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ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИА "ГИТ"

ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в съответствие със задълженията, произтичащи от чл.
чл. 20 и 21 на Конвенция № 81 на МОТ и чл. 6 т. 2 на Устройствения правилник на ИА
"ГИТ".

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА "ГИТ") към Министъра на
труда и социалната политика е държавен орган, който на основание чл. 399 от Кодекса на
труда (КТ), осъществява цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство във
всички отрасли и дейности в Република България и специализиран контрол по спазване на
Закона за насърчаване на заетостта.

Дейността на ИА "ГИТ" през 2008 г. е съобразена с Програма 3 „Осигуряване на
подходящи условия на труд” от политиката на МТСП в областта на трудовите отношения.

Извършени  са  дейности,  насочени  към  реализирането  на  5  оперативни  цели  за
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.

За  постигане  на  оперативните  цели  през  2008  г.  инспекционната  дейност  се
съсредоточи към изпълнението на:

- 16  национални  програми  с  цел  въздействие  чрез  средствата  на  контрола  за
привеждане условията на труд в предприятията в съответствие с изискванията
на  ЗЗБУТ,  посредством  прилагане  системи  за  оценка  и  контрол  на
професионалните рискове, прилагане на строги принудителни мерки и висока
взискателност  към работодателите  за  намаляване на  трудовия травматизъм и
наемане и използване на работната сила при стриктно спазване на КТ;

- 32 областни програми, насочени към решаването на специфични за всяка област
проблеми  по  спазването  на  трудовото  законодателство,  в  зависимост  от
достигнатите  нива  на  трудова  заетост,  на  трудов  травматизъм  и  на
професионалните  рискове,  на  развитие  на  икономическите  дейности  и  от
динамиката в преструктурирането на предприятията.

Дейността на Главна инспекция по труда е осъществявана в среда на прилагане на
хармонизираното  с  европейските  и  международни  норми  и  стандарти  по  здраве  и
безопасност при работа национално законодателство.

Ефективното  прилагане  на  обновеното  ни  с  достиженията  на  правото  на  ЕС
законодателство е от основно значение в работата на ИА "ГИТ" за защитата на живота и
здравето на работещите.

Появяват се нови рискове,  особено психосоциалните рискове и заболяванията  на
опорно-двигателния апарат, като в същото време добре познатите физически рискове (шум,
болезнени и изморителни пози при работа,  работа  с  тежки товари и др.)  все още имат
широко разпространение.

Многобройните  промени  в  работната  ситуация  също  водят  до  повишаване  на
умствената  натовареност,  както  и  до  психологически  проблеми.  Повишаването  на
умствената натовареност води до стрес и човешки грешки.

Променящият  се  свят  на  труда  изисква  обръщане  на  специално  внимание  на
инспекторите по труда. Новите възникващи рискове налагат по-високи изисквания към тях,
с оглед повишаване на компетентността и капацитета на Инспекцията по труда.

През 2008 г. продължиха усилията на ръководството на ИА "ГИТ" за повишаване
капацитета  на  агенцията.  Постигна  се  по-нататъшно  професионално  развитие  на
служителите на агенцията, чрез участието им в различни форми на обучение; подобри се

1



информационно-технологичната и комуникативна осигуреност на инспектирането по труда
и се прилага положителния международен опит.

Много  от  предизвикателствата,  свързани  със  здравето  и  безопасността,  отчетени
през изминали периоди продължиха да бъдат от значение и през отчетната година.

Въпреки  реализирания  сериозен  напредък  по  осигуряване  на  здравословни  и
безопасни условия на труд резултатите от контролната дейност през 2008 г. показват, че
все още работата на много работещи крие заплаха за здравето или безопасността им.

Поради тези причини през следващите пет години усилията  на ИА "ГИТ" ще се
насочват към прилагане на мерки спрямо работодателите за постигане висока степен на
спазване на изискванията на трудовото законодателство.

През  годината  за  първи път  се  разработи  дългосрочен  план  за  дейността  на  ИА
"ГИТ"  за  периода  до  2012  г.,  който  отчита  и  отразява  целите  и  приоритетите  на
правителствената стратегия за безопасност и здраве при работа за периода 2008 – 2012 г.

В  подкрепа  на  политиката  и  реализирането  на  целите  на  МТСП  в  областта  на
безопасността и здравето при работа през 2008 г. структурите на ИА "ГИТ" продължиха да
подкрепят и насърчават дейността  на  изградените  консултативни органи по условия на
труд  и  заетостта  на  национално,  отраслово/браншово,  регионално  равнище  и  в
предприятията.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА ИА "ГИТ"

През  2008  г.  са  извършени  общо  34558  проверки при  планирани  22128  бр.
Постигнатият ръст от 56 % е в резултат на реализирани проверки във връзка с извършената
непланирана инспекционна за:

- проучване  и  решаване  на  постъпили  искания  и  сигнали  за  нарушения  на
трудовоправни норми – 5451 проверки;

- проверка изпълнението на предписания от предишни проверки – 3884 проверки;
- установяване причините за станали трудови злополуки – 565 проверки.
През  2008  г.  са

извършени  1527  проверки
повече в сравнение с 2007 г.
независимо  от  намаления  с
12 %  персонал  и  при  26
вакантни длъжности.

Значително  повече
проверки в сравнение с 2007 г.
са извършили Д "ИТ" Разград
и София град.

През  годината  най-
много проверки са извършени
в  икономически  дейности
„Търговия  на  дребно,  без
търговията  с  автомобили  и
мотоциклети”, „Строителство на сгради”, „Ресторантьорство”, „Производство на облекло”,
"Производство  на  хранителни  продукти”,  „Хотелиерство”,  „Търговия  на  едро,  без
търговията с автомобили и мотоциклети” и „Производство на метални изделия, без машини
и оборудване” и това е предопределено от структурата на икономиката на страната.

С участието на повече от един инспектор са извършени 13159 проверки (38 % от
всички проверки).

Такива  проверки  са  извършени в почти  всички икономически  дейности,  но  най-
голям  брой  такива  проверки  са  извършени  в  „Търговия  на  дребно,  без  търговията  с
автомобили  и  мотоциклети”  –  2214  бр.,  „Строителство  на  сгради”  –  1739  бр.,
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„Ресторантьорство” – 1430 бр.,  „Производство на облекло” – 873 бр.,  „Производство на
хранителни продукти” – 678 бр. и „Хотелиерство” – 635 бр.

Извършени са 1110 проверки съпътствани с контролни измервания за състоянието
на параметрите на различните фактори, които определят условията на труд на конкретно
работно място или участък.

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

През 2008 г. 4260 проверки са приключили с доклад до директора на Д "ИТ", тъй
като  при  посещенията  в  тези  предприятия  инспекторите  по  труда  не  са  констатирали
нарушения или предвидените за проверка фирми са прекратили дейността си към момента
на проверката.

Относителният дял на проверките приключили с доклад нараства от 10 % през 2007
г.  на 12 % през отчетната  година.  Най-голям е броят на тези проверки в Д "ИТ" Стара
Загора, Разград, Пловдив, Добрич и Благоевград.

При план да се извършат 1312 проверки за осъществяване на периодичен контрол в
рискови производства и дейности са извършени 1371 проверки.

С  участието  на  представители  на  други  контролни  органи  са  извършени  2475
проверки.

В извършването на проверките през годината са участвали общо 249 инспектори. За
реализацията на проверките са изразходвани 59571 човекодни, което показва, че средно за
една проверка са изразходвани по 1,7 човекодни.

Общият брой на работните дни на 249 инспектори от Д "ИТ" за 2008 г. е 63495, от
тях  4,9 % са  изразходвани  за  участие  в  съдебни  заседания,  3,3 %  за  обучения,  срещи,
семинари,  4,9 % за отпуски по болест и 19,8 % за платен годишен отпуск. Редуцирайки
реалния  фонд  работни  дни (63495)  с  работните  дни  за  участие  в  семинари,  отпуски  и
участие в съдебни заседания става ясно, че за непосредствена инспекционна дейност, т.е. за
извършване на проверки е използван 67,1 % от ефективния фонд работно време.

В резултат на извършените през 2008 г.  34558 проверки са проверени 27303
предприятия.

Най-много  предприятия  са  проверени  в  икономически  дейности  „Търговия  на
дребно,  без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  48421  бр.,  „Строителство  на
сгради” – 2877 бр., „Ресторантьорство” – 2356 бр., „Производство на облекло” – 1450 бр. и
„Производство на хранителни продукти” – 1215 бр. и това е предопределено от големия
относителен  дял  на  предприятията  от  тези  икономически  дейности  в  структурата  на
българската икономика.

В 5215 предприятия или в 19 % от общия брой проверени предприятия са проверени
само обособени части от тях – обекти, цехове и т.н.

В сравнение  с  2007 г.  през  отчетната година са  проверени 227 предприятия
повече.

От общия  брой  проверени  предприятия,  8601  са  проверени  за  първи  път,  което
представлява 32 % от всички проверени предприятия.  В сравнение с 2007 г.  броят на
проверените за първи път предприятия е с 372 повече.

Относителният  дял  на  тези  предприятия  е  най-голям  в  икономически  дейности
„Организиране  на  хазартни  игри”  –  61,6 %,  „Специализирани  строителни  дейности”  –
57,4 %, „Операции с недвижими имоти” – 54,2 %, „Ремонт и инсталиране на машини и
оборудване” - 51,5 %, „Ресторантьорство” – 44,5 %, „Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети” – 39,5 %, „Строителство на сгради” – 38,8 %, „Строителство на
съоръжения” – 36,8 % и „Дейности по охрана и разследване” – 35 %.

В проверените  през  годината  предприятия  са  били заети  общо 1190999 лица,  от
които 704399 мъже и 486600 жени.

В проверените 27303 предприятия е констатирано, че в тях работят и: 1855 лица до
18 годишна възраст, 11637 лица с трайно намалена трудоспособност, 6601 трудоустроени
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лица, 44546 пенсионери и 1600 чужденци. За 268535 работници е направена задължителна
застраховка за трудова злополука.

Най-голям  е  относителния  дял  на  застраховани  за  трудова  злополука  лица  в
икономически дейности "Добив на въглища" – 87 %, "Ремонт на компютърна техника, на
лични  и  домакински  вещи"  –  60 %,  "Строителство  на  съоръжения"  и  "Архитектурни  и
инженерни  дейности;  технически  изпитвания  и  анализи"  по  55 %,  "Производство  на
машини и оборудване,  с  общо и специални предназначение"  – 53 %, "Производство  на
напитки" и "Специализирани строителни дейности" по 52 % и "Производство на изделия от
други неметални минерални суровини" – 50 % (при 22 % като цяло за страната).

През 2008 г.  са извършени общо 33000 проверки в малки и средни предприятия
(МСП), като са проверени 26498 предприятия (от 1 до 249 заети), което представлява 97 %
от общия брой проверени предприятия.

През  годината  основно
са  извършвани  проверки  в
микро-  (до  9  заети)  и  малки
(от  10  до  49  заети)
предприятия.  Относителният
дял  на  проверените  микро-
предприятия  е  51,5 %  от
всички  проверени
предприятия,  а  относителния
дял  на  малките  33 %,  т.  е.
общо  микро-  и  малките
предприятия  съставляват
84,5 %  от  всички  проверени
предприятия.  В  тези  23066
(84,5 %)  микро-  и  малки
предприятия  работят  общо 254470 лица,  което  представлява  21 % от  общо заетите  във
всички проверени предприятия.

Най-голям е делът на проверените микро- предприятия в икономически дейности
"Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети",  "Ресторантьорство",
"Строителство на сгради", "Производство на метални изделия, без машини и оборудване",
"Търговия  на  едро  и  дребно  с  автомобили  и  мотоциклети,  техническо  обслужване  и
ремонт", "Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети", "Производство
на хранителни продукти", "Растениевъдство, животновъдство и лов" и т.н.

В сравнение с 2007 г. през отчетната година са проверени 328 МСП повече.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБОБЩЕН ВИД

КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ
В  резултат  на

извършените  през  2008  г.
проверки  в  предприятията  са
констатирани  общо  183871
нарушения.

Констатираните
нарушения на законови норми се
разпределят както следва:

– нарушения  на  норми  в
областта  на  ЗБУТ –  129294  бр.,
70,3 % от общия брой;
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– нарушения на норми в областта на ТПО – 54107 бр., 29,4 % от общия брой;
– нарушения на норми от ЗНЗ – 470 бр., 0,3 % от общия брой.
Най-много  нарушения  са  констатирани  в  икономически  дейности  "Търговия  на

дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" – 30362, "Строителство на сгради" –
20891, "Ресторантьорство" – 15383, "Производство на облекло" – 9896, "Производство на
хранителни  продукти"  –  8441,  "Търговия  на  едро,  без  търговията  с  автомобили  и
мотоциклети"  –  7286,  "Хотелиерство"  –  7090,  "Производство  на  метални  изделия,  без
машини и оборудване" – 6866, "Растениевъдство, животновъдство и лов" – 5952, "Търговия
на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт" – 5583,
"Образование" – 4694, "Сухопътен транспорт" – 4136, "Производство на изделия от каучук
и пластмаси" – 3977 и "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене" – 3195.

Най-големия  брой  констатирани  нарушения  е  обусловен  от  най-големия  брой
извършени проверки в тези икономически дейности.

Само в тези икономически дейности общия брой на констатираните нарушения е
133725, което представлява 72,7 % от всички констатирани нарушения.

В сравнение с 2007 г. общия брой на констатираните нарушения намалява с
6942.

Констатираните нарушения по ЗБУТ са разпределят както следва:
по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ – 73747 бр. (57 %);
по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 28841
бр. (22,3 %);
по хигиена на труда – 26706 бр. (20,7 %).

Наблюдава се тенденция на запазване на относителните дялове на тези нарушения
спрямо 2007 г., независимо че  общия брой на нарушенията по ЗБУТ намалява с 7067
спрямо общия брой на нарушенията по ЗБУТ през 2007 г.

По  законността  на  трудовите  правоотношения  се  установява  незначително
нарастване на относителния дял на нарушенията на трудовите норми от 28 % през 2007 г.
на 29 % през 2008 г. или увеличение с един процентен пункт.

Сравнителният  преглед  на  данните  показва,  че  е  налице  намаляване  на  броя  на
констатираните нарушения в областта на трудовата заетост от 690 през 2007 г. на 470 през
2008 г.

През  годината  са  констатирани  746  бр.  неизпълнени  предписания,  които
представляват 0,4 % от общия брой на всички констатирани нарушения и се разпределят
както следва:

– 503 бр. неизпълнени предписания в областта на ЗБУТ;
– 237 бр. неизпълнени предписания в областта на ТПО;
– 6 неизпълнени предписания в областта на ЗНЗ.

Констатираните неизпълнени предписания в областта на ЗБУТ имат следната най-
обща  характеристика:  от  общо констатираните  в  тази  област  на  законодателството  503
неизпълнени  предписания,  259 бр.  са  неизпълнени  предписания  на  норми,  касаещи
организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ, 130 бр. са неизпълнени предписания,
касаещи  норми  за  безопасното  състояние  на  работното  оборудване  и  технологичните
процеси  и  114  бр.  са  неизпълнени  предписания,  касаещи  спазването  на  санитарно-
хигиенните норми.

На  всички  лица,  които  са  имали  задължението  да  изпълнят  дадените
предписания и не са ги изпълнили в определения срок е потърсена административно-
наказателна отговорност в съответствие с чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда.

