото намаляване, предотвратяване или ограничаване.  
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В изпълнение на мерките за намаляване и ограничаване на производствения 
риск се констатира, че в не малка част от предприятията се влагат значителни 
инвестиции за въвеждане на ново и безопасно работно оборудване, най-често в 
рискови производства и обекти, с което в голяма степин се ограничиха рисковете от 
промишлени аварии. 

В 25 предприятия за производство на изделия от каучук и пластмаси намери 
приложение грантовата схема (схема за безвъзмездно финансиране) по проект BG 
2003/004-937.05.01. В тези предприятия се въведе ново работно оборудване 
(екструдерни инсталации, бластавтомати, шприцавтомати други), с което се приведоха 
в съответствие със законовите изисквания. 

Чрез реализиране на сериозни инвестиционни проекти в 30% от проверените 
стъкларски предприятия (“Дружба стъкларски заводи” АД, гр. София, работна 
площадка “Стинд”, гр. София и “Ново стъкло” ЕАД гр. Нови Пазар, област Шумен) се 
въведоха в експлоатация съвременни и автоматизирани топилни агрегати и отделни 
стъклоформоващи линии, като съоръженията към тях отговарят на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Използваното технологично оборудване в 45% от основните производства в 
предприятията от металургията (“Кумерио Мед” АД, “София Мед” АД, “Стомана 
индъстри” АД, гр. Перник и други) е произведено от световно известни фирми в 
бранша и е обезопасено на изключително високо ниво. 

В една част от предприятията за производство на керамични изделия (“Рока 
България” АД, гр. Каспичан, “Идеал Стандарт България” АД, гр. Севлиево,”Керамикс” 
ООД, г. Елин Пелини и други) се вложиха финансови средства за привеждане на 
отделни работни места и работно оборудване в съответствие с изискванията на Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд. 

Ново работно оборудване се въведе в експлоатация в 23 % от предприятията и 
производствата за леене на метали („Монтюпе” - ЕООД, „Билбобул” ООД, МТМ ООД, 
„Центромет” АД и други), което отговаря на изискванията за здравословни и безопасни 
условия на труд. 

Извърши се реконструкция и модернизация на цехове в: “София Мед” АД гр. 
София, “Алкомет” АД гр. Шумен, крекинг - блока в производство “Каталитичен 
крекинг” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД гр. Бургас и други. 

Въведено е работно оборудване за автоматизация и комплексна механизация в 
„Гипс” АД, „Вовас” ЕООД, „Пименс” ООД, гр. Стражица, цех „Витослепени детайли” 
към „Дървообработване ВТ” АД, ЕТ “Исин Ейвазов”, „ Джела – Н.Д.” ЕООД, „Бакери 
2006” ЕООД, ЕТ „Ивета Червенкова” и други. 

За намаляване на ръчната работа с тежести в „Мултиимпекс” ЕООД и „Холсим 
България” АД, с.Бели Извор е пусната в експлоатация автоматична пълначна машина. 

Максимално механизирани и автоматизирани са процесите на дозиране, 
опаковане и палетизиране в „Оргахим” АД, гр. Русе и „Марисан и Колев” ООД, гр. 
Русе. 

Въведени са в експлоатация нов цех за сухи строителни смеси в гр. Нови пазар, 
собственост на ЕТ „Станко Милев”, цех за сухи смеси в с. Хан Крум, собственост на 
„Строителни изделия” АД с. Хан Крум и нови смесителни камери в „Булкол” ЕООД, 
съответстващи на ЗЗБУТ. 

В предприятията, експлоатиращи хладилно-амонячни компресорни инсталации 
се констатира стремеж на работодателите за въвеждне на автоматизирано управление 
на производствените процеси, с цел извеждане или ограничаване престоя на 
работещите в работната среда. В част от дружествата работното оборудване е 
осъвременено и автоматизирано, добре обезопасено и окомплектовано с технически 
изправни системи за контрол и защита, осигурени са автоматични регулиращи 
устройства, които сигнализират процесите при излизането им извън границите на 
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регулирането. По този начин се избягват основни рискове произтичащи от спецификата 
на експлоатацията на хладилно-амонячните компресорни инсталации. 

Организираните и извършени през периода проверки в химико-фармацевтичната 
промишленост показват че, в почти всички производители на лекарствени препарати в 
Република България са постигнати европейските стандарти на т. наречената “добра 
производствена практика” (GMP). 

В „Челопеч Майнинг” ЕАД с цел подобряване на условията на труд е извършена 
реконструкция на вертикалния подем на шахта “Капитална”, както и замяна на 
локомотивния транспорт в рудника с автотранспорт. Шахтовите комплекси 
“Капитална” и “Запад” са съоръжени с подемни уредби с пълна автоматизация за 
регулиране и контрол на движението на подемните съдове. Рудникът е оборудван с 
Централен разтоварен комплекс, съоръжен с хидравлични чукове Ramer за 
раздробяване на негабаритните късове и система за механизиран вагонообмен, 
вследствие на което ръчните операции са сведени приблизително до 10 %. Добивните 
работи се извършват с използване на взривно раздробяване на масива. По специален 
технологичен проект в рудника се провеждат масови взривявания (взривяване на един 
път над 500 килограма взривно вещество). 

За гарантиране живота и здравето на работещите при извършване на масови 
взривявания е въведена система за централно дистанционно взривяване VARIS Smart 
Blast System, която позволява целия персонал да бъде изваден на повръхността и от там 
да се извърши взривяване на веднъж по всички работни места.  

В „Максам България” АД ръчните операции при утилизацията на военните 
боеприпаси са елиминирани чрез внедряване на нова технология за тяхното 
унищожаване. Процеса се управлява чрез компютър и по този начин работника се 
извежда от опасната зона. 

В „Евроманган” АД, обл. Добрич е внедрен нов комплекс тип „JOI”, при което 
добивните процеси и управлението на скалния натиск се извършва механизирано, което 
е предпоставка за повишаване безопасноста при работа. 

В строителството са вложени средства за закупуване на стандартни рамкови 
скелета, строителни машини за товарене и изкопни работи и строителни кранове. 

В хранително-вкусовата промишленост се наблюдава увеличаване броя на 
изградените български предприятия с технологии и условия на труд, отговарящи на 
изискванията на Европейската общност. Работодателите, които изнасят продукция на 
европейските пазари и са част от мултинационални холдинги, както и тези, които са 
създали финансова и икономическа стабилност, инвестират средства в осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд. Сградният фонд е или нов или изцяло 
реновиран. Въведени са в експлоатация нови машини и съоръжения и съвременни 
технологии. Като цяло са вложени значителни средства за подмяна на старото 
оборудване с ново, отговарящо на съвременните изисквания за безопасност. 

Въпреки постигнатите положителни резултати по отношение на обхвата на 
предприятията с изготвена оценка на риска и предприети мерки за намаляване и 
ограничаването му, се констатираха и несъответствия, по-съществени от които са:  

- Не се отчита степента на обезопасеност на работните процеси и работното 
оборудване след въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията, не е оценена 
съществуващата организация на трудовата дейност и използваните суровини и 
материали, в резултат на което не са идентифицирани всички опасности и източници на 
рискове при работа; 

- Оценките на професионалния риск са извършени на базата на проектното 
състояние на технологиите и работното оборудване, без да се отчитат настъпилите 
промени, включително в действащите нормативни актове по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Същевременно не се обхваща 
нововъведеното работно оборудване; 
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- В една съществена част от предприятията оценката на риска е извършена 
на базата на измервания на факторите на работната среда, които не са актуални към 
момента на извършване на оценките; 

- В много случаи при оценяването на риска не се идентифицират 
специфичните опасности и вредности, произтичащи при работа с опасни химични 
вещества и продукти, в т.ч.: 

� Не се взема под внимание информацията от информационните 
листове за безопасност на използваните химични вещества и препарати, 
както и техните количества; 

� Не е изготвена оценка на специфичните рискове, породени от 
експлозивна атмосфера; 

� При оценяването на риска не се вземат под внимание и не се търси 
връзката между възникналите производствени аварии, производствените 
трудови злополуки, водещите професионални заболявания с наличието на 
някакъв вид производствен риск, който не е бил своевременно оценен. 

Констатациите от проверките затвърдиха впечатлението за прилагането на 
порочната практика работодателите изцяло да предоставят работата по оценка на риска 
на външни СТМ, които по същество нямат необходимите специфични познания за 
производството, потенциални възможности и специалисти за осъществяване на тази 
дейност. Изготвената оценка на риска не отчита в достатъчна степен спецификата и 
фактическото състояние на предприятието - непълно и неточно се оценяват рисковете 
по работните места, рисковете, свързани с работното оборудване, използваните 
вещества и т.н. На основата на така разработените оценки на професионалния риск не 
могат на практика да се изготвят ефективни програми за отстраняване и минимизиране 
на риска при работа. 

Изброените факти недвусмислено показват, че работодателите все още не са 
възприели оценката на професионалния риск като основен метод за планиране и 
организация на дейността по здраве и безопасност. В тази връзка при проверките беше 
акцентирано върху задължението на работодателите за взаимното обвързване на риска 
в предприятията с конкретни Програми, съдържащи подходящи и ефективни мерки за 
неговото ограничаване и контрол. 