За  отстраняване  на  констатираните  през  годината  нарушения  инспекторите  по
труда са приложили общо 181681 бр. принудителни административни мерки, от които
181264 бр. на основание на Кодекса на труда и 417 на основание ЗНЗ.

Дадени  са  общо  179157  бр.  задължителни  предписания за  отстраняване  на
констатираните по време на проверките нарушения с конкретно определен срок.
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Спрени  са  от  експлоатация  1596  машини  и  съоръжения до  отстраняване  на
нарушенията констатирани по време на проверката, с които тези машини и съоръжения са
били опасни за живота и здравето на работещите.

Най-много  спрени  машини  и  съоръжения  има  в  проверените  предприятия  от
икономически дейности "Строителство на сгради" – 534 бр.,  "Производство на метални
изделия,  без  машини  и  оборудване"  –  107  бр.,  "Държавно  управление"  –  91  бр.,
"Производство на хранителни продукти"  – 80 бр.,  "Производство на облекло"  – 74 бр.,
"Образование"  –  67  бр.,  "Производство  на  изделия  от  каучук  и  пластмаси"  –  57  бр.,
"Производство  на  мебели"  –  50  бр.,  "Производство  на  изделия  от  други  неметални
минерални суровини" – 46 бр., "Производство на основни метали" – 45 бр., "Производство
на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на
изделия от слама и материали за плетене" – 37 бр., "Търговия на едро, без търговията с
автомобили и мотоциклети" – 35 бр. и "Растениевъдство, животновъдство и лов" – 32 бр.

Големият  брой  спрени  машини  и  съоръжения  в  икономическа  дейност
"Строителство  на  сгради"  се  обуславя  и  от  извършената  през  месеците  март  и  април
извънредна кампания.

Всички  Д  "ИТ"  без  изключение  са  прилагали  през  шестмесечието  законовата
принудителна мярка “спиране” на основание чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Най-много  спрени  машини  и  съоръжения  има  от  Д  "ИТ"  Кюстендил  –  303  бр.,
Габрово – 149 бр., София – 118 бр., Сливен – 95 бр., Софийска област – 91 бр., Враца – 87
бр., Добрич – 81 бр., Русе – 74 бр., Благоевград – 66 бр., Варна – 60 бр. и Ловеч – 51 бр.

Тъй  като  по  технологични  причини  не  е  било  възможно  прилагането  на  мярка
спиране, то  за 45 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  210  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 през отчетния период са отстранени от Д “ИТ” Благоевград – 40 бр.,
Ст. Загора – 32 бр., Пазарджик – 28 бр., Добрич – 21 бр. и Монтана – 17 бр.

На основание чл. 405а от Кодекса на труда са издадени 250 постановления за
обявяване  на  трудови  правоотношения с  лица,  за  които  по  време  на  проверките  е
констатирано, че са наети на работа без трудови договори.

Най-голям брой постановления  по  чл.  405а  от  Кодекса  на  труда  са  издадени  от
Д “ИТ” София – 74 бр. Пловдив – 22 бр.,  Русе и Хасково по 19 бр.,  Габрово – 18 бр.,
Кюстендил – 12 бр., Силистра – 11 бр. и Благоевград – 10 бр.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
През  изминалата  2008  г.  са

съставени  общо  9311  АУАН,  от
които  797  за  неизпълнени  746
предписания по чл. 404, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда. Отнесени към броя
на  констатираните  нарушения  са
вижда,  че  един  АУАН  е  съставян
средно  на  всеки  20  констатирани
нарушения. В сравнение с 2007 г. са
съставени 416 акта повече. 
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Съставените актове през 2008 г. се разпределят както следва:
– за нарушения на норми,  регламентиращи осигуряването на ЗБУТ – 5415 бр.,

като 509 от тях са за неизпълнени предписания;
– за нарушения на норми, регламентиращи трудовите правоотношения – 3658 бр.,

като 287 от тях са за неизпълнени в срок предписания;
– за нарушения на норми на ЗНЗ – 178 бр.,
– за създаване пречки на контролните органи – 60 бр.
Най-много  актове  през  периода  са  съставени  в  икономически  дейности

"Строителство на сгради" – 2748 бр., "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и
мотоциклети" – 798 бр., "Производство на облекло" – 574 бр. и "Ресторантьорство" – 874
бр.

Отчетните данни от инспекционната дейност през 2008 г. показват, че инспекторите
по труда са проявили по-голяма взискателност към работодателите:

 на работодатели физически лица са съставени 26 % от АУАН;
 на длъжностни лица – 22 %;
 на работници и служители – 19 %;
 на юридически лица – 33 %.
През отчетния период инспекторите по труда са проявили по-голяма взискателност

по отношение  на  установените  нарушения  на  трудовото законодателство в  сравнение  с
установените нарушения на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и
безопасни  условия  на  труд.  През  2008  година  акт  е  съставян  на  всеки  15  установени
нарушения  на  нормите,  регулиращи  възникването,  изпълнението  и  прекратяването  на
трудовите  правоотношения,  а  акт  за  нарушаване  на  нормативните  изисквания  за
осигуряване  на  здраве  и  безопасност  при  работа  е  съставян  на  всеки  24  установени
нарушения от този вид.

В  областта  на  ЗБУТ  най-голяма  взискателност  е  проявена  за  нарушителите  на
санитарно-хигиенните норми – АУАН е съставян средно на 15 нарушения, като 88 % от
АУАН  в  тази  област  са  за  нарушения  на  нормите  регламентиращи  осигуряването  и
ползването на ЛПС.

През 2008 г. са връчени 8198 наказателни постановления, като 2304 са връчени на
работодатели-физически лица, 2006 - на длъжностни лица, 2297 - на юридически лица и
1591 - на работници и служители.

Влезлите в сила общо наказателни постановления са 7998, като 7208 са необжалвани
наказателни  постановления,  а  броя  на  обжалваните  пред  съда  е  1194  наказателни
постановления.

От  всички  влезли  в  сила  решения  на  съда  по  обжалваните  наказателни
постановления общо 1250 бр., потвърдени са 790 и са отменени 460 бр. или 36,8 %.

Сумата на глобите от влезлите в сила наказателни постановления е 5 509 669 лв. при
4 919 671 лв. през същия период на 2007 г. Средният размер на глобите нараства от 618 лв.
през 2007 г. на 689 лв. през 2008 г.

ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
В  резултат  на  контролната  дейност,  през  2008  г.  са  установени  нарушения  на

разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.
Констатирани  са  54107  нарушения  по  възникване,  осъществяване  и

прекратяване на трудовите правоотношения (ТПО), които заемат 29,4 % от общия брой
констатирани през годината нарушения.

Най-много  нарушения  са  установени  в  икономически  дейности  "Търговия  на
дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" – 11277 бр.,  "Ресторантьорство" –
7085 бр., "Производство на облекло" – 3387 бр., "Хотелиерство" – 3420, "Строителство на
сгради" – 3186 бр., "Производство на хранителни продукти" – 2405 бр. и т.н.

Запазва се тенденцията установила се през последните 2-3 години, нарушенията по
заплащане на труда да са най-често констатираните.
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През годината са установени 11592 нарушения от този вид или 21,4 % от общия
брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения.

Продължава порочната практика при формално спазване на закона, да се начислява
по ведомост за заплати основно месечно трудово възнаграждение в размер на минималната
работна заплата за страната, каквото е договорено между страните по трудовия договор, но
фактически  изплатените  суми  да  са  по-високи,  отново  с  презумпцията  за  спестяване
размера на осигурителната вноска и данъците.

Други често констатирани нарушения:
Не се изплащат дължими обезщетения при прекратяване на трудовия договор,
увеличено възнаграждение на работещия за положени извънреден и нощен труд,
възнаграждение в увеличен размер;
Не се  изплащат  обезщетения  за  не  спазено  предизвестие  при прекратяване  на
трудовия договор и др.

В  сравнение  с  2007  г.  броят  на  тези  нарушения  се  е  увеличил  с  11,5 %.  Тези
нарушения преобладават в проверените предприятия в "Търговия на дребно, без търговията
с автомобили и мотоциклети" – 2131 бр., "Ресторантьорство" – 1595 бр., "Производство на
облекло"  –  918  бр.,  "Хотелиерство"  –  729  бр.,  "Строителство  на  сгради"  –  597  бр.,
"Производство на хранителни продукти" – 490 бр. и т.н.

Нарушенията на нормите регламентиращи работното време, почивките и отпуските
са 6514 и съставляват 12 % от общия брой констатирани нарушения по ТПО, при 14 % през
2007 г., т.е. наблюдава се намаление от 2 процентни пункта.

Тези нарушения преобладават в проверените предприятия в "Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети" – 1483 бр., "Ресторантьорство" – 1166 бр.,
„Строителство” – 226, "Хотелиерство" – 465 бр., "Производство на хранителни продукти" –
255 бр. и "Производство на облекло" – 306 бр. и т.н.

Това  са  предприятията,  в  които  наетият  персонал  работи  на  смени,  без
регламентация на физиологичния режим на почивка, работи на удължено 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.

Все още се допуска нарушаване на разпоредбите на чл.чл. 62 и 63 от КТ свързани с
регистрацията на трудовите договори и връчването на копия от уведомленията заверени от
НАП. Това са  едни от  преобладаващите  нарушения  на  трудовото  законодателство.  По-
чести са нарушенията на чл. 63 от КТ. Констатирано е, че някои работодатели не изпращат
или изпращат уведомленията извън законоустановения срок.

През 2008 г. са констатирани 758 нарушения по чл. 62 от КТ и 913 нарушения по чл.
63 от Кодекса на труда, като най-много са установени в икономически дейности "Търговия
на  дребно,  без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети",  "Ресторантьорство",
„Строителство”,  "Хотелиерство",  "Производство  на  хранителни  продукти"  и
"Производство на облекло".

За констатираните нарушения на чл.чл. 62 и 63 от Кодекса на труда са съставени
1775 акта.

Констатираните  нарушения  по  неспазване  на  разпоредбите  на  КТ  свързани  с
извънредния труд са 953.

Нарушенията на други норми от КТ са 32386 или 60 % от общия брой констатирани
нарушения  по  ТПО.  Това  са  предимно  нарушенията  по  съдържанието  на  данните  в
сключените  писмени  трудови  договори,  съгласно  чл.  66  от  КТ,  на  задълженията  на
работодателя  по  реда  на  чл.  127  от  КТ  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  съгласно  чл.  128  от  КТ,  на  промени  в  регламентирането  на
почивките при сумирано изчисляване на работния ден и др.
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Икономическите  дейности,  в  които  най-често  се  допускат  тези  нарушения  са
"Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети",  "Ресторантьорство",
„Строителство”,  "Хотелиерство",  "Производство  на  хранителни  продукти"  и
"Производство на облекло".

СЪСТОЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОВЕРЕНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБОБЩЕНО

ОЦЕНКА НА РИСКА
Подобряването  на  благосъстоянието  и  удовлетвореността  от  работата,

подобряването  на  качеството  на  продуктите  и  услугите  и  повишаването  на
производителността на труда са свързани с разработването на системи за управление на
безопасността и здравето при работа, изградени на основата на разработването на оценка
на  риска,  предоставяне  на  информация  и  обучение  на  работещите,  осигуряване  на
подходяща работна среда и работно оборудване, медицинско наблюдение и др.

Оценката на риска дава възможност на работодателите да разберат какви действия
трябва да предприемат за подобряване на здравето и безопасността на работното място,
както и на производителността на труда.

Резултатите от инспекционната дейност през 2008 г. в обобщен вид показват, че
от проверените общо 27303 предприятия в 23453 предприятия или в 86 % от всички
проверени предприятия е извършена оценка на риска.

Най-висок е делът на предприятията с извършена оценка на риска в иконоически
дейности  „Добив  на  метални  руди”,  „Производство  на  химични  продукти”  и
„Производство  на  основни  метали”  по  98 %,  „Производство  на  напитки”  и  „Събиране,
пречистване и доставяне на води” по 96 %, „Обработка на кожи; производство на обувки и
други  изделия  от  обработени  кожи  без  косъм”,  „Производство  на  електрически
съоръжения”,  „Производство на превозни средства,  без автомобили” и „Производство и
разпределение  на  електрическа  и  топлинна  енергия  и  на  газообразни  горива”  по  95 %,
„Производство на  машини и оборудване,  с  общо и специално  предназначение”  – 94 %,
„Добив на неметални материали и суровини”, „Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон” и „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”
по 93 %, „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло”, „Печатна дейност и
възпроизвеждане  на  записани  носители”,  „Производство  на  мебели”,  „Ремонт  и
инсталиране на машини и оборудване” и „Производство на изделия от каучук и пластмаса”
по 92 %, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”, „Строителство на
съоръжения”, „Пощенски и куриерски дейности”, „Дейности по охрана и разследване” и
„Образование”  по  91 %  и  „Производство  на  облекло”,  „Производство  на  хранителни
продукти”, „Сухопътен транспорт” и „Хотелиерство” по 90 %.

В сравнение с 2007 г. относителния дял на предприятията с направена оценка
на риска нараства от 82 % на 86 % през 2008 г., т. е. наблюдава се ръст от 4 процентни
пункта.

Най-значително този дял нараства в икономически дейности „Сухопътен транспорт”
– с 16 процентни пункта, „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон” –
със  7  процентни  пункта,  „Печатна  дейност  и  възпроизвеждане  на  записани  носители”,
„Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети” и „Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети” – с по 6 процентни пункта, „Производство на
хранителни продукти и напитки”, „Производство на дървен материал и изделия от дървен
материали корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене” и
„Търговия  на  едро  и  дребно  с  автомобили  и  мотоциклети,  техническо  обслужване  и
ремонт”  –  с  по  5  процентни  пункта,  „Горско  стопанство”  и  „Строителство”  с  по  4
процентни пункта.

Констатирани  общо  6611  нарушения  на  чл.  16  от  Закона  за  здравословни  и
безопасни  условия  на  труд.  Тези  нарушения  представляват  9 %  от  констатираните
нарушения  на  нормите регламентиращи организацията  и  управлението  на  дейността  по

9



ЗБУТ  и  5 %  от  общо  констатираните  нарушения  на  нормите  регламентиращи
осигуряването на ЗБУТ за работещите.

Най-голям  брой  нарушения  на  чл.  16  от  ЗЗБУТ  са  допуснати  в  икономически
дейности  „Търговия  на  дребно,  без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  1359,
„Строителство на сгради” – 619, „Ресторантьорство” – 578, „Производство на облекло” –
332,  „Търговия  на  едро,  без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  317,
„Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности” – 289, „Производство на
хранителни продукти” – 282, „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт” – 260, „Хотелиерство” – 186, „Производство на метални
изделия, без машини и оборудване” – 184, „Образование” – 169, „Производство на изделия
от каучук и пластмаса” – 158 и „Сухопътен транспорт” – 113.

На нарушителите на чл. 16 от ЗБУТ са съставени 465 акта, от които най-много в
икономически дейности „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”
– 74 бр., „Строителство на сгради” – 63 бр., „Ресторантьорство” – 53 бр., „Търговия на
едро, без търговията с автомобили и мотоциклети” – 24 бр., „Производство на метални
изделия,  без  машини и оборудване” – 18 бр.,  „Производство на  хранителни продукти”,
„Производство на облекло” и „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт” по 17 бр. и „Растениевъдство, животновъдство и лов;
спомагателни дейности” – 16 бр.

Анализирайки дейността по спазване на чл. 16 от ЗЗБУТ маже да се направи
заключение,  че  по  отношение  оценяването  на  риска  груби  нарушения  не  са
констатирани. Основно пропуските са свързани с необхващане на някои работни места
или неидентифицирането на всички рискове. Оценяването на риска следва да се разглежда
като непрекъснат процес – при откриване на нови работни места, промяна на условията на
труд, използван на нови суровини и материали, въвеждане на нови технологии и др.

Системното извършване на оценка на риска и своевременното му отстраняване или
ограничаване  води  до  подобряване  на  здравето  и  безопасността  при  работа  и  на
показателите на стопанската дейност като цяло.

Съществен  недостатък  при  изготвянето  на  оценките  е  пренебрегването  на
механичните опасности – премазване, увличане или захващане от движещите се части на
предавателните  механизми;  термична опасност в  следствие повишено топлоотделяне на
технологичното оборудване; ръчната работа с тежести и др.

При извършване на оценката на риска не се използват като източник на информация
данните предоставяни от производители и доставчици на суровини.

Оценката  на  риска  в  повечето  случаи  се  прави  от  външни  служби  по  трудова
медицина, с минималното участие на представители на фирмата възложила извършването
й, което е основна причина за допусканите непълноти.

Голяма  част  от  работодателите  приемат  оценката  на  риска  като  нормативно
задължение,  което  прехвърлят  на  обслужващата  ги  външна  организация  и  разчитат  на
нейния  професионализъм  и  опит.  Все  още  има  работодатели,  които  не  разбират,  че
оценката на риска им предоставя възможността за предприемане на необходимите мерки за
опазване на здравето и живота на техните работници и служители.

Преобладаваща част от фирмите, които имат оценка на риска имат и програми
за намаляването и ограничаването му.

Програмите за предотвратяване и намаляване на риска се разработват обикновено
също от външни организации и само се утвърждват от работодателя, но много често това се
прави  с  цел  формално  изпълнение  на  нормативното  изискване,  а  не  за  постигане  на
действително намаляване на риска.

В част от предприятията, поради финансови затруднения планираните мерки, чието
изпълнение е свързано с финансова обезпеченост не се изпълняват или се забавят.

От  всичките  23453  предприятия,  където  е  извършена  оценка  на  рисковете  за
безопасност  и  здраве  на  работещите  в  6839  предприятия  оценката  на  риска  напълно
отговаря на нормативните изисквания.
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В резултат на запознаване на работодателите и длъжностните лица с пропуските в
оценката  на  риска  и  с  добрите  практики  при  оценяването  на  рисковете,  дадените
консултации и предписания  за  актуализиране  на  оценките  на  риска  дават  положителни
резултати. Получаваната информация от последващия контрол за изпълнение на дадените
предписания  показва,  че  в  повечето  предприятия  се  постигат  добри  резултати  в  това
отношение.

След намесата  на  Инспекцията  по труда  се  забелязва  активизиране  от  страна  на
работодателите и най-вече на длъжностните лица, отговарящи за въпросите по здраве и
безопасност, за предотвратяване на констатираните нарушения в тази област.

Само през 2008 г. по предписание на Д "ИТ" в 1104 от проверените предприятия са
изготвени оценки на риска.

От всичките 23453 предприятия с изготвена оценка на риска 21637 са с утвърдена
програма за отстраняване или намаляване на производствения риск.

Делът  на  предприятията  с  приети  програми  за  минимизиране  на
производствения риск нараства с 3 процентни пункта от 89 % през 2007 година, на
92 % през 2008 година. Този ръст е осигурен в резултат на проявената взискателност при
проверките за спазването на изискването на чл. 16 от ЗЗБУТ през цялата 2007 година и
продължила през 2008 година.

В  880  предприятия  програмите  за  отстраняване  на  производствения  риск  са
изготвени след намесата на инспекторите по труда от Д "ИТ".

В  18  области  на  територията  на  страната  относителния  дял  на  предприятията  с
утвърдени програми за отстраняване на производствените рискове е по-висок в сравнение
със средното равнище за страната от 92 %. Най-голям е относителния дял на предприятията
с програми за отстраняване на производствения риск в области Кюстендил – 99 %, Перник
– 98 %,  Варна,  Видин,  Смолян,  Хасково и  Ямбол по 97 % и Велико Търново,  Враца и
Пазарджик по 96 %.

Най-висок  е  относителния  дял  на  предприятията  с  утвърдена  програма  за
отстраняване на риска в икономически дейности „Предоставяне на финансови услуги, без
застраховане  и  допълнително  пенсионно  осигуряване”  –  99 %,  „Добив  на  неметални
материали и суровини” и „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”
по  98 %,  „Производство  на  текстил  и  изделия  от  текстил,  без  облекло”  –  97 %,
„Производство  на  химични  продукти”  и  „Производство  на  основни метали”  по 96 % и
„Производство на облекло”, „Строителство на сгради”, „Строителство на съоръжения” и
„Сухопътен транспорт” по 95 %.

От всичките  проверени през  годината  предприятия  61 % (16781)  са  с  изпълнени
основни изисквания по здраве и безопасност при работа. На 46120 работещи са подобрени
условията на труд след предписаните от инспекторите по труда принудителни мерки при
предишни проверки.

Като  положителна  тенденция  може  да  се  посочи,  че  работодателите  все  повече
проявяват заинтересованост към осъществяване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, но в
повечето  случаи  им  липсва  компетентност  –  непознаване  в  достатъчна  степен
нормативната база и липса на човешки ресурс за реализацията на тази дейност.

ОРГАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Отчитайки  ролята  и  значението  на  органите  по  БЗР  в  цялостната  дейност  по

осигуряване  на ЗБУТ и през  2008 г.,  един от основните акценти на  инспектирането по
труда  бе  установяване  на  и  дейността  на  органите  за  безопасност  и  здраве  при работа
(ОБЗР).

В сравнение с 2007 г. няма съществена промяна в относителния дял на проверените
работодатели с изпълнено задължение за наличието на орган за безопасност и здраве при
работа – 90 % са изпълнили това изискване.

На  групата  на  работодателите  на  микро-  и  малки  предприятия,  изпълняващи
функциите  на  орган  за  БЗР  се  пада  най-високия  относителен  дял  в  съвкупността  от
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изградени  такива  органи.  Голяма  е  и  групата  на  длъжностните  лица,  изпълняващи  по
съвместителство тези функции като допълнително задължение. И през настоящия отчетен
период отново са налице констатации за пропуски и формално отношение към дейността
по  осигуряване  на  ЗБУТ  в  предприятия,  чиито  работодатели  или  обслужващи  ги
счетоводни кантори изпълняват функциите на ОБЗР.

Голяма  част  от  работодателите  и  длъжностните  лица  в  малките  и  средни
предприятия,  изпълняващи  по  съвместителство  функциите  на  орган  за  безопасност  и
здраве при работа в повечето случаи нямат необходимите познания и опит за ефективно
изпълнение  на  задълженията  си  по  наредбата.  В  тези  предприятия  като  правило  се
констатират пропуски в осъществяване на функциите и задачите на органа за безопасност и
здраве  при  работа.  Основна  причина  за  неизпълнението  на  нормативно  определените
функции  и  дейности от длъжностните лица  по  безопасност и  здраве  при  работа са
недооценяване/подценяване от работодателите на ролята и мястото на тези органи за
осигуряване  на  ЗБУТ. Поради  това  се  допуска  да  не  се  изготвят  годишни  планове  за
превенция и анализи за цялостното състояние по осигуряване на ЗБУТ в предприятията,
както  и  да  не  се  извършва контрол  относно  спазването  на  нормативните  изисквания  и
правила по здраве и безопасност от страна на работещите. В почти всички случаи тези лица
се занимават с други дейности в предприятието, като подценяват дейността по здраве и
безопасност.  Въпреки,  че  някои  от  ОБЗР  имат  определен  минимум  от  време  в
длъжностните им характеристики, през което те са длъжни да осъществяват тази дейност,
работодателите на практика не им осигуряват достатъчно време за това. Не разполагат и с
информационни  системи,  от  които  да  се  информират  за  измененията  в  нормативните
актове, както и не им се осигурява редовно обучение. Липсата на нормативно определен
ред за обучение и квалификация на ОБЗР влияе негативно върху ефективността на работата
им.

В интервала от 82 % до 86 % е делът на проверените предприятия от селското и
ловно стопанство, от други персонални услуги и от хотелиерството и ресторантьорството, с
изградени органи за безопасност и здраве при работа. В тях организацията на дейността по
осигуряване на ЗБУТ е на ниско равнище.

По-цялостно  е  изпълнението  на  функциите  по  защита  и  профилактика  от
производствените рискове от назначените щатни длъжностни лица. В 7 % от проверените
предприятия функциите на ОБЗР се изпълняват от специализирани служби. 

Някои  Д  "ИТ"  констатират  нарастване  броят  на  работодателите,  които  са  се
възползвали от възможността за наемане на външна фирма за осъществяване дейността на
ОБЗР, практика която е полезна за малките и средни предприятия,  особено когато тези
външни фирми са специализирани по въпросите на безопасността и здравето при работа и в
тях работят добре подготвени специалисти.

Анализът  на  дейността  на  ОБЗР  налага  изводът  за  необходимостта  при
проверките инспектиращите да фокусират своята взискателност към работодателите
по  отношение  задълженията  и  отговорностите  им  за  осигуряване  качествено
функциониране на органа за БЗР.

ОСИГУРЯВАНЕ  ОБСЛУЖВАНЕТО  НА  РАБОТНИЦИТЕ  И  СЛУЖИТЕЛИТЕ
ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

В  голяма  степен  е  преодоляно  негативното  отношение  на  работодателите  към
задължението  им  за  осигуряване  обслужване  на  работещите  от  регистрирана  СТМ  -
основен извод на контролните органи през 2008 г.

От  проверените  през  2008  г.  предприятия,  88 %  са  осигурили  обслужване  на
работещите от регистрирана СТМ (при непрекъснат напредък в достигнатите нива от 25 %
за 2003 г., 63 % за 2004 г., 74 % за 2005 г., 81 % за 2006 г. и 84 % за 2007 г.). В резултат на
намесата  на  инспекторите  по  труда  още  459  работодатели  са  изпълнили  през  2008  г.
задължението си за осигуряване на обслужване на работещите от СТМ, а общият брой на
работещите в предприятия с осигурено обслужване от тези служби достига 1 149 316 души
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или 96,5 % от общия брой на заетите в проверените предприятия. Единични са случаите,
когато  по  време  на  проверките  е  констатирано,  че  има  сключени  договори  със  СТМ,
нерегистрирани съгласно Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване
дейността на СТМ, за което инспекторите по труда са дали задължителни предписания за
осигуряване на обслужване на работещите от легитимна СТМ.

С изключение  на  икономическите  дейности  рибно стопанство (с  дял  от  38 % на
осигурено обслужване от СТМ), предоставяне и наемане на работна сила и на организации
с нестопанска цел, в останалите отрасли са достигнати много високи нива на осигуряване
на обслужване от СТМ.

И  през  2008  г.  област  Кюстендил  е  с  най-високия  за  страната  обхват  на
работодателите,  осигурили  обслужване  от  регистрирана  СТМ  –  99 %,  а  в  3  области
(Кърджали, Благоевград и Пазарджик) същият обхват достига най-ниски нива в диапазона
от 67 % - 74 %.

Отново  проблем  с  осигуряване  обслужването  на  работещите  от  СТМ  срещат
работодателите  с  малка  численост  на  персонала.  Тъй  като  таксите  за  обслужване  са
обвързани с числеността на персонала на фирмата, за СТМ е икономически неизгодно да
обслужват  микро-  и  малки  фирми,  с  местонахождение  в  по  отдалечени  от  областните
центрове населени места.

Констатира се подобряване на качеството на обслужване на работещите от служби
по трудова медицина  година  в  немалка част  от  проверените  предприятия..  Обикновено
представителите от добре работещите СТМ активно участват при извършваните проверки в
обслужваните от тях предприятия, по-пълно са информирани за нормативните изисквания
по  осигуряването  на  ЗБУТ и  ги  прилагат  на  практика,  подпомагайки  работодателите  в
изграждането на цялостна фирмена политика по осигуряването на ЗБУТ. Периодичните
медицински  прегледи  се  извършват  по  график  и  се  изготвят  своевременно  анализи  за
здравословното  състояние  на  работещите.  Значителна  част  от  предприятията  използват
СТМ и в процеса на предварителното оценяване на годността на работещите за определен
вид работа от гледна точка на здравословното им състояние и за контрол върху болничните
листове, като отчитат положителен ефект от това съгласуване.

Качествената  работа  на  службите  по  трудова  медицина  улеснява  работата  на
инспектора по труда, насочвайки вниманието на проверяващия към проблемите още при
прегледа на документацията.

Все  още  обаче,  не  е  малък  делът  на  предприятията  със  сключени  договори  за
обслужване  на  своите  работници  и  служители  от  външни  СТМ,  като  последните  не
изпълняват  задълженията  си  в  съответствие  с  нормативните  изисквания.  Не  оказват
необходимата  консултантска  помощ  и  съдействие  на  работодателите  за  запознаване  и
прилагане  на  практика  на  нормативните  изисквания  по  осигуряването  на  ЗБУТ.
Формализират изготвената от тях фирмена документация по организацията на дейността по
здраве  и  безопасност  и  допускат  съществени  грешки  и  пропуски.  В  тези  случаи
обслужването от служба по трудова медицина се изразява само в изготвянето на оценка на
риска,  която  много  често  е  неточна  и  неясна,  без  участието  на  ОБЗР,  състояща  се  от
определен  брой  карти  за  оценка  на  риска  на  работните  места  и  неокомплектована  с
необходимата документация, на която се основава.

Проблемите,  които  съществуват  са  свързани  с  качеството  на  реално
предлаганата услуга и финансовият еквивалент задължаващ предприятието. Обикновено
не малко СТМ предлагат превантивни мерки за предотвратяване на риска, произтичащи от
нормативните актове, а не от действително съществуващи опасности на конкретно работно
място.

Не във всички предприятия  се  извършва  наблюдение  на  здравното състояние  на
работниците  и  не  се  изготвят  анализи  на  заболеваемостта.  Някои  служби  по  трудова
медицина,  които не изпълняват  навреме и в договорените  срокове поетите  задължения,
използват проверките на инспекцията по труда като повод наново да се направи оценка на
риска (без да са налице обективните предпоставки, които изискват това), изготвят оценки и
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прилагат протоколи към тях, датите на които предшестват проверките, при все че по време
на  проверката  е  станало  ясно,  че  такива  не  съществуват.  По  този  начин  те  създават
негативно  отношение  у работодателите,  както към себе  си,  така  и  към инспекцията  по
труда.

В  тези  предприятия  се  констатират  множество  нарушения  на  трудовото
законодателство свързани с осигуряването на ЗБУТ, дължащи се най-вече на недобрата и
формална работа на СТМ, която обаче се приема от работодателя.

Анализът на отчетните данни показва, че обслужването от страна на СТМ все още
не е  на  добро ниво в  не  малка част  от  проверените  малки  и средни предприятия  и се
извършва формално. Вината в случая е не толкова на СТМ, колкото на работодателите,
които не се интересуват от качеството на предоставения им от тези служби продукт.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Като цяло наблюдаващата се през последните години положителна тенденция към

подмяна на морално и физически остарялото работно оборудване в предприятията , с което
се  достига  привеждане  на  условията  на  труд  в  съответствие  със  Закона  за  ЗБУТ  е
характерна и за изминалата 2008 г. Разширява се кръга на работодателите, възползващи се
от  предоставените  финансови  възможности  на  кредитни  институции,  фондове  за
подпомагане  и  развитие  и  т.н.,  за  доставка  на  ново,  съвременно  и  безопасно  работно
оборудване  и  внедряване  на  нови  технологии.  Част  от  работодателите,  които  имат
амбицията да изнасят продукцията си в други страни и ЕС въвеждат система за управление
на качеството EN ISO – 9001-2000 г. и работят по изграждане на спецификацията ОHSAS
18001 г. за съответствие с изискванията.