В резултат на системното прилагане на принудителни мерки от контролните 
органи през последните години е постигната висока степен на изпълнение на 
изискванията на ЗЗБУТ – работодателите да осигуряват своите работници и 
служители с обслужване от служба по трудова медицина. Установено е, че 89% от 
проверените през 2009 г. предприятия имат договори за обслужване на работниците от 
служба по трудова медицина, като в 11 икономически дейности („Добив на нефт и 
природен газ”, „ Добив на метални руди”, „ Производство на тютюневи изделия”, 
„Въздушен транспорт”, „ Далекосъобщения” и др.) 100 % от проверените предприятия 
имат осигурено обслужване от СТМ, а в 24 – икономически дейности („Добив на 
въглища”, „ Производство на химични продукти”, „ Производство на хранителни 
продукти” и др.) от 95 - 100% от проверените предприятия. В проверените за първи път 
предприятия е установено, че 82% от тях са осигурили обслужване на работещите от 
СТМ. 

По-голямо внимание на този проблем следва да се обърне на територията на 
област Видин, Кърджали, Силистра и Търговище, тъй като там относителния дял на 
проверените предприятия за първи път с осигурено обслужване от СТМ е значително 
под средното за страната. 

Проблем в изпълнението на това законово изискване – осигуряване 
обслужването от СТМ създават и самите служби по трудова медицина, тъй като 
тяхната дейност е изградена изцяло на пазарен принцип и те не желаят да поемат 
обслужване на микрофирми, които са значително отдалечени от областните центрове. 
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Наблюдава се “практика”, при която работодателите сключват договор със 
СТМ само за определен срок или за извършване на определен пакет услуги, след 
което обслужването се преустановява. Основен мотив за тази “практика” е 
временно да се избегнат санкциите на контролните органи. 

В повечето от случаите СТМ не изпълняват нормативно възложените им 
функции за анализиране на здравословното състояние на работниците и предоставяне 
на информация на всеки работник за здравните рискове, свързани с работата му и за 
резултатите от профилактичните прегледи. Отсъства дейност по участието на СТМ в 
избор на ново оборудване, нови работни процеси, по препоръки при подбора на ЛПС, в 
оценката на санитарно-битовото обслужване. 

Анализът на дейността на КУТ/ГУТ в проверените предприятия, показва, че 
все още работодателите не са осъзнали факта, че успешната фирмена политика по 
здравословни и безопасни условия на труд е в пряка зависимост от социалното 
партньорство на ниво предприятие т.е. чрез активната дейност на учредените КУТ и 
ГУТ и сътрудничеството със съответните синдикални организации (там където има 
изградени съответни структури). 

Съществен елемент от превенцията по осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятията и обектите в които се извършва 
периодичен контрол са въведените и ефективно действащи системи за обучение и 
квалификация на работещите и длъжностните лица по въпросите за безопасност и 
здраве при работа, което доведе до намаление на трудовите злополуки. В тези 
предприятия се провеждат и ежегодни изпити на персонала, обслужващ съоръженията 
с повишена опасност. Този факт е пример за добра практика, наложена като традиция в 
големите предприятия най-често от миннодобивната промишленост, производство на 
химични продукти, строителството и производство на цимент, а сега и в тези за 
производство на различни химични продукти, полиграфическата промишленост, 
хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето в следствие непрекъснатия 
контрол на инспекторите от ИА ГИТ. 

Проверките показаха, че ръководителите на малките предприятия все още не 
организират ежегодно различни форми за повишаване на знанията по безопасността, 
хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, които ръководят 
и управляват трудовите процеси. Липсата на професионализъм в подходите и 
организацията на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на 
труд от ръководните кадри е една от основните причини за принизения контрол по 
спазване на трудовото законодателство на отделните работни места и трудовите 
процеси. 

В малките предприятия се подценяват въпросите, свързани с обучението и 
квалификацията на кадрите (най- често по електробезопасност и при работа със СПО). 
Това се потвърждава и от факта, че при извършване на проверките, са отстранени 116 
работници поради липса на правоспособност или квалификация за извършваната от тях 
работа. 

В 92% от проверените предприятия се спазват нормативните изисквания при 
провеждане на инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на 
труда и противопожарна охрана. Най-често констатираните нарушения се свеждат 
до: 

- неиздаване заповед от работодателя, с която да се определя видовете 
инструктажи, техния обхват, продължителност, както и длъжностните лица, които ще 
ги провеждат; 

- неспазване периодичността за провеждане на периодичния инструктаж; 
- неразработване на програми за провеждане на начален инструктаж или 

такъв не се провежда на новопостъпили работници и служители или външни фирми. 
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В не малка част от малките и средни предприятия разработените инструкции не 
съдържат необходимата информация, отнасяща се до условията за използване на 
работното оборудване, предвидените предаварийни ситуации, изискванията за 
безопасност и здраве при работа и извлечените от опит заключения при използването 
на работното оборудване. Неспазването на законовите изисквания от работодателите 
относно разработване на фирмени правила по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд се обуславя и от факта, че съществуващите правилници по безопасност 
на труда се нуждаят от актуализация.  

Нарушенията на нормите регламентиращи безопасност на машините, работното 
оборудване и технологичните процеси заема 20% от всички нарушения по ЗБУТ. 
Основна причина за допусканите нарушения в тази област е недостатъчния брой и 
недостатъчната квалификация на ремонтно, технически и поддържащ персонал, 
липсата на такъв персонал, и не на последно място слабия контрол от преките 
ръководители – организатори на производствените процеси за непрекъсната 
обезопасеност на машините и оборудването. И тук най-голям процент имат 
микропредприятия, които имат производствена дейност и експлоатират машини и 
съоръжения, а нямат ремонтно поддържащ персонал. 

Друг основен фактор за нарушенията в тази област е, че в микро и малките 
предприятия от преработващата промишленост („Производство на изделия от други 
неметални минерални суровини”, „ Производство на изделия от каучук и пластмаси”, 
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”, „ Производство на 
хартия, картон и изелия от хартия и картон” и др.) все още продължава използването на 
технически и морално остаряло работно оборудване. В тези предприятия се правят 
незначителни финансови разходи за дълготрайни материални активи свързани с 
подмяна на машини и съоръжения и въвеждане на нови технологии. Това води до 
намалени възможности да се осигури в необходимата степен безопасност при работа.  

От изключително значение е проблема за обезопасеността на машините в 
дървообработващата промишленост, в селското стопанство, в транспорта и в добивната 
промишленост. 

Общ недостатък в 45% от предприятията от дървообработващата 
промишленост, производство на изделия от пластмаси и каучук, хартия и кортон, леене 
на метали, проиводство на химични продукти, сухи строителни смеси, хладилно-
амонячни компресорни инсталации и други е, че ремонтираното работно оборудване се 
въвежда отново в експлоатация без доказване на безопасността му.  

Работното оборудване в тези предприятия е относително старо. Поради липса на 
резервни части и елементи поддържането в изправност на амонячните компресори е 
изключително трудно. Екстремалните условия, при които се извършват ремонтите, 
понякога с монтиране на стари резервни части от други неработещи и бракувани 
съоръжения, води до компрометиране на съответствието на работното оборудване с 
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.  

Проверките показаха, че се запазва през годините относителният дял на 
констатираните нарушения по механобезопасност - 18% от констатираните нарушения 
по безопасност на труда. Констатираха се следните отклонения на специфичните 
нормативни актове по техническата безопасност в предприятията от преработващата 
промишленост: 

- допуска се експлоатация на работно оборудване с липсващи системи за 
защита (аварийни спирачки, предпазни щитове и други), свързани с безопасността на 
труда; 

- не се обезопасяват движещите се части на основното работно оборудване 
(ремъчни предавки, валове и други); 

- липсват предпазни ограждения на стълбите и площадките на работното 
оборудване, с което се създават предпоставки за злополуки; 
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- не се прилагат конструктивни решения, възпрепятстващи допира до 
гореща повърхност при температура на външните повърхности на работното 
оборудване над 550С. 

Нарушенията на нормите по ел. безопасност заемат 27% от общия брой на 
нарушенията по обезопасеност на работното оборудване и представляват изключително 
голяма опасност за работещите. По-често такива нарушения са констатирани в 
предприятия от икономически дейности „Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти”, „ Производство на лекарствени вещества и продукти”, „ Спомагателни 
дейности в добива”, „ Производство на автомобили и ремаркета” и т.н. 

Допуска се експлоатация на работно оборудване, което не осигурява 
безопасност на работещите срещу риск от поражения от електрически ток при директен 
или индиректен допир. Най-често срещаните нарушения в това отношение са: 

- допуска се експлоатация на електрически съоръжения с открити тоководещи 
части; 

- липса на периодични измервания на импеданса на контура “фаза – защитен 
проводник” и на изправността на заземителните и мълниезащитни уредби;  

- на електротехническия персонал не са осигурени лични предпазни средства, 
необходими за използване при работа в електрически уредби и мрежи; 

- допускат се до работа лица, обслужващи електрически уредби и съоръжения, 
без да притежават необходимата квалификационна група; 

- не се извършват периодични проверки за изправността на ръчните 
електрически инструменти;  

-  допуска се експлоатация на необезопасени електрически табла. 
През 2009 г. е достигнат най-нисък дял на работещите при условия на труд 

на неотговарящи на хигиенните норми и изисквания. В сравнение с 2008 г. е 
постигнато снижение с 5% пункта, като делът на работещите при неспазени 
хигиенни норми и изисквания намалява от 17% на 12%. 

Най-сериозен спад на делът на работещи при неспазени хигиенни норми и 
изисквания е констатиран в предприятията от икономически дейности: „Добив на 
въглища”, „ Спомагателни дейности в добива” и „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. 

Снижение на делът на заетите при неспазени хигиенни норми и изисквания се 
наблюдава в предприятия от 88 икономически дейности от общо 99. В тези 
предприятия е въведено ново работно оборудване или са приложени ефективни 
технически решения като: 

- подмяна на ръчните дозиращи устройства на циментовите мелници с 
автоматизирани, в резултат на което са снижени двукратно концентрациите на прах във 
въздуха на работните места - „Вулкан Цимент”, гр. Димитровград; 

- капсуловане на транспортните ленти за пренасяне на прахообразните суровини 
и материали – „Вулкан Цимент”АД, гр. Димитровград, „Холсим България” АД, с.Бели 
Извор, Холсим България” АД, гр. Плевен; 

- инсталиране на нови обезпрашаващи съоръжения към циментовите мелници, в 
резултат на което е намалено съдържанието на прах във въздуха на работната среда - 
„Вулкан Цимент”АД, гр. Димитровград, “Холсим България” АД, гр. Плевен; 

- въведена нова вертикална мелница за цимент, в резултат на което е намален 
броят на работещите, обслужващи съоръжението – „Златна Панега цимент”АД, област 
Ловеч. 

Независимо от установилата се трайно тенденция на непрекъснато снижаване 
/ограничаване/ броя на работещите при неспазени хигиенни норми и изисквания в 
резултат на нереализирането на мерки за отстраняване и ограничаване на 
професионални рискове, все още е значителен. 
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Статистическите данни от контрола показват, че най-висок е делът на наетите 
лица, работещи при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания 
в предприятията от икономически дейности: „Добив на метални руди”, „ Добив на 
въглища”, „ Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, 
„Ремонт и инсталиране на машини и оборудване”, „ Производство на харния и картон” 
и „Леене на метали”. 

Най-голям е броят на работещите при неблагоприятен микроклимат (66410), 
като се запазва относителният дял 52% от общия брой на работещите при условия на 
труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания и през предходните години. 

Микроклиматът е лимитиращ вреден фактор за работещите при производството 
на цимент, изделия от стъкло, леене на метали, строителство, дърводобив и други. 
Поради спецификата на производствената дейност заетия персонал е изложен на 
променливи микроклиматични показатели с неблагоприятен характер. Голяма част от 
трудовите дейности се извършват на открито, поради което работещите са изложени на 
охлаждане или прегряване, зависещи от атмосферните условия.  

Работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми по 
отношение на фактора шум - 50387 бр. или 40% от общия брой, са от икономически 
дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия”, 
„Производство на метални изделия”, „ Дърводобив” и „Дървопреработване”. Това се 
дължи на обстоятелството, че в посочените дейности технологичните процеси и 
основните машини и съоръжения се характеризират с интензивен шум. Поради тази 
причина и в новоизградените предприятия, използващи съвременно технологично 
оборудване, част от работещите в тях лица са подложени на неблагоприятно 
въздействие на наднормени нива на шум. 

Анализът на травматизма през 2009 г. показва, че продължава тенденцията 
на намаляване броя на работещите, пострадали в резултат на трудови злополуки. 
По оперативни данни на НОИ за 2009 г. са станали 2956 трудови злополуки, като броят 
им намалява със 781 броя в сравнение с 2008 г. (или с 21%). Трудовите злополуки със 
смъртен изход също намаляват, като през 2009 г. са станали 91 трудови злополуки със 
смъртен изход, т.е. с 70 по-малко от 2008 г. (44% по-малко). 

Намаляването на трудовите злополуки в определена степен е обусловено от 
измененията в структурата на производството, както и от обновлението на 
технологиите, работното оборудване и подобряване условията на труд. 

Допуснатите 2476 злополуки са по време и във връзка или по повод на 
извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на 
предприятието (чл. 55, ал. 1 от КСО). 

От общия брой трудови злополуки 1782 или 60% са станали в 11 икономически 
дейности: „Строителство” – 311 бр., „Държавно управление и отбрана, задължително 
обществено осигуряване” – 235 бр., „Търговия на едро и търговско посредничество, без 
търговия с автомобили и мотоциклети” – 168 бр., „Хуманно здравеопазване и социални 
дейности” и „Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния” по 167 бр., „Производство на 
хранителни продукти и напитки” – 150 бр., „Производство на машини, оборудване и 
домакински уреди” и „Други дейности в областта на бизнес услугите; охранителна 
дейност” по 123 бр., „Образование” – 121 бр., „Добив на метални руди” – 112 бр. и 
„Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и 
топлинна енергия” – 105 бр. 

През годината в 40 икономически дейности броя на трудовите злополуки е 
намалял в сравнение с 2008 г. Най-чувствително това намаление е в следните 
икономически дейности „Строителство” със 112 бр., „Производство на машини, 
оборудване и домакински уреди с 85 бр., „Добив на метални руди” с 45 бр., 
„Производство и леене на метали” с 44 бр., ”Производство на мебели; производство 
некласифицирано другаде” и „Търговия на едро и търговски посредничество, без 
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търговия с автомобили и мотоциклети” с по 42 бр., „Други дейности в областта на 
бизнес услугите; охранителна дейност” с 39 бр., „Производство на дървен материал и 
изделия от него, без мебели” с 33 бр., „Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния” с 30 
бр., „Селско стопанство и ловно стопанство и свързани с тях услуги” с 29 бр. и 
„Производство на хранителни продукти и напитки” с 28 бр. 

Инспекционната практика показва, че там където оценката на производствения 
риск е направена задълбочено, т.е. в съответствие с изискванията на законодателството 
и са изпълнени конкретни организационни, технически и технологически мероприятия 
в много голяма степен са ограничени предпоставките за допускане на трудови 
злополуки. 

Най-чувствително увеличение на броя на трудовите злополуки спрямо 2008 
година се наблюдава в 6 икономически дейности „Държавно управление и отбрана, 
задължително обществено осигуряване” с 40 бр., „Дейности в областта на културата, 
спорта и развлеченията” с 12 бр., „Производство и разпределение на електрическа 
енергия, газообразни горива и топлинна енергия” със 7 бр., „Спомагателни дейности по 
финансово посредничество” с 6 бр., „Финансово посредничество, без застраховане и 
доброволно осигуряване” с 5 бр. и „Въздушен транспорт” с 4 бр. 

В четири икономически дейности няма регистрирани трудови злополуки. 
Тези икономически дейности са „Рибно стопанство и свързани с него услуги”, „ Добив 
на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без 
проучвателните работи”, „ Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати” и 
„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”. 

През 2009 г. броят на трудовите злополуки на 100 000 заети лица е 127 (по 
оперативни данни на НОИ). За сравнение през 2007 г. този брой е 151, а през 2008 
г. – 146, т.е. през 2009 г. се очертава най-голям спад на трудовите злополуки 
спрямо предходните години.  

През годината от общия брой трудови злополуки, 91 случая са с летален изход 
(от тях 69 са по чл. 55, ал. 1 от КСО) и 15 случая са довели до трайна инвалидност (от 
тях 13 са по чл. 55, ал. 1 от КСО). 

Трябва да се отбележи, че трудовите злополуки от пътно транспортни 
произшествия представляват голяма част от общия брой трудови злополуки. 

Най-много смъртни трудови злополуки или 65 % от тях са станали в 7 
икономически дейности „Строителство” – 25 бр., „Търговия на дребно, без търговията 
на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за 
домакинството” – 8 бр., „Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния” – 6 бр. и 
„Производство на метални изделия, без машини и оборудване”, „ Производство на 
машини, оборудване и домакински уреди”, „ Производство и разпределение на 
електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия” и „Държавно 
управление и отбрана, задължително обществено осигуряване” по 5 бр. 

През годината се отчита намаляване на смъртните злополуки в 21 икономически 
дейности, като най-сериозно то е в „Строителство” с 19 бр., „Търговия на едро и 
търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети” с 11 бр. и 
„Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния” с 8 бр. 

Увеличение на смъртните злополуки има в „Производство и разпределение на 
електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия” с 4 бр. и „Търговия на 
дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и 
стоки за домакинството” с 3 бр. 

В 5 икономически дейности броя на смъртните злополуки е останал непроменен, 
а в 35 икономически дейности не са допускани трудови злополуки. 

В сравнение с 2006 г. смъртните злополуки през 2009 г. са намалели с 48 бр., в 
сравнение с 2007 г. с 88 бр. и в сравнение с 2008 г. със 70 бр. 
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Злополуките предизвикали инвалидност според оперативните данни на 
НОИ намаляват през 2009 г. с 16 бр. спрямо 2008 г. 

Най-много злополуки предизвикали инвалидност са станали в икономическа 
дейност „ Строителство” – 5 бр. и „Търговия на дребно, без търговията на дребно с 
автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството” – 3 бр. 

Повечето трудови злополуки в икономическа дейност „Строителство” са в 
резултат на падане от височина, с което е предизвикано смърт, инвалидност, счупвания 
и други. 

Въпреки, че се увеличава значително броя на строителните предприятия с 
извършена оценка на риска и предприети мерки за предотвратяване, намаляване и 
ограничаване на риска при извършване на строителни и монтажни работи, се 
констатират нарушения, които имат непосредствена връзка със станалите трудови 
злополуки като: експлоатация на необезопасено работно оборудване и необезопасени 
работни места, нарушаване правилата за безопасна работа, невнимание от страна на 
работника или служителя.  

През 2009 г. от общия брой 231 821 нарушения по ТПО и ЗНЗ са 91 639, 
което представлява 40%. В сравнение с 2008 г. делът на тези нарушения от общия 
брой констатирани нарушения нараства с 10 процентни пункта. 

По-висок е този относителен дял за проверените предприятия от Д „ИТ” 
Софийска област - 57%, София град , Търговище и Русе - 51%, В. Търново - 46%, 
Кюстендил и Шумен – 45%. 