Този работодателски стремеж е най-открояващ се в производството на пластмасови
и  каучукови  изделия,  производството  на  химични  продукти,  дървопреработването,
издателска и полиграфическа дейност,  производството на облекло, хотели и ресторанти,
търговията  на  едро  и  дребно,  обслужване  и  ремонт  на  автомобили,  други  услуги  за
населението, сухопътен транспорт, производството на хранителни продукти и напитки и
др. В предприятия, приватизирани от стратегически инвеститори се инвестират значителни
финансови средства за привеждане на работни места и работно оборудване в съответствие
с изискванията на Закона за ЗБУТ.

Не може да се подмине и отдавна известният  на  контролните органи факт,  че  в
сектора  на  малкия  и  част  от  средния  бизнес  все  още  продължава  използването  на
технически и морално остаряло оборудване, разположено в непригодени за конкретните
производствени  дейности  помещения,  където  се  постигнати  частични  успехи  в
подобряване на условията на труд. Характерното за такива предприятия е това, че поради
експлоатацията на остарелия машинен парк, за не малка част от машините изобщо липсва
техническа  документация,  както  и всякаква  друга  за  доказване  на  пригодността  и
безопасността им при работа.

През отчетната година са констатирани 28841 нарушения на нормите за безопасност
на работното оборудване и технологии (заемащи неизменно през последните години трета
позиция) с относителен дял от 16 % в обема от всичко установени нарушения (при дял на
същата група нарушения от 17,5 % през 2007 г.). В редица икономически дейности обаче,
делът на тези нарушения е твърде висок: в добива на въглища – 67 %; добива на метални
руди – 42 %; производство на основни метали – 30 %. В добива на неметални материали и
суровини, производството на изделия от каучук и пластмаси, производството на машини и
оборудване с  общо и специално предназначение,  производството на химични продукти,
производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива,  образованието  и  производството  на  електрически  съоръжения  делът  на
констатираните нарушения на нормите за техническа безопасност на труда е в интервала от
21 % до 29 % от всичко установени нарушения в тези отрасли.

Изискванията  на  нормативните  актове  по  безопасност  и  здраве  при  работа  при
експлоатация на използваните електрически уредби, съоръжения и осветителни инсталации
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в  доста  голяма  степен  не  се  спазват.  Нарушенията  на  нормите  и  изискванията  за
осигуряване на ел. безопасност на експлоатираното работно оборудване (неотговарящо
на  изискванията защитно изпълнение  на  ел.  съоръженията и  неосигурена  защита от
директен и индиректен допир до ел. ток)  са най-голямата група – 6766 бр.(или 24 % от
нарушенията по техническата безопасност на труда, при 27,8 % и 25 % през 2006 и 2007 г.).
Най-често  тези  нарушения  са  допускани  в  проверените  предприятия  от  държавното
управление  (с  дял  от  48 %  от  всички  нарушения  по  техническата  безопасност);
образованието (с дял от 38 %) и за организиране на хазартни игри (36 %).

Делът на нарушенията на нормите за ел.  безопасност на работното оборудване в
икономическите  сектори  селско  стопанство,  добива  на  метални  руди,  производство  на
облекло, на хартия, картон и изделия от хартия и картон и ресторантьорство е също висок и
съставлява около 1/3 от нарушенията по осигуряване техническата безопасност на труда. В
не малка част  от проверените предприятия се извършват необходимите ел.  измервания,
установяващи  електрообезопасеността  на  машините  и  оборудването  и  установените
несъответствия  с  нормативните  изисквания  се  отстраняват  своевременно.  Много  от
строителните фирми прибягват до услугите на фирми за монтаж на електрически уредби и
инсталации,  които  разполагат  със  специализирани  кадри  с  изискващата  се  група  по
електробезопасност.  По този начин се повишава нивото на безопасност на строителните
обекти,  като  временните  ел.инсталации  се  правят  в  съответствие  с  изискванията  на
нормативните документи.

Липсата  на  предпазни  и  блокиращи  устройства,  както  и  на  сигнално-
предупредителни и предохранителни устройства  са други типични нарушения с дял от
17 % в обема от  констатирани нарушения  на нормите  по техническата  безопасност на
труда. През настоящия отчетен период по-често са допускани в проверените предприятия
за  производство  на  дървен  материал  и  изделия  от  дървен  материал  без  мебели,
производство  на  изделия  от  други  неметални  минерални  суровини,  производството  на
мебели и строителството на сгради.

Установява  се  тенденция  на  по-пълно  прилагане  на  нормите  и  изискванията  за
обезопасяване на съоръженията с повишена опасност, обуславяща се от намаляване на
констатираните  нарушения  по  тяхното  съблюдаване.  Нарушенията  на  нормите  по
обезопасяването  на  технологичните  процеси  през  отчетната  година  леко  се  покачват  в
сравнение с 2007 г.

Преобладаващата част от опасните машини и съоръжения в рисковите производства
са обхванати с технически надзор, осъществяван от външни лицензирани органи. Пропуски
съществуват отново при съоръжения, които са извън рисковите обекти. В тези предприятия
не  се  осигуряват  метрологично  контролно  измервателните  средства  на  СПО  -  съдове
работещи под налягане, а непълнотата в досиетата на тези съоръжения (например, липсват
документи доказващи периодичните изпитвания) е често констатиращо се нарушение.

Констатирани са и нарушения, свързани с техническото състояние и поддръжката на
ел.  и мотокари,  които се използват за  вътрешно фирмено транспортиране на товари.  В
много от случаите карите са се оказали в не добро техническо състояние.  Това наложи
някои Д "ИТ" през 2009 г. да плануват проверки на областно ниво.

В немалка  част  от  производствените  предприятия  поддържането на работното
оборудване продължава да не се осъществява според изискванията на техническата и
съпроводителната документации. Направени са констатачии, че не се извършват планово-
предупредителни и капитални ремонти. Запазва се порочната практика, някои машини и
съоръжения да се спират за ремонт само след като покажат дефект или аварират.

Поддържането  на  работното  оборудване  в  безопасно  състояние  е  оставено  на
съзнанието на ремонтния персонал и на работещите, които често изключват защитите и
при ремонт не поставят предпазните ограждения.  Не навсякъде при внасяне на работно
оборудване  се  осигурява  съпроводителна  документация  на  български  език  с  всички
необходими данни и изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и
ремонт.

15



В  същото  време  се  установяват  вече  по-често  и  такива  предприятия,  в  които
поддържането на работното оборудване в безопасно техническо състояние се осъществява
чрез осигуряване на абонаментно сервизно обслужване от специализирани фирми и в по
редки  случаи  чрез  назначаването  на  обслужващ  технически  персонал.  За  техническото
състояние  след  ремонтите  се  съставят  протоколи,  които  се  съхраняват  в  техническите
досиета.

Установява  се  в  проверените  предприятия  повишаване  на  осигуреността  на
безопасното провеждане на товаро-разтоварните работи. Много от процесите се извършват
механизирано.

За  отстраняването  на  горепосочените  нарушения  са  прилагани  принудителни
административни мерки, от които мярката “спиране“ от експлоатация до отстраняване на
нарушението е използвана за 1596 необезопасени машини и работни места, при ниво на
приложимост в 2809 и 1784 случая през 2006 и 2007 г.г. Тъй като са констатирани по-малко
спрямо 2007 г. сериозни и непосредствени опасности за живота и здравето на работещите
при технологична  невъзможност  от  спиране  на  необезопасените  съоръжения  и  работни
места, инспекторите по труда в 45 случая са предписали “въвеждането на специален режим
за  безопасна  работа”  преди  всичко  в  строителството  на  сгради,  в  предприятия  от
държавното управление, за производство на химични продукти и на машини и оборудване
с общо и специално предназначение.

Инструктаж и обучение за безопасно извършване на възложената работа
Констатациите на контролните органи за състоянието по прилагането на Наредба №

3  от  1996  г.  в  проверените  предприятия  показват,  че  продължават  да  се  допускат
нарушения  свързани,  както  с  документиране  на  инструктажите  по  безопасност  и
хигиена на труда и противопожарна охрана, така и с тяхното провеждане, като липса
на  програма  и  тематика  за  тях,  съгласно  характера  на  изпълняваната  работа,
конкретните  условия  и  съществуващите  рискове,  както  и  определяне  на  лица  с
неподходящо образование и липса на производствен опит за тяхното провеждане. Това се
отнася най-вече за проверените малки и част от средните предприятия.

Във връзка с изискванията за периодично обучение и проверка на знанията на част
от персонала  са  констатирани нарушения свързани с обучението и потвърждаването  на
квалификационни групи на електротехническия персонал.

Не се изменя съществено в положителна посока поведението на ръководители от не
малко икономически сектори по отношение задълженията им за създаване на навици сред
работещите за спазване правилата за безопасен труд, потвърждаващо се от констатираните
15953 нарушения по прилагането на горепосочената наредба (при констатирани 15446 през
2007 г.).  На много места  отново се  констатира,  че  инженерно-техническия  персонал не
познава основни изисквания по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Констатирано  е,  че  210  работника  са  незапознати  с  правилата  за  безопасни  и
здравословни условия на  труд или  не  притежаващи необходимата  правоспособност.  От
контролните  органи тези  лица  са  временно  отстранени  от  работа  до придобиването  на
изискуемите се условия за целта.

Не добро е качеството на провежданите инструктажи и обучения в: търговията на
дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, строителството на сгради, отново в
селското  стопанство  и  свързаните  с  него  дейности,  и  в  хлебопроизводството,
производството на метални изделия, без машини и оборудване и образованието.

Отстраняването на формализма при прилагането на Наредба № 3 от 1996 г. си
остава една от основните постоянни задачи пред инспекционната дейност.

СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ НОРМИ
През  настоящата  отчетна  година  съвсем  слабо  намалява  общия  брой  на

констатираните нарушения на санитарно-хигиенните норми спрямо 2007 г. Делът на тези
нарушения,  отнесени  към  всичките  констатирани  нарушения  през  2008  г.  съставлява
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14,5 %, а към нарушенията на нормите по осигуряване на здраве и безопасност при работа
– 21 %.

Най-голям  е  броят  на  констатираните  нарушения  на  санитарно-хигиенните
норми(СХН) в проверените: 4842 обекти за търговия на дребно – 4229 бр., с дял от 14 %
спрямо всички нарушения в сектора; 2877 обекти с извършване на строително монтажни
работи  –  3438  бр.,  с  дял  от  16,5 %  спрямо  всички  нарушения  в  строителството;  1450
предприятия за производство на облекло без кожухарско – 1632 нарушения, с дял от 16,5 %
от всички нарушения в сектора; 2356 заведения от ресторантьорството – 1574 бр., с дял от
10 % спрямо всички нарушения в бранша; 896 предприятия за производство на метални
изделия, без машини и оборудване – 1226 нарушения на СХН, с относителен дял от 18 %
спрямо всички нарушения в отрасъла; 1215 предприятия за хранителни продукти – 1195
бр., с дял от 14 % от всички нарушения в отрасъла; 1117 фирми за търговия на едро, без
търговията  с  автомобили  и  мотоциклети  –  1105  бр.,  с  дял  от  15 %  спрямо  всички
нарушения  в  този  бранш;  451  предприятия  за  производство  на  изделия  от  каучук  и
пластмаси – 826 бр., с дял от 21 % спрямо всички видове нарушения в икономическата
дейност;  208  предприятия  и  обособени  обекти  за  добив  на  неметални  материали  и
суровини – 242 бр., с дял от 14 % спрямо всички нарушения в отрасъла; 154 предприятия за
производство на основни метали – 347 нарушения на СХН, с дял от 24 % спрямо всички
нарушения в сектора.  Неспазването на СХН в тези и други икономически сектори е в
резултат от използваните остарели производствени технологии и работно оборудване,
предопределящи  нездравословната  работна  среда,  но  не  малка  причина  е  и
безотговорното поведение на работодатели и на другите участници в трудовия процес
към проблемите на безопасността и здравето при работа.

Продължава тенденцията прилагането на разпоредбите за осигуряване, използване
и поддръжка на лични предпазни средства (ЛПС) и обикновено работно облекло да се
съпътства с допускане на най-чести нарушения, установени през отчетната година до 4206
бр.

Относителният  дял  на  тези  нарушения  в  проверените  обекти  със  строително-
монтажни работи остава най-голям спрямо всички нарушения на СХН в сектора – 36 %,
където  средно  във  всяко  второ  предприятие  е  констатирано  такова  нарушение.  В
производството на изделия от каучук и пластмаси делът на нарушенията на Наредба № 3 от
2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при
използване на лични предпазни средства на работното място съставлява 21 % в обема от
нарушения на СХН, а в производството на дървен материал и изделия от дървен материал
без мебели – 19 %. 17 % от нарушенията на СХН в производството на метални изделия, без
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машини и оборудване са свързани с неспазване на норми по осигуряване и използване на
ЛПС и работно облекло.

Поради продължаващата от години финансова невъзможност за елиминиране или
намаляване  до приемливи нива на  разпространението  на  опасните  фактори в  работната
среда чрез подновяване и модернизиране на оборудването и технологиите в значителна
част  от предприятията,  мерките,  които  се  предприемат  от работодателите  за  защита  на
работещите  от  вредното  въздействие  на  наднормените  нива  на  шум,  прах,  токсични
вещества  и др.  е  осигуряването  на  ЛПС.  Подценява се приоритетното осигуряване на
средствата за колективна защита на работещите, тяхната надеждна и ефективна работа,
а  констатираните  нарушения  в  тази връзка  съставляват  1124 бр.,  най-много от  които  в
строителството и в производствата на изделия от каучук и пластмаси и на метални изделия.

Широко разпространена е практиката в част от сектора на малкия и средния бизнес
на закупуване на най-евтини работни облекла и ЛПС, без да се изискват документи за
качество и защитни свойства.  В повечето случаи се осигуряват ЛПС, но не се изготвят
изискуемите се списъци в нарушение на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 2001 г. В случаите
на  осигуреност  с  ЛПС,  последните  не  се  ползуват  или  се  ползуват  формално,  по
задължение,  като не са  редки случаите  на работа  с  работно облекло с изтекъл  срок на
годност и при отсъствие на системен вътрешен контрол за тяхното редовно използване.
Рядко работодателите се съобразяват със спецификата на производство и констатираните
рискове,  от  които  трябва  да  предпазят  работещите  чрез  осигурените  ЛПС,  както  и  с
последиците от неизползването на ЛПС по време на работния процес.

Тези прояви на ниска трудова и производствена дисциплина са най-типични при
наемане  на  работещи  за  краткосрочни  строително-монтажни  работи  и  в  селското
стопанство. Не се документира раздаването на осигурените лични предпазни средства и
работното облекло, и съответно не могат да се проследят сроковете на тяхното износване.

За  отстраняване  на  констатираните  нарушения  на  Наредба  № 3  от  2001  г.  и  на
Наредбата за безплатното работно и униформено облекло от 1987 г. контролните органи са
съставили  1586  акта  на  нарушителите  (88 %  от  актовете  за  нарушения  на  всички
санитарно-хигиенните норми !), 1144 от които на строителни работници.

Наличието  на  обективни  данни  за  отклоненията  и  нарушенията  на  санитарно-
хигиенните норми е изходна база при определянето на адекватни предпазни и превантивни
мерки  за  работещите.  Втората  по  значимост  група  от  констатирани  нарушения  на
санитарно-хигиенните  норми  е  липсата  на  данни  (неизвършени  или  неактуални)  за
факторите на работната среда – 4176 бр. в 3800 проверени обекти, или в 14 % от общо
проверените. Най-характерно  е  отсъствието  на  тези  данни  в  22 % от  предприятията  за
производство на мебели, в 20 % от дейностите по информационните технологии, в 19 % от
проверените  обекти  и  заведения  от  производството  на  дървен  материал,  другите
персонални услуги и образованието,  в 18 % от обектите  за производство на изделия от
каучук и пластмаси, на машини и оборудване с общо и специално предназначение и на
основни  метали,  в  16 %  от  проверените  обекти  за  търговия  на  едро  и  дребно  и  за
ресторантьорство и др.

Система за редовно следене и наблюдение състоянието на факторите на работната
среда е налице единствено в най-големите производствени предприятия, където ежегодно
се извършват измервания по отделните параметри на работната среда. Отново в сектора на
малкия и не малка част от средния бизнес, особено когато няма постоянна работа в малките
фирми,  не  се  обръща достатъчно  внимание  за  въздействието  на  работната  среда върху
здравето на работещите, където и липсва организация за следене на факторите на работната
среда. Налице са някои негативни тенденции:

не се извършват измервания на факторите на работна среда, или при наличие на
такива  същите  са  с  изтекъл  срок,  даже  и  в  обекти  преоборудвани  с  нови  машини  и
съоръжения или използващи нови материали и вещества;

направените  измервания  са  недостатъчни  или  са  на  фактори,  които  не  са
определящи за конкретната работна среда;
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при констатирани наднормени отклонения на параметри на средата в резултат
на  измервания,  не  се  предприемат  съответните  предпазни  и  превантивни  мерки  и  се
пренебрегват задължения за привеждането им в съответствие с минималните изисквания;

разпространеното погрешно работодателско разбиране, че необходимостта да се
правят измервания на факторите на работната среда съществува само в производствените
предприятия с наличие на вредности и опасности.

Във връзка с упражняването на контрола върху осъществяваната трудова дейност
при констатиране на горепосочените случаи инспекторите по труда в  1110 проверки са
извършили измервания на фактори на работната среда за идентифициране/доказване на
отклоненията  от  действащите  норми. Прилагането  на  принудителни  мерки  за
извършването  на  съответните  измервания  като  правомощие  на  контролните  органи
допринася  за  ръста  на  работодатели  с  изпълнено  задължение  предприеманите  от  тях
защитни мерки да се основават на актуални данни за параметрите на работната среда.

Работодателите на малки предприятия изтъкват като основна причина за липсата на
актуални данни за факторите на работната среда недостигът на средства за разплащане с
лицензирани за целта измервателни лаборатории. В такива случаи усилията на контролните
органи се фокусират върху консултирането и информирането на работодателите и в по-
малка степен - с формалното налагане на принудителни административни мерки.

Следващата  група  нарушения  –  3611  бр.  се  отнася  до  неспазването  на
разпоредбите  на  Наредба  №  3  за  задължителните  предварителни  и  периодични
медицински  прегледи  на  работниците  от  1987  г.  и  липсата  на  анализи  и  оценка  на
здравното  състояние  на  работещите  във  връзка  с  условията  на  труд  –  1086  бр.
Непознаването  на  нормативните  изисквания,  в  т.ч.  и  от  СТМ  е  честа  причина  за
нарушенията. В част от проверените предприятия в строителството, търговията на едро и
дребно, ресторантьорството и производството на облекло работодателите пренебрегват по-
често тези свои задължения, където и отсъства здравно наблюдение на работниците.

Констатирани са случаи на извършени общи профилактични прегледи, несъобразени
с конкретните фактори на работната среда и оценката на риска. Като резултат повечето от
разработените здравни анализи, където ги има, не разкриват степента на въздействие на
работната  среда  върху здравето  на  работещите,  а  представляват  сбор от  статистически
данни (брой работещи, мъже, жени, възраст, трудов стаж, установени заболявания и др.).

Неиздаването на заключение за здравословното състояние на работника и служителя
при  постъпване  на  работа  и  прекратяване  на  трудовото  правоотношение  все  още  е
неизпълнимо задължение за много от работодателите и обслужващите ги СТМ.

Изпълнението  на  мерките  по  програмата  за  ръчната  работа  с  тежести  в
търговията  на  дребно  и  строителството  повиши  информираността  на  много  от
участниците  в  трудовия  процес  и  на  социалните  партньори  за  последиците  и
необходимостта  от  защитните  мерки.  Фокусирането  на  контрола  по  труда  върху  този
аспект на защитата на труда допринесе за последващо налагане спазването на нормите и
чрез  разкриването  на  2354  нарушения  на  състоянието  по  тяхното  прилагане  в  двете
икономически дейности.

Разработването и въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по
време на работа е една от най-широко прилаганите мерки за ограничаване на въздействието
на факторите на работната среда, неотговарящи на хигиенните норми. Много от службите
по  трудова  медицина,  обслужващи  предприятията,  са  разработили  и  представили  на
работодателите физиологични режими на труд и почивка за различните видове дейности,
но  с  изключение  на  големите  предприятия,  в  останалите,  тези  режими  реално  не  са
въведени. Констатирани са 1954 нарушения на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда
и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка
по време на работа отново в строителството, търговията на едро и дребно, производствата
на хранителни продукти и на  метални изделия.  За  тяхното отстраняване са  предприети
принудителни административни мерки.

19



В много обекти, разработения (въведен от работодателя) режим на труд и почивка
от  обслужващата  СТМ не  конкретизира  вида  на  работата,  тежестта  и  напрежението  на
труда, състоянието на факторите на работната среда и др. резултати от оценката на риска.
Такъв  режим  обикновено  определя  две  почивки  по  15  мин.  Независимо  от  кого  е
разработен режима (СТМ или работодател) обикновено той е един за целия персонал, както
за  администрация,  така  и  за  хората  заети  пряко  в  производството.  Не  се  отчита
спецификата и тежестта на съответния вид труд. Липсват разделението и прилагането на
активни, полупасивни и пасивни почивки.

Установени са предприятия, в които са разработени физиологични режими на труд и
почивка,  без да са осигурени подходящи помещения за отдих и работниците почиват в
работните  помещения,  с  което  на  практика  не  се  постига  ограничаване  на  времето  на
експозиция на вредното въздействие.

Санитарно-битовото  обслужване като  цяло  в  повечето  предприятия  е  на
относително добро ниво. В предприятия с остарял и не добре поддържан сграден фонд
санитарно-битовото обслужване не е в съответствие със санитарно хигиенните норми. Не е
малък броят на работодателите, които не инвестират в изграждане на модерни санитарно-
битови  условия  и  тяхното  хигиенично  поддържане  –  липсват  санитарни  възли  и
умивалници с течаща топла и студена вода (или ако ги има те са в окаяно състояние), на
гардеробчета  и  стаи  за  почивка.  Констатирани  са  1770  нарушения  на  нормите  за
осигуряване  на  санитарно-битово  обслужване, най-много  от  които  в  проверени
предприятия в Търговишка, Пловдивска, Плевенска, Силистренска и Сливенска области от
производството  на  облекло,  строителството,  търговията  и  производството  на  метални
изделия,  без  машини  и  оборудване. На  много  от  обектите  се  използуват  стари
амортизирани  фургони,  не  се  спазват  изискванията  за  санитарно-битово  обслужване  на
работниците - няма специални помещения оборудвани с аптечки и носилки за първа помощ
и др.

По отношение безопасността на труда при  работа с химични агенти контролните
органи са констатирали 361 нарушения през 2008 г., по-типични от които са в проверените
предприятия от производството на изделия от каучук и пластмаси,  на обувки и мебели,
селското стопанство и хуманното здравеопазване. Все още голяма рядкост е наличието на
информация  за  извършен  мониторинг  и  анализ  за  степента,  вида,  честотата  и
продължителността на експозиция на работещите на опасни химически агенти. Допуска се
и работа, която включва контакт с опасни химични агенти без да е извършена оценка на
риска и предприемане на всички необходими в тази връзка предпазни мерки. Не се взема
под внимание информацията от информационните листове за безопасност на използваните
химични вещества и препарати. 

Намаление  на  нарушенията  на  нормите  за  защита  на  работещите  от  рискове,
свързани с експозицията  на биологични агенти (установени 87 при 161 през 2007 г.) и на
кацерогени и мутагени  (установени 20 при 45 през 2007 г.) се появява през настоящата
отчетна година.

Констатираните  нарушения  на  други  санитарно-хигиенни  норми (шум,
микроклимат,  вибрации,  осветеност,  прах и др.)  са общо 5844,  като бележат намаление
спрямо установените през 2007 г. с 5 %.

В проверените през 2008 г. предприятия с данни за условията на труд 17 % работят
при неспазени хигиенни норми на труд (при дял на същата група работещи от 20 % през
2007 г.), чието съотношение разкрива ефективността на инспекционната дейност по труда.
Очевидно, системно полаганите от инспекцията по труда усилия за налагане спазването на
хармонизираните с правото на ЕС хигиенни норми и изисквания през втората година от
членството  на  страната  в  ЕС  се  отразява  благоприятно  върху  изпълнението  на
задълженията и отговорностите на работодателите за създаване на достойни условия на
труд.  Предстои  значителна  работодателска  дейност  в  редица  икономически  сектори  за
постигане устойчиво намаление на броя на работещите при неспазени хигиенни норми на
труд и по-конкретно чрез:
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внедряване  на  превантивни  стратегии  за  отстраняване  негативното
въздействие за работещите при влошени микроклиматични условия;

по-широко  приложение  на  ефективни  технически  решения  за
отстраняване/ограничаване разпространението на шума в работната среда,  като
проектиране  и  внедряване  на  безшумни  технологии  и  работни  процеси  при
източника на шум, капсуловане, изолация и защита на работниците с антифони,
или намаляване времето на експозиция;

проектиране  и  внедряване  на  подходящо  ергономично  оборудване  ,
ергономично разположение и устройство на работните места или автоматизация,
механизация и по-добра организация на труда за премахване или намаление до
приемливи нива на тежкото физическо натоварване;

упражняване  на  непрекъснат  мониторинг  и  здравно  наблюдение  на
работниците  за  възможното  влияние  на  технологиите  върху  безопасността  и
здравето при работа;

информацията,  обучението и квалификацията да се превърнат в неотменна
част от прилаганите превантивни мерки.

ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ

По оперативни данни на НОИ към 23.01.2009 г. в страната са регистрирани общо
3737 трудови злополуки.

Допуснатите  3159  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 2112 или 56,5 % са станали в 11 икономически
дейности: „Строителство” – 423 бр., „Търговия на едро и търговско посредничество, без
търговия с автомобили и мотоциклети” – 210 бр., „Производство на машини, оборудване и
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домакински  уреди”  –  208  бр.,  „Сухопътен  транспорт,  вкл.  тръбопроводния”  –  197  бр.,
„Държавно  управление  и  отбрана,  задължително  обществено  осигуряване”  –  195  бр.,
„Хуманно здравеопазване и социални дейности” – 190 бр., „Производство на хранителни
продукти  и  напитки”  –  178  бр.,  „Други  дейности  в  областта  на  бизнесуслугите;
охранителна дейност” – 162 бр., „Добив на метални руди” – 157 бр., „Производство и леене
на  метали”  –  100  бр.  и  „Търговия  на  дребно,  без  търговия  на  дребно  с  автомобили  и
мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството” – 92 бр.

През годината в 32 икономически дейности броя на трудовите злополуки е намалял
с 311 в сравнение с 2007 г. Най-чувствително това намаление е в следните икономически
дейности  „Търговия  на  дребно,  без  търговия  на  дребно  с  автомобили  и  мотоциклети;
ремонт на лични вещи и стоки за домакинството” с 33 бр., „Производство на хранителни
продукти и напитки” с 28 бр., „Производство и леене на метали” с 27 бр., „Производство на
облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи” с 22 бр., „Държавно управление и
отбрана, задължително обществено осигуряване” с 21 бр., „Въздушен транспорт” с 18 бр.,
„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло” с 16 бр., „Други дейности в
областта на бизнесуслугите; охранителна дейност” с 14 бр. и „ Производство на химични
продукти” и „Събиране, пречистване и разпределение на вода” с по 11 бр.

В 20 икономически дейности броя на трудовите злополуки се е увеличил с 237 в
сравнение с 2007 г.  Най-чувствително това увеличение се наблюдава в 7 икономически
дейности „Хуманно здравеопазване и социални дейности” с 46 бр., „Образование” – 36 бр.,
„Сухопътен  транспорт,  вкл.  тръбопроводния”  с  27  бр.,  „Строителство”  с  24  бр.,
„Спомагателни  дейности  в  транспорта;  дейности  на  туристически  агенции”  и
„Компютърни и други свързани с тях дейности” с по 17 бр. и „Производство на дървен
материал и изделия от него, без мебели” с 13 бр.

В  три  икономически  дейности  няма  регистрирани  трудови  злополуки,  което  се
отнася и за същия период на 2007 г. Тези икономически дейности са „Рибно стопанство и
свързани  с  него  услуги”,  „Добив  на  уранови  и  ториеви  руди и  техните  концентрати  и
„Домакинства с наети на работа лица”.

Общо през 2008 г. броя на трудовите злополуки е намалял с 1040 в сравнение с
2003 г., с 568 в сравнение с 2004 г., с 430 в сравнение с 2005 г., с 182 в сравнение с 2006 г.
и със 74 в сравнение с 2007 г.

През годината от общия брой трудови злополуки, 161 случая са с летален изход (от
тях 137 са по чл. 55, ал. 1 от КСО) и 31 случая са довели до трайна инвалидност (от тях 27
са по чл. 55, ал. 1 от КСО).

Не на последно място трябва да се отбележи, че броят на трудовите злополуки от
пътно транспортни произшествия в сравнение с 2007 г. се увеличава: по републиканската
мрежа са станали общо 428 трудови злополуки, от които 56 смъртни и по ведомствените
пътища са станали общо 223 злополуки с 15 смъртни случая, както е видно 71 трудови
злополуки са  завършили със  смърт при ПТП, което  представлява 44 % от общо 161-те
случая с летален изход.

Най-много смъртни трудови злополуки или повече от 50 % от тях са станали в 7
икономически  дейности  „Строителство”  –  44  бр.,  „Сухопътен  транспорт,  вкл.
тръбопроводния” – 16 бр., „Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с
автомобили и мотоциклети” – 14 бр., „Производство на метални изделия, без машини и
оборудване” – 10 бр., „Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги” – 9 бр., „Други
дейности  в  областта  на  бизнесуслугите;  охранителна  дейност”  –  7  бр.  и  „Хуманно
здравеопазване и социални дейности” – 6 бр.

През годината се отчита  намаляване на смъртните злополуки в 22 икономически
дейности,  като  най-сериозно  то  е  в  „Производство  и  разпределение  на  електрическа
енергия, газообразни горива и топлинна енергия” с 9 бр. и „Други дейности в областта на
бизнесуслугите; охранителна дейност” с 8 бр.