В 18 икономически дейности делът на нарушенията по ТПО преобладава т.е. 
тези нарушения надвишават 50% от всички констатирани нарушения. Най-висок е 
делът на нарушенията по ТПО в проверените предприятия от икономическа дейност 
„Дейност по охрана и разследване” - 73%, „Хотелиерство” и „Издателска дейност” - 
54%, „Воден транспорт” - 50% и други. 

Резултатите от контролната дейност на ИА “ГИТ” през 2009 год. показва, че 
като правило трудовите правоотношения в големите предприятия от всички 
икономически дейности възникват и се осъществяват в съответствие с Кодекса на труда 
и нормативните актове по неговото прилагане. Значително по-често се установяват 
нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения в микро и малки 
предприятия, особено в тези, в които се извършва проверка за първи път. Тази 
тенденция се проявява устойчиво от 2005 г.  

Поради най-големия брой извършени проверки най-много нарушения по 
осъществяване на трудови правоотношения са установени в икономически дейности 
“Търговия на дребно” – 23 043 (25,3 % от всички нарушения), “Ресторантьорство” – 11 
355 (12,5 % от общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения), 
“Строителство на сгради” – 5 153 (5,6 %), „Хотелиерство” – 4 578 (4,9 %) и 
“Производство на облекло” – 4 230 (4,7 %) и т.н.  

Запазва се тенденцията, установила се през последните години, най-висок 
относителен дял да имат констатираните нарушения по заплащане на труда – 20 759, 
което е 22,8 % от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения.  

Най - много нарушения по заплащане на труда са констатирани в предприятия 
от икономически дейности „Търговия на дребно” – 4241, „Ресторантьорство” – 2338, 
„Производство на облекло” – 1675, „Строителство на сгради” – 1377, „Дейности по 
охрана и разследване” – 1075, ”Хотелиерство” - 1010. Относителният дял на 
установените нарушения по заплащане на труда в тези дейности представлява 56,4 % от 
всички установени нарушения по заплащането на труда. 

Установените през 2009 г. нарушения, свързани със заплащането на труда, 
основно се изразяват в липса на изискваните по закон вътрешни актове за 
регламентиране организацията на работната заплата и непълноти в съдържанието им. 
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Също така значителен брой от нарушенията се отнасят до неизплащане на положен 
нощен и извънреден труд и труд на официални празници, както и до неопределяне на 
дължимо обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на 
трудовото правоотношение. 

По време на проверките е установено, че се увеличават случаите на забавяне 
изплащането на трудовите възнаграждения или изплащане на възнаграждения с по-
нисък от гарантирания минимален размер. 

Голям брой работодатели за да преодолеят последиците от икономическата 
криза прибягват до нарушаване на нормата на заплащане на труда и нормата 
регламентираща работното време, почивките и отпуските. 

Поради ограничаване (свиване) на производството, неуредени междуфирмени 
плащания, голям брой работодатели започнаха да забавят своевременното изплащане 
на работните заплати, не се изплаща целия размер на работните заплати, прекратено е 
внасянето на осигуровките в НАП, не се изплаща положения извънреден труд и т.н. 

За предприятията от някои икономически дейности това се превърна в 
постоянна практика. 

В 9 икономически дейности делът на нарушенията на нормите на заплащане на 
труда са над 30% от всички нарушения по ТПО, като в икономически дейности „Добив 
на въглища” са 50%, „Добив на неметални материали и суровини” – 48%, 
„Производство на облекло” – 40% и т.н. 

В икономическа дейност „Търговия на дребно” нарушенията по заплащането на 
труда, се допускат основно от работодатели на малки и средни предприятия. В такива 
предприятия са и установените случаи на забава в изплащането на трудовите 
възнаграждения и негарантиране на установения минимален размер на трудовото 
възнаграждение. Резултатите от проверките, извършени в големите търговски вериги 
магазини показват, че няма установени случаи на незаплащане на гарантирания размер 
на трудовото възнаграждение или забавяне на изплащането на трудовите 
възнаграждения. В големите търговски вериги най-често се установява незаплащане на 
положен извънреден труд в резултат от съкращаване на персонала и увеличаване на 
натовареността на останалите работници. 

Най-сериозен остава проблемът със заплащането на труда в предприятията от 
икономическа дейност „Дейности по охрана и разследване”. В тези предприятия масово 
се установява незаплащане на положен извънреден труд в условията на сумирано 
изчисляване на работното време, незаплащане на положен нощен труд и допълнително 
трудово възнаграждение на трудов стаж и професионален опит. 

В голяма част от проверените охранителни фирми, не се изплащат 
допълнителните трудови възнаграждения за трудов стаж и професионален опит. Като 
основна причина за това, работодателите посочват възрастовия показател – по-голяма 
част от наетите работници и служители са с придобито право на пенсия и в тази връзка 
им се дължи голям процент допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и 
професионален опит.  

Причини за допускане на нарушения в малките и средни предпирятия основно 
са ограничените финансови възможности на предприятията, стремежа да се гарантира 
жизнеспособността и рентабилността на предприятието в условия на криза и липсата на 
добре подготвени кадри в областта на управлението на персонала. 

Нарушенията се допускат и поради това, че в повечето случаи воденето на 
документация, свързана с осъществяването на трудовите правоотношения, се възлага 
на счетоводителите, които нямат достатъчно задълбочени познания в областта на 
трудовото законодателство (например относно начисляване на допълнителните трудови 
възнаграждения за нощен труд, за трудов стаж и професионален опит). 

Нарушенията са предимно в предприятията, в които наетият персонал работи на 
смени, без регламентация на физиологичния режим на почивка, работи на удължено 
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работно време, без заповеди за ползване на платения годишен отпуск, с фиктивни 
графици за работа, които не съответстват на действително отработеното време от 
работниците и служителите и други. 

На второ място по брой през 2009 г. се нареждат констатираните нарушения на 
разпоредбите, уреждащи спазването на работното време, почивките и отпуските – 11 
559, което е 12,7 % от общия брой констатирани нарушения по трудови 
правоотношения за годината. 

От нарушенията регламентиращи работното време, почивките и отпуските най-
много са констатирани в предприятия от икономически дейности „Търговия на дребно” 
– 3198; „Ресторантьорство” – 1919; ”Хотелиерство” – 750; „Производство на 
хранителни продукти” – 566; „Строителство на сгради” – 415; „Производство на 
облекло” – 393; „Дейности по охрана и разследване” – 378. Относителният дял на 
установените нарушения по работното време, почивките и отпуските в тези дейности 
представлява 65,9 % от всички установени нарушения по работното време, почивките и 
отпуските. 

Нарушенията на нормите, регламентиращи работното време, почивките и 
отпуските са свързани с липсата на регламент за работното време, почивките и 
отпуските в обекти, които работят в почивните и празнични дни. В част от проверените 
предприятия не се спазват изискванията за установяване на разпределението на 
работното време в Правилник за вътрешния трудов ред. При голяма част от проверките 
се представя Правилник за вътрешния трудов ред, който е типов и не отразява 
спецификата на работа в обекта. Не се изготвят и съхраняват документите за отчитане 
на работното време - графици за работа на смени и др. Много често се допускат 
нарушения, свързани с въведеното сумирано изчисляване на работното време и 
съответно неговото отчитане, при което работодателите не превръщат отработените  
часове нощен труд през месеца в дневни . 

За предприятията от икономическа дейност „Дейности по охрана и разследване” 
е характерна работа на 24-часови смени, като продължителността на смяната 
надвишава 12 часа. Много често на обектите полагат труд по-малък брой хора от 
необходимите за осигуряване на денонощна охрана и в тази връзка се допуска 
полагането на голям брой часове извънреден труд. 

За икономическа дейност „Сухопътен транспорт” е характерно полагането на 
значителен брой часове извънреден труд от водачите на товарни и пътнически 
превозни средства в градския транспорт и при междуградските превози, както и 
неспазване на регламентираните периоди на работа и почивка на екипажите на 
превозните средства. 

При извършените през 2009 г. проверки са констатирани значителен брой 
случаи на едностранно разпореждане от работодателя на ползване на неплатен отпуск 
от работниците. Това се извършва с устна заповед на работодателя в нарушение на 
изискванията на трудовото законодателство или чрез принуждаване на работниците 
под заплаха за уволнение или неизплащане на вече станали дължими възнаграждения 
да отправят писмени искания за ползване на неплатен отпуск в условията на престой 
или намаляване на обема на работа в предприятието.  

През 2009 год. се наблюдава намаляване на броя на констатираните нарушения 
свързани с регистрацията на трудовите договори и връчване на копия от уведомления 
заверени от НАП. За 2009 г. са констатирани 1063 нарушения, докато през 2008 г. са 
установени 1671 такива нарушения. В сравнение с 2008 г. абсолютния брой на тези 
нарушения намалява със 712 броя. Намалява и относителния дял на тези нарушения от 
общия брой на нарушенията по ТПО от 3,1% през 2008г. на 1,2% през 2009 година. 

Икономическите дейности, в които са установени най-много нарушения от тази 
група, са “Ресторантьорство” - 218, „Търговия на дребно, без търговия на дребно с 
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автомобили и мотоциклети” - 169, “Строителство” – 128 „Производство на хранителни 
продукти” – 65, „Хотелиерство” – 58. 

Основните причини за допускане на нарушения свързани със сключване на 
трудови договори в писмена форма са от икономически характер, като например в едни 
случаи избягване на внасяне на осигурителни вноски или намаляване разходите за 
труд. В други случаи самият работник отказва да подпише писмен трудов договор, с 
оглед възможността да ползва обезщетението при регистрация като безработен и 
помощи по реда на социалното подпомагане едновременно с получаване на трудово 
възнаграждение. Има работодатели, които не считат за необходимо да сключват трудов 
договор с работник, който е в т.нар. “изпитателен период”. 