Най-голямо  увеличение  на  смъртните  злополуки  има  в  „Строителство”  и
„Производство на метални изделия, без машини и оборудване” със 7 бр.
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В 4 икономически дейности броя на смъртните злополуки е останал непроменен, а в
27 икономически дейности не са допускани трудови злополуки.

В сравнение с 2003 г. смъртните злополуки през 2008 г. са се увеличили с 63 бр., в
сравнение с 2004 г. с 50 бр., в сравнение с 2005 г. с 57 бр. и в сравнение с 2006 г. с 22 бр. В
сравнение с 2007 г. броя на смъртните трудови злополуки е намалял с 18 бр.

Злополуките предизвикали инвалидност според оперативните данни на НОИ
намаляват през 2008 г. с 45 бр. спрямо 2007 г.

Най-много  злополуки  предизвикали  инвалидност  са  станали  в  икономическа
дейност  „  Строителство”  –  4 бр.  Именно в  тази  икономическа  дейност  е  и  най-голямо
намалението на трудовите злополуки предизвикали инвалидност – с 8 бр. в сравнение с
2007 г.

Поддържането  на  висок  дял  на  трудовите  злополуки  в  икономическа  дейност
„Строителство” са в резултат на интензивното развитие на отрасъла и налага да се посочат
някои характерни белези на трудовия травматизъм в тази икономическа дейност.

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

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.

Съставът,  с  който  работят  голяма  част  от  строителните  фирми  се  състои  от
нискоквалифицирани  и  неквалифицирани  работници,  голяма  част  от  които  нямат
професионален опит в строителството и нямат практическа подготовка. Наложително е да
се обърне по-голямо внимание на обучението и квалификацията на работещите,  а също
така  да  се  повиши  взискателността  и  отговорността  на  техническите  ръководители  на
обектите за създаване на добра организация на работното място и стриктно спазване на
изискванията за безопасност.

Статистическата  система  „Трудови  злополуки”  на  НОИ  описва  особеностите  на
дефиниране  и  класифициране  на  характеристиките  на  трудовите  злополуки  и  включва
всички  класификации,  необходими за  характеризирането  на  трудовите  злополуки.  През
2008  г.  според  класификациите  и  по  оперативни  данни  на  НОИ  броят  на  трудовите
злополуки към 23.01.2009 г. се разпределя както следва:

 Според класификацията „Възраст”, агрегирана по възрастови групи най-голям
брой трудови злополуки стават с хора на възраст от 45 до 54 г. – 1155 бр., от които 50
смъртни , между 35 и 44 г. – 907 бр. (38 смъртни) и между 25 и 34 г. – 667 бр. (30 смъртни).
Данните  показват,  че  по-възрастните  работници  по-често  стават  жертва  на  трудови
злополуки.

 Работниците мъже са близо два пъти повече жертва на злополуки в сравнение с
работничките. Според класификатора „Пол” 67 % от злополуките са станали с мъже. От
всичките 161 злополуки причинили смърт 18 бр. са станали с жени.

 Според „Професията” на пострадалото лице, която се определя въз основа на
работата, за която лицето е наето и която се изпълнява от него при работодателя в момента
на настъпване на трудовата злополука,  най-голям брой трудови злополуки са станали с
квалифицирани производствени работници – 964 бр. (50 смъртни), оператори на машини,
съоръжения  и  транспортни  средства  –  879  бр.  (36  смъртни)  и  нискоквалифицирани
работници – 623 бр. (36 смъртни).

Класифицирането  на  пострадалото  лице  по  професия  се  осъществява  според
Националната класификация на професиите (НКП).
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 „Вид работа” е характеристика, която дефинира основната дейност или задача
изпълнявана  от  пострадалия  по  време  на  злополуката.  Оперативните  данни  според
класификацията „Вид работа” във всички икономически дейности показват, че най-много
трудови злополуки са станали при:

- движение, спортна и артистична дейност – 1166 бр.;
- произвеждане, обработване, преработване, складиране – 923 бр.
Според  тази  характеристика  най-много  трудови  злополуки  с  летален  изход  са

станали:
- по време на движение – 54 бр.;
- при извършване на земни работи, строителни и монтажни работи и събаряне –

41 бр.
Различните етапи от събитието „трудова злополука” се характеризират с три двойки

променливи. Всяка двойка обединява действие и предмет/обект:
1. Специфично  физическо  действие  и  материален  фактор,  свързан  със

специфичното физическо действие;
2. Отклонение  от  нормалните  действия  и  материален  фактор,  свързан  с

отклонението;
3. Начин на увреждане и материален фактор, причинил увреждането.
 „Специфичното физическо действие” е действието извършвано от пострадалия

непосредствено  преди  злополуката  или  с  други  думи  какво  конкретно  е  правил
пострадалия в момента на настъпване на злополуката.  Оперативните данни показват,  че
най-много трудови злополуки стават при:

- движение  (ходене,  тичане,  качване,  слизане,  скачане,  прескачане,  влизане-
излизане, ставане, сядане и др.) – 1466 бр.;

- боравене  с  предмети  (задържане,  захващане,  свързване,  закрепване,  издигане,
монтиране и др.) – 692 бр.;

- работа с машини – 457 бр.
По отношение на злополуките предизвикали смърт, най-много са станали при:
- движение – 47 бр.;
- управление или пътуване с превозни или подемно-транспортни средства – 46 бр.;
- боравене с предмети – 35 бр.
 „Отклонението” от нормалните действия, което е предназначено да определи

необичайните  събития,  предизвикали  трудовата  злополука  показват,  че  най-много  са
злополуките при:

- подхлъзване или спъване с падане и падане на човек – 1135 бр.;
- при  загуба  на  контрол  (пълна  или  частична)  върху  машина,  превозни  или

подемно-транспортни средства, ръчни инструменти, предмети, животни – 981 бр.;
- при  счупване,  разрушаване,  разцепване,  плъзгане,  падане,  срутване  на

материалния фактор – 579 бр.
Трудови злополуки причинили смърт най-често стават при:
- загуба на контрол (пълна или частична) върху машина, превозни или подемно-

транспортни средства, ръчни инструменти, предмети, животни – 54 бр.;
- подхлъзване или спъване с падане и падане на човек – 34 бр.;
- счупване,  разрушаване,  разцепване,  плъзгане,  падане,  срутване на материалния

фактор – 27 бр.;
- отклонение поради проблем с електричество, експлозия, пожар – 20 бр.
 Променливата  „Начин на увреждане”, която описва как пострадалият влиза в

контакт с материалния фактор, причинител на увреждането показва, че най-много трудови
злополуки стават при:

- сблъсък  при  хоризонтално  или  вертикално  движение  с  неподвижен  предмет
(пострадалият е в движение) – 1314 бр.;

- удар или сблъсък от/с движещ предмет – 931 бр.;
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- контакт с режещ, пробождащ, груб, грапав материален фактор – 500 бр.;
- захващане, притискане, смазване, смачкване и т. н. (обектът или машината са в

движение) – 471 бр.
Смъртните злополуки са както следва:
- 48 бр. при сблъсък при хоризонтално или вертикално движение;
- 64 бр. при удар или сблъсък от/с движещ предмет;
- 18  бр.  при  захващане,  притискане,  смазване,  смачкване  и  т.н.  (обектът  или

машината са в движение).
 Анализът  на  оперативните  данни  показва,  че  според  променливата

„Материален  фактор” свързан  и  със  специфичното  физическо  действие,  и  с
отклонението, и с начинът на увреждането или причинителят (предмет/обект) най-голям
брой  трудови  злополуки  са  станали  при  удар  или  падане  на  сгради,  конструкции,
съоръжения, повърхности – на нивото на земята (вътрешни или външни, неподвижни или
подвижни,  временни  или  не);  материали,  предмети,  продукти,  детайли  на  машини  или
превозни  средства,  отломки,  прах;  сухопътни  превозни  средства;  от  неизправни
неподвижни машини и оборудване или когато уврежданията са причинени директно от тях.

Други  характеристики  на  трудовите  злополуки  са  видът  на  увреждането  и
увредените части на тялото.

 „Вид на увреждането”  показва физическите последици за пострадалия. Най-
много трудови злополуки има от счупвания (фрактури) на кости – 1516 бр. и от рани и
повърхностни  наранявания  –  1174  бр.  Множествените  травми  причиняват  най-много
смъртни злополуки – 51 бр., мозъчно сътресение и вътрешни травми – 46 бр. и счупвания
(фрактури) на кости – 18 бр.

 Според  характеристиката  „Увредена  част  на  тялото”  най-много  трудови
злополуки стават  с горни крайници – 1474 бр.,  долни крайници – 1128 бр. и с  главата
(черепно мозъчни нерви и съдове, очи, уши, зъби) – 594 бр. Най-много смъртни злополуки
стават  при  нараняване  на  цялото  тяло  и  множествени  травми  –  65  бр.,  нараняване  на
главата – 55 бр. и туловище и органи – 31 бр.

Трудовите злополуки са  краен продукт от опасни действия  и опасни условия на
труд. Те обаче могат да се предотвратят – не са нещо, което се случва от само себе си. Те се
получават  в  резултат  от  комбинацията  на  различни  фактори,  главни  сред  които  са:
техническата екипировка, работната среда и работника.

По данни на Международната организация на труда,  всяка година повече от 150
милиона  трудови  хора  по  света  претърпяват  трудови  злополуки  или  се  нареждат  сред
професионално заболелите граждани на планетата.

Многократно е писано за причините довели до трудови злополуки. И през 2008 г.
като цяло те остават същите:

- неспазване на правилата за безопасна работа;
- слаб  вътрешно  фирмен  контрол  за  спазване  нормите  и  изискванията  за

осигуряване на здраве и безопасност при работа;
- липса на утвърдени инструкции за безопасна работа на работните места;
- недостатъчна квалификация и правоспособност;
- непровеждане на инструктажи и обучение по безопасността на труда или тяхното

формално провеждане;
- нарушения на трудовата и технологична дисциплина;
- липса на навици за спазване правилата за безопасна работа;
- неизползване на лични предпазни средства;
- несъобразени  действия  вследствие  неточна  преценка  на  опасността  при

почистване  и  ремонт  на  машините  и  съоръженията  по  време  на  движение  на
работните органи.
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Анализът на причините за трудови злополуки показва, че голяма част от тях имат
субективен характер.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ И МЕРКИТЕ

ПО ПРОГРАМА 1 “КОНТРОЛ ПО СЪСТОЯНИЕТО  НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД  И
КАЧЕСТВОТО  НА  ОЦЕНКАТА  НА  РИСКА  В
ПРЕДПРИЯТИЯТА”.

За изпълнението на програмата инспекционната дейност на Д "ИТ" се насочи към
прилагане  на  принудителни мерки за  ускоряване  привеждането  на  условията  на  труд в
съответствие с нормативните изисквания,  чрез повишаване качеството на изготвените и
изготвяните оценки на риска, особено в малките и средни предприятия, в проверените за
първи път обекти и в производства и дейности с нерешени в тази връзка проблеми, или
изоставащи в изпълнението на мерките от програмите за минимизиране на риска.

При планирани по програмата 8302 проверки, през 2008 г. са извършени 10255
проверки,  което  представлява  ръст  от  23,5  %. Проверките  по  тази  програма
представляват 30 % от всички извършени проверки през годината.

Най-много проверки са извършени в икономически дейности "Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети" – 1541 бр., "Строителство на сгради" – 1480
бр., "Производство на облекло" – 690 бр., "Ресторантьорство" – 570 бр., "Производство на
хранителни продукти" – 532 бр., "Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт" – 421 бр., "Образование" – 387 бр., "Търговия на едро,
без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети"  –  370  бр.  и  "Растениевъдство,
животновъдство и лов" – 352 бр.

От всичките 10255 проверки 97,6 % от тях са извършени в малки и средни
предприятия.

В  резултат  на  извършените  проверки  по  програмата  са  проверени  9762
предприятия или 36 % от всички проверени предприятия през  годината с  319519
заети  в  тях.  От  тях  9567  са  малки  и  средни  предприятия  или  98  %  от  всички
проверени по програмата предприятия.

Най- много предприятия по тази програма са проверени в икономическите дейности,
в които са извършени и най-много проверки, а именно "Търговия на дребно, без търговията
с  автомобили  и  мотоциклети",  "Строителство  на  сгради",  "Производство  на  облекло",
"Ресторантьорство", "Производство на хранителни продукти" и т.н.

По време на проверките по програма 1 са констатирани 64903 нарушения на
различни норми на трудовото законодателство  или 35 % от всички констатирани
нарушения през годината.

Нарушенията на нормите, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ за работещите са
49904 и заемат 76,9 % от всички нарушения констатирани по програма 1. Нарушенията на
нормите  от  областта  на  трудовите  правоотношения  са  22,9  % от  всички  констатирани
нарушения  по  програмата.  За  нарушения  на  нормите  на  ЗНЗ  са  констатирани  само  8
нарушения.

Общо са констатирани 123 неизпълнени предписания по време на проверките.
По осигуряването  на  здравословни и  безопасни  условия  на  труд  констатираните

нарушения се разпределят както следва:
по организиране на дейностите за осигуряване на ЗБУТ – 28636 или 57,4 % от
нарушенията по ЗБУТ;
по безопасност на труда – 11525 или 23,1 %;
по хигиена на труда – 9743 или 19,5 %.

За  предотвратяване  и  преустановяване  на  нарушенията,  както  и  за
предотвратяване  и  отстраняване  на  вредните  последици  от  тях,  спрямо
работодателите  и  длъжностните  лица  по  програма  1  са  предприети  общо  64396
принудителни административни мерки.
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Приложената  основна  мярка  за  въздействие  за  отстраняване  на  констатираните
нарушения по програма 1 е задължително предписание на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от
Кодекса  на  труда.  Тази мярка заема 98,7 % от всички приложени принудителни мерки.
Спрени са от експлоатация 672 различни машини, съоръжения, цехове, участъци, поточни
линии, агрегати, обекти. За 11 случая е предписано въвеждането на специален режим на
работа на основание чл. 404, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда. Отстранени са от работа 72
лица.

Най-много  спрени  машини  и  съоръжения  има  в  икономически  дейности
„Строителство на сгради” – 339 бр., „Образование” – 50 бр., „Производство на хранителни
продукти”  –  35  бр.,  „Производство  на  облекло”  –  32  бр.,  „Производство  на  метални
изделия, без машини и оборудване” – 27 бр. и „Производство на мебели” – 23 бр.

За  допуснатите  нарушения  е  потърсена  от  нарушителите  административно
наказателна отговорност. Съставени са 2484 АУАН или 26,7 % от всички съставени
АУАН през годината.

Най-много  актове  за  констатирани  нарушения  са  съставени  на  изпълнителски
персонал 813 бр. На длъжностни лица са съставени 682 акта, на юридически лица 516 акта
и на работодатели и физически лица 473 акта.

Данните  от  инспекционната  дейност  показват,  че  от  всичките  9762  проверени
предприятия  по  програмата  в  8392  от  тях  или  в  86  %  е  извършена  оценка  на
професионалния риск, като по предписание на Д "ИТ" са изготвени 469 оценки, а на 901
предприятия са дадени предписания за изготвянето им.

От всичките 8392 предприятия с извършена оценка на риска, в 2895 предприятия
оценката  на  риска е  пълна,  т.е.  само 34,5 % от изготвените  оценки на  риска отговарят
напълно на нормативните изисквания,  а на 5028 предприятия са дадени предписания за
допълване и актуализиране на оценката на риска.