При проверките се установява регистриране в ТД на НАП на трудови договори, 
които не са подписани от страните по трудовото правоотношение. В този случай е на 
лице регистриране на трудово правоотношение, без да има сключен трудов договор в 
писмена форма. 

При част от проверките се оказва, че уведомленията са подадени в НАП във 
време и час, които приблизително съвпадат с тези на проверката. Често оправдание от 
работодателите е, че лицата се обучават или са наети “пробно”. Причина за тази 
тенденция е, че след като се извърши проверка по работни места от инспекторите по 
труда, работодателите оформят писмени трудови договори с дата на сключване ден-два 
преди проверката и подават уведомленията 1-2 часа след като е извършена. 

Констатираните нарушения по неспазване на разпоредбите на КТ свързани с 
извънредния труд през 2009 г. са 986, като се наблюдава тенденция към задържане на 
нарушенията, които за 2008 г. са били 953. 

Икономическите дейности, в които са установени най-много нарушения 
свързани с извънредния труд през 2009 г. са „Търговия на дребно, без търговия на 
дребно с автомобили и мотоциклети” - 179, „Дейности по охрана и разследване” – 152 
„Растениевъдство, животновъдство и лов” – 127, “Ресторантьорство” – 52, 
„Производство на облекла” – 43, “Строителство” – 42, „Производство на хранителни 
продукти” – 33, „Хотелиерство” – 25 нарушения. 

Констатираните нарушения по неспазване на разпоредбите на КТ закрилящи 
труда на непълнолетните през 2009 г. са 120, като се наблюдава тенденция към 
намаляване на нарушенията. За 2008 г. са констатирани общо 365 нарушения на 
нормите, закрилящи труда на лица до 18 г., от които 194 случая са за наемане на 
непълнолетни лица на работа без предварително разрешение от Инспекцията по труда 
са били 953. 

Наблюдава се увеличаване със 115 в сравнение с установените за миналата 
година на констатираните нарушения на разпоредбите на КТ, свързани със специалната 
закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност. Общият брой на 
тези нарушения за 2009 г. е 515, като 199 броя от тези нарушения, са на нормите на 
Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Нарушенията на други норми от КТ за 2009 г. са 55 552 или 61% от общия брой 
констатирани нарушения по ТПО. 

Това са предимно нарушенията по съдържанието на данните в сключените 
писмени трудови договори, на задълженията на работодателя да представи длъжностна 
характеристика на работника или служителя при сключване на трудовия му договор и 
задълженията на работодателя при поискване от работника или служителя да издава 
извлечения от ведомостите за заплати, на промени в регламентирането на почивките 
при сумирано изчисляване на работния ден. Много често извършвано от страна на 
работодателите нарушение е, че при прекратяване на трудовото правоотношение не 
вписват своевременно в трудовата книжка данните, свързани с прекратеното трудовото 
правоотношение, или неправомерно я задържат 
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Икономическите дейности, в които най-често се допускат тези нарушения са 
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” - 15154, 
„Ресторантьорство” - 6735, „Строителство” - 3118, „Производство на хранителни 
продукти” – 3009, „Хотелиерство” - 2702, и „Производство на облекло” - 1822. 

В резултат на контролната дейност, през 2009 г. са установени нарушения на 
разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, като при 
проверките по ТПО са установени 422 броя неизпълнени предписания. 

За 2009 г. в Агенцията са постъпили общо 13717 искания и сигнали от граждани, 
фирми, институции и синдикати, като от тях 99% (13605 бр.) са свързани с неспазване 
разпоредбите на Кодекса на труда. През 2008 г. са постъпили 9278 броя искания и 
сигнали, т. е. през 2009 година в сравнение с 2008 г. е налице увеличаване на броя на 
сигналите с 48%, а спрямо 2007 г. увеличението е с 96%. Все повече и по - често 
работещи търсят съдействие от Инспекцията по труда за решаване на възникналите 
проблеми при изплащане на трудови възнаграждения. 

Тези обстоятелства наложиха инспекционната дейност на ИА ГИТ през второто 
полугодие на 2009 година да се насочи приоритетно към извършване на проверки за 
решаване на постъпили сигнали и искания от граждани за защита на техните трудови 
права. 

В резултат на осъществения контрол от Агенцията в значителна степен бе 
ограничено нарушаването на нормите, регламентиращи заплащането на труда, 
продиктувани от негативното влияние на икономическата криза. Изплатени са 
забавени трудови възнаграждения и други плащания на работещи на стойност - 
над 39 милиона лева (през периода 17.08. - 31.12.2009 г.). С изпълнение на 
контролната си дейност Инспекцията по труда активно съдейства за реализиране на 
правителствената политика за стабилизиране на икономиката, за минимизиране щетите 
от кризата, за по- пълна защита трудовите права на работещите. 

През 2009 г. контрола относно спазване на разпоредбите на Закона за 
насърчаване на заетостта бе насочен основно към: 

- законосъобразността на извършване на посредническа дейност по наемане 
на работа,  

- законосъобразното наемане на работа на чужденци на територията на Р 
България,  

- спазване на процедурата за уведомяване при извършване на масови 
уволнения на работници и служители, изразходване по предназначение на средства по 
програми и мерки за заетост,  

- контрол на работодатели, чиито работници и служители получават 
компенсации по реда на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда 
за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено 
непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги” (обн. ДВ, 
бр. 16 от 27.02.2009 г.). 

Установени са общо 591 нарушения на Закона за насърчаване на заетостта. 
Данните показват увеличаване на разкриваемостта на нарушенията, като за сравнение  
за същия периода на 2008 г.са установени 470 нарушения. 

Най – голям е делът на установените нарушения по законосъобразното 
извършване на посредническа дейност по наемане на работа (485 нарушения, или 
82% от разкритите нарушения на Закона за насърчаване на заетостта). 

Най – много от нарушенията по спазване на законодателството по 
насърчаване на заетостта са установени от Д ИТ – София (199 нарушения), Д ИТ – 
Русе (108 нарушения), Д ИТ – Варна (74 нарушения) и др.  

През годината са приложени 522 принудителни административни мерки 
съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ. Съставени са 202 акта за установени 
административни нарушения на Закона за насърчаване на заетостта. 
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Законосъобразност на извършваната посредническа дейност по наемане на 
работа  

През 2009 г. са установени 485 нарушения на условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа, които са представляват 82% от 
разкритите нарушения на Закона за насърчаване на заетостта.  

- извършване на посредническа дейност по наемане на работа без 
регистрация в Агенцията по заетостта 

Установени са 9 случая на извършване на посредническа дейност без 
регистрация в Агенцията по заетостта. За преустановяване на нарушенията на 
основание чл. 78, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта са дадени задължителни 
предписания и са съставени 9 акта за установено административно нарушение. 
Актовете са съставени от Д ИТ Пловдив – 3 акта, Д ИТ Бургас – 3 акта, Д ИТ Стара 
Загора – 2 акта, Д ИТ Софийска област – 1 акт.  

През 2008 г. във Великобритания се случиха инциденти,  при които български 
сезонни селскостопански работници съобщиха, че са били експлоатирани във 
Великобритания. Инцидентите също така включваха и неспазване на 
законодателството от страна на български посреднически фирми, български и 
английски работодатели. В тази връзка на 13.01.2009 г се проведе среща между 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Службата за лицензиране на 
фирми за временно наемане на работа на Великобритания (GLA). Бяха обсъдени 
проверките и разследванията, които GLA и ИА ГИТ осъществиха във връзка с 
инцидентите, при които български сезонни селскостопански работници съобщиха, че са 
били експлоатирани във Великобритания. На срещата бе постигнато съгласие относно 
необходимостта от подписване на споразумение за обмен на информация между 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Службата за лицензиране на 
фирми за временно наемане на работа на Великобритания (GLA) и за административно 
сътрудничество в осъществяването на контрол върху посредническите фирми, които 
осигуряват работници за временна заетост във Великобритания. Целта на 
споразумението е предотвратяване на случаи на експлоатация на работници и 
незаконни действия на работодатели, които се опитват да избегнат британското и 
българското законодателства, осигуряване на добри условия на живот и труд и 
гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения, при командироване съгласно 
Директива 96/71 относно условията на труд на командировани работници, както и 
работници, идващи във Великобритания по други схеми. 

През 2009 г. ИА ГИТ поддържа връзка с трудовите аташета във 
Великобритания, Германия, Испания и Гърция. Същите изпращат сигнали за български 
посреднически фирми, които осъществяват посредническа дейност по наемане на 
работа на територията на тези държави, в нарушение на законоустановените условия и 
ред за извършване на дейността. Целта е защита на трудовите права на българските 
граждани, наети на работа в тези държави. 

Част от посредниците изпълняват и дейност като Агенции за временна 
заетост – за Р. България и за чужбина (като командироват наетите от тях лица в 
съответната държава) и съответно използват регистрацията като посредник по – 
скоро с рекламна цел. В тази връзка може да се посочи, че липсва нормативна 
уредба, която да уреди този въпрос, включително и за условията за 
командироване на наетите лица в чужбина и за контрола по спазване на 
финансовите условия за командировъчните средства.  

- извършване на посредническа дейност по наемане на работа с 
регистрация в Агенцията по заетостта 

През 2009 г. са установени 475 нарушения на условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа. Най-много нарушения са установени от Д 
ИТ София – 186 нарушения, Д ИТ Русе – 99 нарушения, Д ИТ Варна – 71 нарушения, Д 



 29 

ИТ Велико Търново – 22 нарушения, и др. Съставени са 90 акта за установени 
административни нарушения на условията и реда за извършване на посредническа 
дейност по наемане на работа. 

Установените нарушения се изразяват основно в: 
- В офиса посредникът не води регистър на търсещите и устроените на работа 

лица – 103 нарушения; 
- При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът не е обявил 

номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на 
регистрацията и номера на регистрирания посреднически договор за наемане на работа, 
както и посредникът рекламира и / или публикува обяви за работни места, за които 
няма заявки от работодатели – 74 нарушения; 

- Посредникът не представя в края на всяко тримесечие в Агенцията по 
заетостта информация за регистрираните и устроените на работа лица по форми и 
показатели, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта – 64 
нарушения; 

- Посредникът не е уведомил Агенцията по заетостта в 10-дневен срок за 
изменение и/или допълнение на документите, послужили като основание за 
регистрация, както и при промяна на адреса на офиса за извършване на дейността, 
както и не е уведомил в законоустановения 10-дневен срок Агенция по заетостта и ИА 
"ГИТ" за откриването на офиси в населени места извън мястото на регистрацията му – 
49 нарушения; 

- Информацията за свободните работни места и за съответните длъжности, 
която посредника предоставя на търсещите работа лица, не съдържа данни за 
изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност, 
предлаганото възнаграждение; условията за социално и здравно осигуряване, 
застраховане; необходимите познания по езика на приемащата държава; други 
специфични изисквания – 34 нарушения; 

- При извършване на посредническа дейност по наемане на работа посредникът 
не сключва посреднически договори с търсещите работа лица – 31 нарушения; 

Резултатите от проверките показват подобряване ефективността на контрола, 
като е повишена разкриваемостта на нарушенията при една проверка в сравнение със 
същия период на предходната година, както и утвърждаване положителната тенденция 
за намаляване грубите нарушения на Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа. 

Изразходване по предназначение на средствата предоставени по програми и 
мерки за заетост. 

Проверките на работодатели, ползващи средства по реда на Закона за 
насърчаване на заетостта, показват, че предоставените средства се изразходват по 
предназначение. Това е един изключително добър резултат, който показва, че 
работодателите, ползващи средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта, 
ги изразходват за трудови възнаграждения на наетите лица, за повишаване на тяхната 
квалификация и т.н. При проверките на тези работодатели се констатират нарушения на 
трудовото законодателство, за преустановяване на които се дават предписания. 
Проверките показват, че превенцията, осъществявана и чрез съвместните проверки с 
Агенцията по заетостта дава добър резултат. 

Законосъобразно наемане на работа на чужденци в Република Българя и 
приемане на командировани работници и служители от държави–членки на ЕС и 
от трети държави. 

Установени са 47 нарушения относно наемането на работа на чужденец, за което 
са съставени 44 акта за установени административни нарушения. Нарушенията са 
установени от Дирекции „Инспекция по труда” – Стара Загора (27 акта), София (12 
акта), Плевен – 2 акта, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив – по 1 акт. 
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При извършването на този вид контрол голяма трудност представлява 
идентифицирането на местата, където работят чуждестранни граждани в качеството им 
на наети лица по трудови правоотношения или командировани в рамките на 
предоставяне на услуги. 

Натрупаният през годините практически опит показва, че проверките от този 
вид се отличават с особена специфика. Задължително условие е те да бъдат 
осъществявани с представители на Министерството на вътрешните работи. При 
инспектирането трудности поражда изясняването на статута на чуждите граждани 
работещи в България, както и прилагането на съществуващата нормативна база. 

През 2009 г. ИА ГИТ е предоставила информация по чл. 4 от Директива 
96/71/EC относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги, 
в отговор на запитвания от компетентните органи на Холандия, Белгия и Франция. 
Наред с това, през 2009 г. са изпратени за проверка в Чехия, Франция, Литва, 
Великобритания и Полша преписки във връзка със защита на трудовите права на 
български работници, командировани в тези държави. 

Спазване на процедурата за извършване на масови уволнения. 
Проверките по спазването на процедурата за уведомяване за предстоящо масово 

уволнение са извършени на основата на информацията в постъпилите сигнали от Д 
“БТ” или по друг ред. Критерии при избора на предприятията за проверка е 
информацията, съдържаща се в подаденото уведомление от предприятието.  

През 2009 г. са установени 32 нарушения на процедурата за уведомяване по реда 
на чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта при условията на масови уволнения. 

Нарушенията са установени от Д ИТ Кюстендил – 7 бр.; Д ИТ София и 
Софийска област – по 5 бр.; Д ИТ Варна – 3 бр.; Д ИТ – Велико Търново и Пазарджик – 
по 2 бр.; Д ИТ - Добрич, Монтана, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян  и Шумен – 
по 1 бр. 

Съставени са 47 акта за установени административни нарушения на процедурата 
за уведомление за извършване на масово уволнение. 

Проверки на работодатели, чиито работници и служители получават 
компенсации по реда на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за определяне на условията и 
реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е 
установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и 
“Услуги” 

Извършени са общо 728 проверки на работодатели, чиито работници и 
служители получават компенсации по реда на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. Проверени са 
384 предприятия с общ брой заети 26359 работници и служители. Основно проверките 
обхванаха въпроси по спазване на работното време на работниците и служителите, на 
които се изплащат компенсации по реда на постановлението. 

За упражняване на контрола по прилагането на Постановление №44 от 
19.02.2009 г., обектите на дружествата с наети работници и служители, за които е 
установено непълно работно време и получават компенсации по чл.1 ал.1 от ПМС № 
44,  са посещавани по два пъти в рамките на един работен ден. 

При извършените проверки са установени общо 883 нарушения на трудовото 
законодателство. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото 
законодателство, на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ са дадени 879 задължителни за 
изпълнение предписания и са дадени 14 устни разпореждания. Съставени са 30 акта за 
установени административни нарушения.  

 
За отстраняване на констатираните през 2009 г. нарушения инспекторите по 

труда са приложили общо 228 584 бр. принудителни административни мерки, от 
които 228 062 бр. на основание на Кодекса на труда и 522 на основание ЗНЗ. 
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Дадени са общо 226 821 бр. задължителни предписания за отстраняване на 
констатираните по време на проверките нарушения с определен срок за изпълнение. 

През 2009 г. за констатираните нарушения на трудовото законодателство са 
съставени общо 11140 АУАН при 9312 през 2008 г. т.е. с 1828 повече или ръст от 
20%. В същото време броя на констатираните нарушения през 2009 г. е с 26% по-
голям от броя на констатираните нарушения през 2008 г. Това показва, че през 
2009 г. инспекторите по труда по-рядко са прилагали мярката – „търсене на 
административно наказателна отговорност” от лицата допуснали нарушаването 
на разпоредбите от трудовото законодателство. В подкрепа на този извод е и 
факта, че през 2008 г. АУАН е съставен средно за 20 констатирани нарушения, а 
през 2009 г. за 21 констатирани нарушения. 

Значително по-често е търсена административно наказателна отговорност от 
нарушителите на трудовото законодателство в Д ИТ - Варна, Видин, Враца, Кюстендил 
и Шумен. По-рядко е търсена административно-наказателна отговорност от 
нарушителите на трудовото законодателство работещите на територията на Д ИТ - 
Кърджали, Сливен, Смолян, Плевен, Пловдив и София град. 

Съставените актове през 2009 г. се разпределят както следва: 
– за нарушения на норми, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ – 5060 бр., 

като 268 от тях са за неизпълнени предписания; 
– за нарушения на норми, регламентиращи трудовите правоотношения – 5827 

бр., като 453 от тях са за неизпълнени в срок предписания; 
– за нарушения на норми на ЗНЗ – 202 бр., като 6 от тях за неизпълнени 

предписания; 
– за създаване пречки на контролните органи –51 бр. 
Най-много актове през периода са съставени в икономически дейности 

„Строителство на сгради”, „ Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети”, „ Производство на облекло” и „Ресторантьорство”. 

Отчетните данни от инспекционната дейност през 2009 г. показват, че 
инспекторите по труда са проявили взискателност към работодателите като са издадени 
АУАН: 

- на работодатели физически лица са съставени 2853 (25,6%) от АУАН; 
- на длъжностни лица – 1548 (13,9%); 
- на работници и служители – 708 (6,4%); 
- на юридически лица – 6031 (54,1%). 
В зависимост от тежестта на нарушенията и вредните последиците, които те 

предизвикват за работещите, към различните нарушения е проявен различен подход 
при търсене на административнонаказателна отговорност: 

За нарушаване на нормите регламентиращи дейности по осигуряване на ЗБУТ за 
работещите, АУАН е съставен средно за 28 констатирани нарушения при 24 през 2008 
г. т.е. намалена е честотата на търсене на административнонаказателна отговорност. 

За нарушаване на нормите регламентиращи дейности по организация и 
управление на дейността за осигуряване на ЗБУТ за работещите, АУАН е съставен 
средно за 22 констатирани нарушения при 25 през 2008 г. т.е. увеличена е честотата на 
търсене на административнонаказателна отговорност. 

За нарушаване на нормите регламентиращи обезопасяването на машините, 
работното оборудване и технологичните процеси АУАН е съставен средно за 55 
констатирани нарушения при 42 през 2008 г. Данните показват, че е намалена честотата 
на търсене на административнонаказателна отговорност за тази група нарушения. 