В 7703 предприятия или 92 % от проверените предприятия с направена оценка
на риска са приети програми за неговото отстраняване или минимизиране.

В  364  предприятия  програмите  за  отстраняване  на  производствения  риск  са
утвърдени по предписание на инспекторите по труда.

Независимо от натрупаните знания и опит от работодателите и службите по трудова
медицина и независимо от подобряване на качеството на оценките на риска, голяма част от
тях са не пълни, не обхващат всички работни места, не идентифицират реалните опасности
при конкретния  работен  процес,  което  води  до  несъответствие  на  оценката  на  риска  с
реалните условия на труд.

В големите предприятия е създадена организация за контрол на оценките на риска и
на планираните в програмите мерки за минимизирането му.

Не така стоят нещата в 5130-те проверени микро предприятия по програмата (3217
от  които  са  с  нает  персонал  до  4  души).  Управителите  на  тези  предприятия  често  се
включват във всички процеси на производствената дейност или във всички дейности по
изпълнение на дадена услуга,  което от една страна ги прави изключително запознати с
особеностите  на  производствения  процес  и  лесно  биха  могли  да  идентифицират
опасностите  за  здравето  на  работещите,  но  от  друга  страна  подобна  ангажираност  във
всичко и навсякъде не им позволява да следят трудовото законодателство, да участват в
изготвянето  на  оценката  на  риска  и  програмата  за  предотвратяването,  намаляването  и
ограничаването  му.  Ето  защо  почти  100  процента  от  тези  предприятия  възлагат  тази
дейност на външна организация – служба по трудова медицина (СТМ).

В  малките  и  средни  предприятия  голяма  част  от  работодателите  все  още  не  са
възприели  оценката  на  професионалния  риск  като  основен  метод  за  планиране  и
организация на дейността по здраве и безопасност при работа, поради което оценката на
риска се разглежда като еднократен процес, а не като непрекъснат такъв. При промяна в
технологичните процеси (въвеждане на нови технологии,  монтиране  на нови машини и
инсталации), много работодатели не предприемат мерки за преразглеждане на оценката на
риска, с оглед неутрализиране на нови потенциални опасности при работа.
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В процеса на изготвяне на оценката на риска не се привличат активно да участват
представители на работниците и служителите от ГУТ в предприятията.

Оценките на риска извършени без участието на работещите от самото предприятие
са  непълни,  с  много  и  съществени  пропуски,  с  неидентифицирани  всички  рискове  и  с
неоценен  производствен  риск  на  всички  работни  места.  Част  от  оценките  на  риска  се
изготвят  без  наличието  на  данни  за  състоянието  на  параметрите  на  работната  среда.
Основно  поради  това  в  програмите  за  минимизиране  на  производствения  риск  не  са
планирани  конкретни  мерки за  реално  подобряване  на  условията  на  труд.  Повечето  от
планираните  мерки  са  приети  във  вида  предложен  от  службата  по  трудова  медицина,
изготвила оценката на риска. В тях рядко се срещат технически решения за подобряване
условията на труд. Често службите по трудова медицина предлагат превантивни мерки,
произтичащи от нормативните актове, а не като резултат от действително съществуващите
опасности на конкретното работно място.

За всички установени пропуски и нарушения при изготвяне на оценката на риска
инспекторите по труда са дали предписания за отстраняването им.

Въпреки всичко не е малък броя на работодателите на малки и средни предприятия,
които започват да оценяват разходите, дължащи се на пренебрегването или заобикалянето
на изискванията за безопасност и здраве при работа и ползите от една добре изготвена
оценка на риска и приета програма за отстраняването или минимизирането му.

По изпълнение изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
за осигуряване обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина
проверките  показват,  че  88 %  от  проверените  по  програмата  предприятия  имат
сключен договор със служба по трудова медицина за обслужване на работещите.

Констатира се,  че в 8790 от проверените 9762 предприятия по програмата,  или в
90 %  от  тях  има  изградени  органи  за  безопасност  и  здраве  при  работа.  Дейността  по
организацията  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  която  се
осъществява от назначени щатни длъжностни лица е установена само в 7 % от проверените
предприятия, в които има изградени органи за безопасност и здраве при работа.

Проверките  извършени  по  програма  1  показват,  че  в  60 %  от  проверените
предприятия със зает персонал 232601 души има данни за условията на труд.

По  време  на  проверките  по  програма  1  е  установено  също,  че  в  проверените
предприятия  с  данни  за  условията  на  труд  работят  43476  души  при  условия  на  труд
неотговарящ на хигиенните норми и изисквания,  което представлява 19 % от персонала
зает в тези предприятия.

Проверените  предприятия  с  изпълнени  основни  изисквания  от  Закона  за
здравословни и безопасни условия на труд са 6028, а 45 предприятия са с неизпълнени
мерки за минимизиране на риска с изтекъл срок. На 13816 работещи са подобрени условия
на труд в резултат на изпълнение на предписанията след предишна проверка от инспектор
по труда.

Учредените в проверените предприятия комитети и групи по условия на труд са
4774.

Резултати от изпълнение на програмата:

 относителният дял на проверените предприятия по програма 1 с оценка на риска
е 86 % - запазва се делът в сравнение с делът на всички проверени предприятия
с извършена оценка на риска през годината;

 относителния дял на проверените по програма 1 предприятия с оценки на риска
приели програми за отстраняване или ограничаване на риска е 92 % - запазва се
делът в сравнение с делът на всички проверени предприятия с оценка на риска
приели програми за отстраняване или ограничаването му през годината;
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 относителния  дял  на  проверените  по  програмата  предприятия  с  осигурено
обслужване от СТМ е 88 % - запазва се делът в сравнение с делът на всички
проверени предприятия с осигурено обслужване от СТМ през годината;

 делът на работещите при вредни условия на труд по програма 1 е 19 % при дял
17 % на работещите при вредни условия на труд на национално ниво, т.е. делът
е по-висок с 2 процентни пункта.

Поради  установилата  се  тенденция  за  увеличаване  на  злополуките  със  смъртен
изход  и  в  отговор на  очаквания  на  обществото  и  социалните  партньори и използвайки
опита,  натрупан  от  предходни кампании в  периода  10.03.  –  04.04.2008 г.  се  планира  и
проведе извънредна кампания в строителството, с основна цел – повишаване на нивото на
обезопасеност на строителните обекти.

Основните насоки за инспектиране бяха фокусирани върху обезопасеност срещу:
падане от височина; удар от падащи предмети; затрупване от земни маси и други опасности
по преценка на инспектора.

За постигане на целите са извършени проверки в цялата страна. Изработена е единна
схема  за  инспектиране,  като  се  създадоха  екипи  във  всяка  Д "ИТ",  а  в  районите  с
интензивно  строителство  са  командировани  допълнително  инспектори  –  строителни
специалисти  от  Д  "ИТ",  на  чиято  територия  интензивността  и  обема  на  строително
монтажните  работи  не  е  голям.  Ежедневно  се  отчитаха  резултатите,  проведоха  се  и
контакти  с  медиите  за  огласяване  на  резултатите  и  информиране  на  общността  за
основните проблеми по ЗБР в строителството.

В резултат на дейността на участващите 38 инспектиращи екипа са проверени 1003
обекта  и  са  приложени  общо  4761  принудителни  административни  мерки,  които  се
разпределят както следва:

• задължителни предписания – 4394 бр.;
• спрени съоръжения от експлоатация – 318 бр.;
• отстранени от работа лица – 49 бр.

За установяване на административни нарушения са съставени общо 1143 акта и са
дадени 4 сигнала до прокуратурата.

В тази икономическа дейност оценката на риска се изготвя за строителния обект от
строителя,  но  не  се  актуализира  при  поетапното  включване  на  подизпълнителите  в
зависимост от договореното количество и вид работа, т.е. изготвената оценка на риска не
отразява  изискванията  на  чл.  15  от  Наредба  №  2  от  22.03.2004  г.  за  минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи. При проверките се констатира, че всеки от подизпълнителите е изготвил
своя оценка на риска,  която от своя страна също не отчита  рисковете,  произтичащи от
съвместна работа с останалите изпълнители на строителния обект, т.е. оценката на риска е
направена с единствената цел да не бъдат санкционирани при евентуална проверка.

Продължава  практиката  при  изготвянето  на  оценката  на  риска  да  не  се  правят
измервания на параметрите на работната среда.

Малко  са  разработените  програми,  в  които  мерките,  които  е  необходимо  да  се
предприемат отговарят реално на действителното състояние на даден обект, със срокове и
отговорните за това лица.

ПО ПРОГРАМА 2 “ПОДОБРЯВАНЕ  НА  ЗДРАВОСЛОВНИТЕ  И  БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ПЛАСТМАСОВИ И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ”.

В изпълнение  на  годишния  план за  дейността  на  Изпълнителна  агенция  “Главна
инспекция по труда” през 2008 година в периода 01.04. – 30.04.2008 година  във всички
области  на  страната се  извършиха  проверки  в 327  броя  предприятия  и  цехове  (275  за
производство на пластмасови изделия и 52 каучукопреработващи), със зает персонал 17772
лица. От проверените обекти 14 % са големи предприятия, 10 % са средните предприятия и
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76 % влизат в категорията на малките. След влизането в сила на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд в експлоатация са въведени 30 % от проверените предприятия.

Най-голям брой предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия
са  концентрирани  в  следните  области:  Пловдив,  Габрово  и  София  област  по  14 %,  В.
Търново и Сливен по 6 % и т.н.

В областите – Шумен, Габрово, Велико Търново, София и други в проверките се
включиха и представители на регионалните отдели за технически надзор към ГД “ИДТН”.

В  процеса  на  инспектиране  на  отделните  работни  места  в  предприятията  за
производство на пластмасови и каучукови изделия се извършиха контролни измервания на
факторите на работната среда (шум – 99 бр., осветеност – 105 бр., токсични вещества – 2
бр., прах – 1 бр. и електростатични полета – 3 бр.) в отделни работни зони. Извършиха се и
измервания на импеданса на контура “фаза – защитен проводник” – 187 бр. и преходните
съпротивления на различни заземления и мълниезащитни инсталации с оглед доказване
ефективността  на  защитните  мероприятия  по  електробезопасност  и  състоянието  на
мълниезащитите.

Специално внимание по време на проверките се обърна на тестване за ефективното
действие на автоматичните защити и блокировки на технологичното оборудване (открити
смесители, бембери, гилотини, каландрови линии и други).

За  отстраняване  на  констатираните  нарушения  на  нормативните  актове  по
здравословни и безопасни условия на труд по време на проверките бяха дадени 2527
бр. задължителни предписания, спрени са от експлоатация 46 машини, съоръжения и
обекти и са отстранени от работа 4 работника поради липса на правоспособност за
извършваната работа.

За две производства е дадено предписание за въвеждане на специален режим за
безопасна работа (компресорна инсталация в “Екстрапак” ООД и “Пластика” ООД).

Потърсена е административно-наказателна отговорност от 31 работодатели, 14
длъжностни лица и 12 работници допуснали нарушения на други норми на трудовото
законодателство.

От  извършените  проверки  в  предприятията  за  производство  на  пластмасови  и
каучукови  изделия  се  установи,  че  относителния  дял  на  констатираните  нарушения  по
управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е
39 %, по безопасността на труда – 41 % и хигиената на труда 20 %. Запазва се относителния
дял на основните групи нарушения от предишни проверки.

Резултатите от проверките показват, че неизпълнени предписания има само в 1 % от
проверените  предприятия.  Анализът  за  причините  за  неизпълнение  на  дадените
предписания в областта на здравословните и безопасни условия на труд показва, че не се
изпълняват предписанията, които изискват осигуряването на финансов ресурс за въвеждане
в експлоатация на ново работно оборудване, което не генерира вредности или за основен
ремонт на старото, но все още експлоатирано работно оборудване.

В една част от предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия
(“Капитан  дядо  Никола”  АД,  “Зебра”  АД  и  други)  се  вложиха  значителни  финансови
средства за привеждане на отделни работни места и работно оборудване в съответствие с
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В изпълнение на дадените предписания са извършени следните дейности:
 Въведена  е  нова,  напълно  затворена  автоматична  система  за  херметизирано

подаване на изходните суровини в ”Каучук” АД; “Капитан дядо Никола” АД,
ЕТ “Видира – Петър Петров” и други;

 Изградиха  се  нови  технологични  линии  с  висока  степен  на  безопасност  за
производство  на  полиетиленови  тръби,  опаковки  и  други  пластмасови  и
каучукови  изделия  в:  “Кула  Ринг”  АД  гр.  Видин,  “Пиринпласт”  АД  гр.
Благоевград,  “Минапласт”  ООД,  “Монпласт”  ООД,  “Акупласт”  АД,  “Скав  –
2000”  ООД,  “Идеал  Пайп”  ЕООД,  “Владпласт”  ООД,  “Готмар”  ЕООД  гр.
Пловдив, “Панхим” ООД гр. Ст. Загора, “Мегапорт” ООД гр. Русе и други;
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общодостъпно

 Подменено  е  използваното  работно  оборудване  с  автоматични,
високопроизводителни и безопасни шприцмашини и бластавтомати,  мелници,
парни и инжекционни преси, екструдерни линии и друго работно оборудване в:
“Санитапласт” АД гр. Шумен, “Кула Ринг” АД гр. Видин, “Мегапорт” ООД гр.
Русе, “Бунай” АД гр. Пазарджик “ИТД” ЕООД, “Екопласт 99” ООД, “Полисеп”
ООД и други;

 За  неутрализиране  на  получените  статични  електрически  заряди  на
производствените  машинни  линии  са  монтирани  съвременни  устройства  –
“Данев  АДВАПАК” ООД,  “КОХ –  И –  НООР Хемус Марк”  АД гр.  Бургас,
“Пластмасови изделия” АД гр. Бургас, “Мегапорт” ООД и други. За защита от
вредното въздействие на електростатичното поле в “Капитан дядо Никола” АД
гр. Габрово са въведени антистатични добавки в изходните суровини;

 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)  или
колективни средства за защита, с което се подобриха условията на труд;

 В  някои  предприятия  са  замениха  опасните  продукти  (сажди,  ацетон,  сяра,
минерални  масла  и  други)  с  по-малко  опасни  (чер  мастербач,  лакхим  1)  –
“Каучук” АД, “Харъб” АД и други.

При  проверките  се  констатира,  че  в  предприятията  за  производство  на
пластмасови изделия за разлика от по-голямата част от каучукопреработващите се
влагат  инвестиции  за  въвеждане  на  ново  и  обезопасено  работно  оборудване.
Констатира се и стремеж на редица работодатели за замяната на опасни технологии и
химични  вещества  с  по-малко  опасни  или  безопасни  такива,  което  е  едно  от
принципните изисквания за привеждане на здравословните и безопасни условия на
труд в съответствие със законовите норми.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:
 в  сравнение  с  проведената  през  2004  година  национална  кампания  делът  на

проверените  за  първи път  малки и средни  предприятия  е  нараснал  с  четири
процентни пункта;

 увеличен  е  с  9 %  делът  на  предприятията,  привели  условията  на  труд  в
съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд;

 установи  се  подобряване  на  фирмената  организация  по  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд и промяна на манталитета  на все
повече  работодатели  и  длъжностни  лица  по  отношение  възприемането  на
техните задължения,  както и на дейността на инспекторите по труда в тяхна
помощ по осигуряване на ЗБУТ;

 делът на работещите при вредни условия на труд намалява от 30 % през 2004 г.
на 19 % при настоящите проверки;

 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез въвеждане на
съвременния  технически  прогрес  в  технологичните  процеси,  машини  и
съоръжения е констатирано в 7 % от инспектираните предприятия;

 в  сравнение  с  проведената  през  2004  година  национална  кампания  делът  на
извършените проверки с участието на представители на ГД “ИДТН” е нараснал
с два процентни пункта.