За нарушаване на нормите регламентиращи хигиената на труда АУАН е 
съставен средно за 39 нарушения при 15 нарушения през 2008 г. т.е. намалена е 
честотата на предприемане на тази мярка над 2 пъти. 
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За нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения АУАН е 
съставен средно за 16 констатирани нарушения при 15 през 2008 г., в т.ч. за най-често 
констатирани нарушения: 

- нарушаване на нормите регламентиращи работното време, почивките и 
отпуските на работещите АУАН е съставен за средно констатирани 38 нарушения при 
37 за 2008 г.; 

- нарушаване на нормите регламентиращи заплащането на труда АУАН е 
съставен за констатирани средно 21 нарушения при 19 през 2008 г.; 

- за полагане на извънреден труд АУАН е съставен средно 21 констатирани 
нарушения при 12 констатирани нарушения през 2008 г.; 

- за нарушаване на нормите по наемане на работна сила (трудови договори, 
уведомления) за всички констатирани нарушения са съставени АУАН. 

Най-голям брой актове са съставени за констатирани нарушения на 
императивните разпоредби на чл. 62 и чл. 63 от Кодекса на труда - 1048 (18%) АУАН. 
На второ място от съставените актове за констатирани нарушения по ТПО, са за норми 
регламентиращи заплащането на труда – 982 (16,8%) от общия 5827 бр. АУАН. За 
неизпълнени предписания по ТПО са съставени 453 (7,3%) АУАН. За нарушения на 
нормите регламентиращи работното време, почивките и отпуските са съставени 301 
(5,2%) АУАН. 

През 2009 г. е повишено търсенето на административнонаказателна отговорност 
за нарушения по нормите регламентиращи работното време, почивките и отпуските, и 
заплащането на труда в предприятията от икономическа дейност „Производство на 
хранителни продукти”, „ Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети”, „ Хотелиерство”, „ Ресторантьорство”, които попадат в шестте 
икономически дейности от които има подадени най-голям брой жалби и сигнали за 
допуснати нарушения за норма регламентираща заплащането на труда, работното 
време, почивките и отпуските. 

Висока взискателност по отношение на административнонаказателната 
отговорност от отношението на нормите регламентиращи заплащането на труда на 
работещите е проявена в икономически дейности: „Обработка на кожи; производство 
на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”, „ Печатна дейност и 
възпроизвеждане на записани носители”, „ Производство на електрически съоръжения”, 
„Ремонт и инсталиране на машини и оборудване”, „ Воден транспорт”, „ Пощенски и 
куриерски дейности” и др.  

За нарушаване на нормите по работно време, почивките и отпуските висока 
взискателност е проявена в предприятията от икономическите дейности: 
„Производство на основни метали”, „ Производство на електрически съоръжения”, 
„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”, „ Производство на 
превозни средства, без автомобили”, „ Производство, некласифицирано другаде”, 
„Далекосъобщения” и „Административни офис дейности и друго спомагателно 
обслужване на стопанската дейност”. 

АУАН са съставени и за всички неизпълнени предписания. 
За нарушаване на нормите регламентиращи хигиена на труда най-често е 

търсена на административнонаказателна отговорност в предприятия от икономическа 
дейност: „Производство на основни метали” и „Строителство на сгради”. 

През 2009 г. са подадени 79 сигнала до прокуратурата, в т.ч. за нарушения на 
разпоредбите на Кодекса на труда относно приемане на работа на лица, ненавършили 
16 години и на лица от 16 до 18 години, за допуснати трудови злополуки, полагане на 
извънреден труд, забавено изплащане на дължими трудови възнаграждения на 
работници и служители и т.н. 

Най-голям брой сигнали са подадени от Д ИТ Смолян – 10, Д ИТ София – 9, Д 
ИТ Шумен – 7 и Д ИТ Варна – 6 броя. 
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Сигналите са предимно за нарушения допуснати в предприятия от 
икономически дейности: „Ресторантьорство”, „ Хотелиерство” и „Строителство на 
сгради”. 

През 2009 г. са връчени общо - 10589 наказателни постановления, от тях за 
нарушения по КТ са връчени - 5382 (50,8%) НП. За нарушения по ЗЗБУТ са връчени - 
5022 (47,4%) НП, а за нарушения по ЗНЗ – 185 (1,8%) НП. Влезлите в сила общо 
наказателни постановления са 10084, като 9207 са необжалвани наказателни 
постановления, а броя на обжалваните пред съда за периода е 1412 наказателни 
постановления. 

Обжалваните наказателни постановления през 2009 година представлява 13,3 % 
от всички издадени наказателни постановления при 14,6 % през 2008 г. Следва да се 
отбележи, че почти 100 % от наказателните постановления, издадени за 10 000 лв. се 
обжалват. 

През 2009 г. относителният дял на отменени наказателни постановления от 
общия брой обжалван в съда достига 29% при 36,8% през 2008 г. Най-сериозен спад на 
дела на отменените наказателни постановления е регистриран в Д ИТ – Хасково, 
Смолян, Видин, Варна и Бургас. 

Делът на отменените наказателните постановления спрямо общия брой на 
влезлите в сила решения на съда по обжалвани наказателни постановления е най - 
висок в Д ИТ – Кюстендил – 76,3%, Враца – 64,7%, Пазарджик – 52,2%, Перник – 50% 
и Плевен – 43,4%. 

Делът на обжалваните наказателни постановления през 2009 г. е най-висок в 
икономическите дейности: „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 
картон”, „ Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти” и „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих”. 

От всички влезли в сила решения на съда по обжалваните наказателни 
постановления общо 1236 бр., потвърдени са 877 и са отменени 359 бр. 

От връчените през 2009 г. 10589 наказателни постановления, на работодатели-
физически лица са връчени 2800, на длъжностни лица – 1483, - на юридически лица - 
5481 и на работници и служители – 825. 

Сумата на глобите от влезлите в сила наказателни постановления е 6 916 370 лв. 
при 2 827 017 лв. за същия период на 2008 г. 

През 2009 г. са разгледани и решени 107 жалби срещу приложени принудителни 
административни мерки. В рамките на развилите се производства са разгледани 107 
индивидуални административни акта, от които 604 предписания (ПАМ). От всички 
разгледани оспорени предписания 550 броя са потвърдени като законосъобразни и 
обосновани, а 54 броя са отменени като незаконосъобразни, нецелесъобразни или 
необосновани. От тях 17 са оставени без разглеждане, като недопустими или частично 
недопустими. За периода има 8 отказа за издаване на принудителни административни 
мерки по реда на чл.404, ал.2 от КТ, от които 1 отменен като неоснователен. 

През периода е одобрено едно споразумение по чл.415 „г” от КТ и са одобрени 6 
разсрочвания на задължения по чл.415 „д” от КТ. 

Разгледани са 2 искания за достъп за обществена информация по ЗДОИ. 
През 2009 г. се сключи споразумение за сътрудничество за защита правата 

на работниците и служителите в условията на криза между ИА „Главна 
инспекция по труда”, КНСБ и КТ „Подкрепа". Същото следва да даде по-голяма 
гаранция за спазване на фундаменталните права на работното място. 

През отчетната година Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда” започна изпълнението на проект „Превенция за безопасност и здраве при 
работа”. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 14 925 
145, 96 лв. Дейностите са с продължителност четири години и ще се осъществяват във 
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всички градове на територията на 28-те области на страната. Общата цел е подобряване 
на условията на труд, професионалния и здравен статус на работната сила в 
предприятията на територията на Република България. Предвижда се да бъдат 
обхванати минимум 150 000 лица от всички икономически сектори в страната. 
Реализирането на проекта ще доведе до създаване и укрепване на устойчив 
административен капацитет в ИА ГИТ за ефективно и ефикасно изпълнение на 
функциите по управление на проекти. Постигането на целите на проекта ще допринесе 
за изпълнение на целите, заложени в Стратегията за безопасност и здраве при работа 
2008 - 2012 г. 

ИА ГИТ през този период осъществи дейността си при строга икономия на 
финансов ресурс, като ангажира целия човешки ресурс в реализирането на 
инспекционната дейност. 

През 2009 г. общата численост на служителите в ИА ГИТ е 491 щатни бройки, 
като в края на отчетния период са заети 456 работни места, от тях 451 по служебно и 5 
по трудово правоотношение. През периода м. януари – м. декември 2009 г. напусналите 
работа в ИА ГИТ са 49 служители, от които 20 инспектори по труда и юрисконсулти. 
Като основна причина за напускане работа в системата на Агенцията се посочва ниския 
размер на получаваното трудово възнаграждение несъответстващо на големия обем 
работа, отговорност и стресова среда. 

За същия период в ИА ГИТ са назначени 47 служители, в т.ч. 15 – след 
провеждане на конкурс, 26 – по заместване на продължително отсъстващи служители, 3 
– преминаване от друга администрация и 3 – по трудово правоотношения. 

С цел осигуряване на кариерното развитие на специалистите в ИА ГИТ, 
доказали умения и компетентности при изпълнение на задълженията си и  проявили 
инициативност и заинтересованост от подобряване дейността на съответните 
структурни звена и издигане имиджа на Инспекцията като цяло, през отчетния период 
ефективно е прилагано повишаването в длъжност чрез процедурата на конкурентен 
подбор. Преназначени на по-високи длъжности са 42 служители. Повишени в ранг са 
62 държавни служители. 

Обучении са 751 служители в 60 различни форми на обучение. Проведении са 28 
обучения за повишаване на професионалната квалификация на инспекторския състав.  

В чуждо езиково обучение са участвали 69 служители – 30 служители от 
администрацията  и 39 служители от дирекции „Инспекция по труда”. Английски език 
е изучаван от 63-ма служители. 

Въпреки трудната 2009 г. ИА ГИТ е изразходвала около 30000 лева за обучение, 
защото приоритет на Агенцията е създаване на човешки капитал, който е в основата за 
реализиране оперативните цели и конкретните мерки на дейността на ИА „Главна 
инспекция по труда”. 

Международното сътрудничество и обмяната на опит с инспекциите по труда от 
ЕС и региона представлява един от ресурсите за повишаване ефективността на 
контрола по труда, с оглед на което през 2009 г. бе поставен акцент върху 
своевременното и качествено изпълнение на дейностите по подписаните споразумения 
за сътрудничество между ИА ГИТ и сродни институции от други държави, в т.ч. по 
плана за работа на Регионалния алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, 
Азербайджан и Украйна. 

Проведени бяха редица работни срещи на служители на ИА ГИТ с експерти и 
представители на различни институции и организации: Службата за лицензиране на 
фирми за временно наемане на работа във Великобритания (Gangmasters Licensing 
Authority) и Британското посолство в София; Международната асоциация за социално 
осигуряване (ISSA); Публичната федерална служба на вътрешните работи на Кралство 
Белгия; Международния обучителен център на МОТ в Торино и др. 
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Част от проявите бяха реализирани в рамките на вече подписани двустранни или 
многостранни споразумения, докато други (напр. посещенията на Държавната 
инспекция по труда на Латвия и на Службата за лицензиране на фирми за временно 
наемане на работа във Великобритания) бяха инициирани с цел обсъждане на 
възможностите за развитие на двустранните отношения и подписване на споразумения 
за бъдещо сътрудничество. 

ИА ГИТ съвместно с ЦРЧРРИ, организира семинари и обучения, в които взеха 
участие инспекциите по труда на Молдова, Армения, Сърбия, Азербайджан, Босна и 
Херцеговина.  

На Втората конференция на Алианса, проведена през м. октомври 2009 г. в 
Белград, Сърбия, изпълнителният директор на ИА ГИТ представи осъществените 
дейности през първата година от учредяването на Алианса преди официалното 
предаване на председателството на Инспекцията по труда на Република Сърбия. 

В качеството си на пълноправен член на SLIC, ИА ГИТ активно се включи в 
дейността му, като взе участие в: 56-та редовна пленарна среща, проведена в гр. Прага 
(Чехия), 57-мата редовна пленарна среща, проведена в гр. Стокхолм (Швеция), 
заседанията на работните групи „Прилагане на законодателството” (Enforcement) и 
MACHEX и т.н. 

През 2009 г. представители на Агенцията участваха в работата на: 
международната конференция „Минерални ресурси за Европа”; работните срещи по 
международен проект на ISSA „Превенция в ЕС-27”, обучения и семинари на 
регионални експерти в областта на социалната политика, организирани от Инструмента 
за техническо подпомагане и информационен обмен (TAIEX); тристранната регионална 
конференция по проект на МОТ във връзка с трафика на хора и принудителния труд, 
както и технически семинар по проблемите на инспекцията по труда и недекларирания 
труд, организиран от Програмата за администрация и инспектиране по труда към МБТ 
(LAB/ADMIN) и субрегионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа и др. 

Във връзка с членството на Република България в Европейския съюз и участието 
на ИА ГИТ в Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), Агенцията 
своевременно подготвя и предоставя по съответния ред информация и отговори на 
въпросите, зададени от инспекциите по труда от останалите страни-членки на ЕС чрез 
сайта за бърз обмен на знания (KSS-Knowledge sharing site) към Комитета на старшите 
инспектори по труда. 

С цел популяризиране на сайта сред инспекторите по труда, бе преведена на 
български език и разпространена сред дирекциите в структурата на ИА ГИТ листовка, 
представяща системата за обмен на знания и начина на нейното функциониране. 
Същевременно бяха разработени и утвърдени вътрешни правила за работа по SLIC-
KSS. 

В резултат на положените усилия от служителите на Агенцията през 2009 г. бе 
постигнато своевременно и качествено изпълнение на дейностите по подписаните 
споразумения за сътрудничество между ИА ГИТ и сродни институции от други 
държави, в т.ч. по Плана за работа на Регионалния алианс на инспекциите по труда в 
Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна. 

Медийната политика на Главна инспекция по труда през 2009 година беше 
изградена и реализирана като неразделна част от общата политика на Агенцията в 
подкрепа на утвърждаването й като институция за осигуряване на защита на трудовите 
права на работниците и служителите и в помощ на правителството за справяне със 
сивата икономика и икономическата криза в страната.  

Медийната политика беше подчинена на оперативните цели и програми за 
постигане повишаване на ефективността и ефикасността на контролната дейност за 
устойчиво подобряване на условията на труд и предотвратяване нарушенията, свързани 
с трудовите правоотношения на работещите. 
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В подкрепа на тази политика Интернет страницата на Главна инспекция по 
труда беше постоянно актуализирана, като в рубриката на Пресцентъра редовно се 
публикуваха новини и информация за събития, а рубриката “Публикации” се 
поддържаше с богат портфейл от материали от националния и регионалния печат, 
които представят дейността или разглеждат въпроси, свързани с тематиката на 
Агенцията. Специално значение за политиката по комуникациите имат и 
профилираните списания –сп.”Здравословен и безопасен труд” и сп. Безопасност и 
трудова медицина”. На техните страници бяха предоставени консултации и 
практически съвети за работодателите по спазване на трудовото законодателство. В 
публикациите бяха отразени национални и международни събития и инициативи, 
популяризираха се добрите практики по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, публикуваха се новости в нормативната уредба и инспекционната 
работа, беше споделен международен опит в областта на безопасността и хигиената на 
труда. 

Като неразделна част от цялостната комуникационна политика на Главна 
инспекция по труда Дирекциите „Инспекция по труда” осъществяват медийната 
политика на регионално ниво. Всички дирекции периодично провеждат 
пресконференции, на които предоставят актуална информация и анализи, свързани с 
инспекционната дейност. На регионалните медии и кореспондентите на националните 
медии се дава информация за националните и областните кампании, за резултатите от 
контролната дейност, за разследвания на трудови злополуки, за новости в нормативната 
уредба и за национални и международни прояви. Използват се различни форми за 
информиране на обществеността, като участия в радио и телевизионни предавания и 
поддържане на рубрики в местната преса. По този начин чрез медийната политика се 
постига значителна степен на информираност на обществеността, затвърждава се 
доверието в ГИТ като институция и се осъществява политика на превенция срещу 
нарушенията на трудовото законодателство. 

Целенасочената и организирана медийна политика на Главна инспекция по 
труда осигури на обществеността през 2009 година необходимата тематична 
информация, свързана с контролната дейност и резултатите от инспекциите, промените 
в трудовото законодателство, за националните и международни инициативи в сферата 
на здравето и безопасността при работа. Чрез успешното сътрудничество с 
националните и регионални медии посланията достигнаха до хората на наемния труд, 
до бизнеса и синдикатите, до българската общественост, което ни кара да се надяваме, 
че сме допринесли за подобряване състоянието по спазване на трудовото 
законодателство в нашата страна и сме били в подкрепа на лоялния бизнес, хората на 
наемния труд и синдикатите. 

Значимо бе участието на ръководители и експерти от ИА ГИТ в организираните 
през 2009 година от социалните партньори обучения на ръководни и изпълнителски 
кадри по въпросите на трудовото законодателство. В тези обучения лекторите от ИА 
ГИТ освен конкретната тематика изразяваха и политиката на ИА ГИТ за постигане 
спазване на трудовото законодателство. Участието в обучителни мероприятия има 
силен превантивен ефект в спазването на трудовото законодателство. 

 
Резултати от инспекционната дейност 
� извършени са 53155 проверки, което е с 18597 броя повече проверки от 

реализираните през 2008 г.; 
� относителният дял на предприятията с изпълнени основни изисквания на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд е нараснал от 61% през 
2008 г. на 71% през 2009 г., т.е. реализиран е ръст от 10%; 

� броят на предприятията, в които не са изпълнени дадените задължителни 
предписания е намалял от 746 бр. през 2008 г. на 648 бр. през 2009 г.; 
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� общият брой на трудовите злополуки по оперативни данни на НОИ е 
намалял със 781 в сравнение с 2008 г., при планирано намаление с 50 броя; 

� броят на смъртните трудови злополуки е намалял със 70 бр. в сравнение с 
2008 г.; 

� злополуките предизвикали инвалидност са намалели през 2009 г. с 16 бр. 
спрямо 2008 г.; 

� относителният дял на предприятията с рискови производства и дейности, в 
които работното оборудване е приведено в съответствие с изискванията на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е увеличен с 3,7% 
спрямо 2008 г., при планирано увеличение 3,0%; 

� намален е делът на работещите при условия на труд, несъответстващи на 
минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд от 17% през 2008 г. На 12% през 2009 г., т.е. спад от 5 процентни 
пункта; 

� подобрена е фирмената организация за управление на дейността по здраве и 
безопасност, в т.ч. качеството на изготвените оценки на риска в 5% от 
проверените малки и средни предприятия за производство на сухи 
строителни смеси; 

� относителният дял на предприятията с извършена оценка на риска, приели 
мерки за отстраняването или ограничаването му е увеличен от 79% през 2008 
г. на 84% през 2009 г., т.е. ръст от 5% пункта; 

� чрез извършените проверки и предприетите инспекционни мерки се 
елиминират и ограничават предпоставките, водещи до висок трудов 
травматизъм; 

� повишена е информираността на социалните партньори и обществеността за 
причините за поява на трудовия травматизъм и предприетите мерки за 
неговото намаляване. 