Паралелно  с  тези  положителни  промени  по  време  на  проверките  по
програмата са установени и слабости:

 Все  още  е  нисък  относителния  дял  на  предприятията  за  производство  на
пластмасови и каучукови изделия, в които на практика е извършена замяна на
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използваните  опасни  химични  вещества,  суровини,  материали  и  работно
оборудване с безопасни или по-малко опасни такива;
Ръководствата на предприятията правят незначителни финансови разходи
за  дълготрайни  материални  активи,  свързани  с  подмяна  на  основното
технологично оборудване и въвеждането на нови технологии позволяващи
да  се  постигнат  съвременните  изисквания  за  безопасност  и  здраве  при
работа,  ергономичност  и подобряване  факторите  на работната  среда.  До
голяма  степен  предпоставка  за  това  е  липсата  на  икономическо
стимулиране  посредством  коригиране  на  осигурителните  прагове  за
работодателите,  т.е.  при  ангажираност  от  тяхна  страна,  осигурителните
прагове  за  трудови  злополуки  и  професионални  заболявания  за
работодателите  се  намаляват,  а  при  недобросъвестност  същите  се
повишават.

 Производствените процеси при производството и използването на някои опасни
химични продукти (сажди, сяра и други) не са максимално автоматизирани и
механизирани;

 Не  са  решени  въпросите,  свързани  с  механизиране  и  капсуловане
(херметизиране)  на процесите  свързани с извършване на товаро-разтоварните
работи, дозирането и съхранението на течните и прахообразни опасни химични
продукти;

 В  голяма  част  от  проверените  предприятия  не  са  решени  въпросите  с
въвеждането и използването на колективните средства за защита с предимство
пред ЛПС. Не се решават с години проблемите, свързани с липсата или ниската
ефективност на използваните средства за колективна защита – общообменните
вентилационни,  локалните  аспирационни  и  газсигнализаторните  системи.
Проверките  в  предприятията  за  производство  на  пластмасови  и  каучукови
изделия  показаха,  че  само  40 %  от  тях  са  окомплектовани  с  необходимите
вентилационни и аспирационни съоръжения;

 Съществува несъответствие между състоянието  на  основните  производствени
фондове и организацията на тяхното поддържане и ремонт. В значителна част от
предприятията  ремонтните  дейности  не  се  извършват  в  съответствие  с
изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация
и утвърдените графици за ремонт;

 Не се  решават  проблемите  с  електробезопасността  на  работното  оборудване,
като  относителния  дял  на  дадените  предписания  по  електробезопасност  се
запазва през периода 2004-2008 г. – 52 % от тези по безопасността на труда;

 Не  се  решават  с  години  проблемите  с  механобезопасността  на  работното
оборудване (31 % от предписанията по безопасност на труда). Констатират се
някои  проблеми,  свързани  с  организацията  и  провеждането  на  техническия
надзор  и  контрол  върху  съоръженията  с  повишена  опасност  –  4 %  от
предписанията по безопасността на труда, касаят тези проблеми;

 Недостатъчна  е  професионалната  подготовка  на  лицата,  изпълняващи
функциите  на  органа  по  безопасност  и  здраве  в  част  от  малките  и  средни
предприятия.  Органите  по  безопасност  и  здраве  не  участват  активно  при
изготвянето  на  анализа  на  риска.  Не  контролират  работещите  за  спазване
правилата  за  безопасна  работа,  поддържане  на  работното  оборудване  в
безопасно  състояние  и  хигиената  на  труда  на  работното  място.  Органите  по
безопасност и здраве при работа не подпомагат работодателя при оценката на
здравословните и безопасни условия на труд и вземане на управленско решение
относно бъдещата дейност и просперитета на предприятието;

 Проверките показаха, че все още в предприятията не са създадени необходимите
условия за развитието на социалния диалог. Дейността на КУТ/ГУТ все още не
допринася  ефективно  за  подобряване  условията  на  труд  в  предприятията.
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общодостъпно

Известно  е,  че  активната  позиция  и  поведение  на  работниците  по  въпроси,
пряко влияещи върху производствената дейност и организацията по безопасност
и здраве е една от сигурните гаранции за успех в дейността по осигуряване на
здравословните и безопасни условия на труд;

 Разработените  и  утвърдени аварийни планове  не  включват  всички възможни
аварийни  ситуации,  които  могат  да  възникнат  при  провеждането  на
технологичните  процеси  и  използването  на  работното  оборудване,  не  са
отразени  специфичните  опасности  за  производството  и  т.н.  Подценени  са
превантивните мерки за  предотвратяване  на възможностите  за  възникване на
аварии,  както  и  необходимата  ефективна  координация  между  звената  и
отговорните  длъжностни  лица,  участващи  в  дейности  по  ликвидиране  на
последствията от аварии;

 Недостатъчен е контролът и взискателността на работодателите и длъжностните
лица за спазване на нормите и изискванията  на трудовото законодателство и
изпълнението на задълженията на работниците и служителите, за извършване на
работа без риск за здравето и по безопасен начин.

Тези факти показват, че все още са недостатъчни действията на работодателите за
отстраняване на нарушенията,  свързани с минималните изисквания за  осигуряването на
здравословни  и  безопасни  условия  на  труд.  Нещо  повече  работодателите  трябва  да
проявяват по-голяма отговорност при изпълнение на задълженията си за организацията по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Необходимо е по-задълбочено
познаване  на  нормативната  уредба,  промените  в  нея  и  свеждане  на  информацията  до
работниците и служителите.

След  приключване  на  проверките  по  програмата  в  предприятията  се
извършиха  последващи  проверки.  Последващите  проверки  показват,  че
своевременно се изпълняват дадените предписания.

Ефекти от инспекционната дейност по програмата:
 Делът на предприятията с извършена оценка на риска е нараснал от 29 % през

2004 г. на 62 % през 2008 година;
 Нараснал  е  делът  на  предприятията  с  актуални  данни  за  състоянието  на

факторите на работната среда от 75 % през 2004 г. на 87 % през 2008 година;
 Делът на работещите при вредни условия на труд е намален от 30 % на 19 %

спрямо 2004 г.;
 Намалява  броя  на  трудовите  злополуки  от  79  през  2000 г.,  на  43  през  2007

година;
 Коефициентът  на  честота  през  периода  2001  г.  –  2005  г.  е  с  тенденция  на

намаление  Кч -  от  5,06  до  3,48,  но  все  още  остава  по-висок  от  средния  за
страната (Кч - от 3,04 до 1,93);

 За постигане на по-висока безопасност на труда в предприятията, в изпълнение
на  дадените  предписания,  са  предприети  от  ръководствата  на  фирмите
конкретни коригиращи мерки;

 Повишена е информираността на участниците в трудовия процес в проверените
за  първи  път  малките  и  средни  предприятия  за  най-ефективните  методи  по
прилагане на нормативните актове;

 Постигната  е  еднаква  взискателност  към  нарушителите  на  трудовото
законодателство от различните групи участници в процеса на труда;

 В  хода  на  проверките  са  дадени  консултации  по  спазване  на  трудовото
законодателство,  като  част  от  констатираните  нарушения  са  отстранени  по
време на самите проверки.
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ПО ПРОГРАМА 3 “ПОДОБРЯВАНЕ  УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ДЕЙНОСТТА  ПО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА  ТРУД  В  ПРЕДПРИЯТИЯТА  ЗА  ПРОИЗВОДСТВО  НА
МЕТАЛНИ  ИЗДЕЛИЯ,  МАШИНИ,  ОБОРУДВАНЕ  И
ДОМАКИНСКИ  УРЕДИ  И  РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА  ДОБРАТА
ПРАКТИКА”.

В изпълнение на програмата Д "ИТ" идентифицираха и извършиха предварителни
проверки  в  23  действащи  машиностроителни  и  металообработващи  предприятия,
сертифицирани по OHSAS 18001.

Целта да се извършат предварителни проверки в тези предприятия бе да се сравнят
условията  на  труд  и  степента  на  съответствие  с  трудовото  законодателство  в  тях  и
останалите  предприятия  без  сертификат  от  същите  икономически  дейности,  и  да  се
разпространи добрата практика в тези предприятия и в останалите предприятия от бранша.

В  периода  от
07.05.  до  30.09.2008
г.  се  извършиха
проверки  в  803
предприятия,
основно
машиностроителни  и
металообработващи
(от  икономически
дейности  с  код  25,
26,  27  и  28  от
Класификатора  на
икономическите
дейности  –  2008),
както  и  в  някои
цехове и участъци за
металообработка в предприятия от други икономически дейности.

Паралелно с контролната дейност инспекторите предоставяха съвети и информация
на  работодателите  по  прилагането  на  законовите  изисквания  за  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд.

По  време  на
проверките  са
констатирани  6031
нарушения.

За  отстраняване
на  констатираните
нарушения  са  дадени
5920  задължителни
предписания, спрени са
85  машини  и
съоръжения,  които
застрашават  живота  и
здравето  на
работещите,  в  осем
случая  е  въведен
специален  режим на  работа  и  са  отстранени  от  работа  12  работещи  без  необходимата
правоспособност за работата, която са изпълнявали. Съставени са 106 акта за констатирани
нарушения, съответно 36 на работодатели (физически лица), 34 акта на длъжностни лица,
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13  акта  на  изпълнителски  персонал  и  23  акта  на  юридически  лица  и  им  е  потърсена
административно-наказателна отговорност.

Резултатите от проверките в предприятията за производство на метални изделия,
машини, оборудване и домакински уреди показват една трайна тенденция на подобряване
на организацията за управление на дейността по осигуряване на ЗБУТ за работещите, но
около  ¼ от  предприятията  нямат  утвърдена  от  работодателя  и  изпълняваща  се  в
предприятието програма с мерки за отстраняване или намаляване на риска,  съпътстващ
производствения процес и трудовата дейност. По време на проверките се установени, че в
голяма част от предприятията, предимно средни и големи има програми за отстраняване на
риска, но в някои от тях мерките са непълни.

Проверките  показаха,  че  в  92 %  от  проверените  предприятия  има  лица  които
изпълняват  функциите  и  задачите  на  органи по безопасност  и  здраве  при  работа,  но  в
същото време масово се подценява от работодателите ролята на това лице за организиране,
координиране  и  контрол  на  дейностите  по  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни
условия на труд, поради което ефекта от дейността на тези лица е недостатъчен. В малките
предприятия  обикновено  работодателя  изпълнява  функциите  на  орган  за  безопасност  и
здраве при работа, като в тези случаи поради липса на време и подготовка за тази дейност,
изцяло  се  разчита  на  обслужващата  служба  по  трудова  медицина  да  организира  и
координира тази дейност.

В 73 % от проверените предприятията има учредени комитети и групи по условия на
труд.  Проблемите  и  нарушенията  по  отношение  КУТ и  ГУТ  се  свеждат  до  състава  и
дейността  им,  а  именно:  не  се  спазва  принципа  за  равнопоставеност  между
представителите  на  работодателя  и  представителите  на  работниците;  не  се  актуализира
своевременно  състава  на  комитета  при  прекратяване  на  трудовите  правоотношения  на
някой от членовете му; не се извършва необходимото обучение на представителите.

По  време  на  проверките  се  установи,  че  в  93 %  от  проверените  предприятия
работодателите са осигурили обслужване на своите работници и служители от служби по
трудова медицина, но въпреки това все още работодателите не осъзнават ползата от това
обслужване и сключват договори със СТМ само за да изпълнят буквата на закона. От друга
страна общата констатация от проверките е, че службите се ангажират основно с изготвяне
на оценка на риска в обслужваните предприятия, която оценка в повечето случаи се изготвя
формално  и  самостоятелно  от  СТМ  и  не  отразява  реалните  опасности,  застрашаващи
живота  и  здравето  на  работещите  при  осъществяваната  от  тях  трудова  дейност.
Констатирано е,  че около 93 % от проверените предприятия имат извършена оценка на
риска,  но  в  една  част  от  тях  не  се  обхващат  рисковете  на  всички  работни  места,
съпътстващи  дейността  или  всички  рискове  на  конкретно  работно  място.  Често  в
предприятията,  в които има изготвена оценка на риска работодателите не изготвят и не
изпълняват  програма  с  мерки  за  минимизиране  на  риска.  Където  има  изготвена  такава
програма  много  често  предложените  мерки  повтарят  само  изискванията  на  отделни
нормативни  актове  –  провеждане  на  инструктаж  и  осигуряване  на  лични  предпазни
средства  и  специално  работно  облекло.  Констатират  се  случаи,  когато  мерките  в
програмите  са  неадекватни,  т.е.  не  съответстват  на  идентифицираните  рискове.  На
практика,  поради  необходимост  от  инвестиции,  не  се  залагат  технически  мерки  за
минимизиране  на  рисковете.  Но  дори  организационните  мерки  –  каквато  е  например
разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка не се прилага
съобразно изискванията  на Наредба 15 от 31.05.1999 г.  Физиологичен режим на труд и
почивка  –  се  разработва  от  СТМ без  да  се  спазва  технологията,  предвидена  в  чл.  8  и
приложението към него в Наредба 15 от 31.05.1999 г. Има работодатели, които въвеждат
един  и  същ  режим  за  всички  звена  в  предприятието  без  да  се  отчита  спецификата  и
тежестта  на  съответния  вид  труд,  като  в  някои  случаи  приемат,  че  регламентираните
почивки в правилника за вътрешния трудов ред изпълняват ролята на физиологичен режим
на труд и почивка.

35



По отношение състоянието на използваното оборудване и неговата поддръжка се
установи,  че  използваното  в  проверените  предприятия  работно  оборудване  е  в  доста
широки  възрастови  граници.  Съществуват  фирми,  които  разполагат  с  техническа
документация,  графици за ремонт и профилактика на оборудването.  Има и такива,  най-
често  експлоатиращи  старо  оборудване,  прекупувано  няколко  пъти,  за  което  липсва
техническа документация, а ремонти се извършват само в случай на авария и не се подържа
документация, удостоверяваща безопасността на ремонтираното оборудване.

Планово-предупредителни ремонти се извършват в малко предприятия. Проблемите
произтичат от една страна от липсата на перспектива и ритмичност при разработване и
реализиране  на  производствената  програма  и  от  друга  страна  от  финансовата
невъзможност  за  поддържане  на  екипи  от  специалисти  за  неговото  реализиране.
Работодателите сключват договори за поддържане и ремонт на съоръженията с повишена
опасност от външни лицензирани специалисти и фирми.

Друга  голяма  част  от  констатираните  нарушения  по  отношение  техническата
безопасност на оборудването са свързани с електробезопасността, които най-често са липса
на  измервания  на  заземителните  контури  и  импеданса  на  контура  “фаза-защитен
проводник”. Допуска се извършване на работа по електрическите инсталации от лица без
необходимата правоспособност.

В  проверените  предприятия  се  констатира,  че  има  разработени  планове  за
предотвратяване и ликвидиране на аварии,  но в голяма част от тях са предвидени само
аварийни  ситуации  от  природни  бедствия,  като  но  не  са  предвидени  мерки  при
производствени аварии. На много места работниците не са запознати с плана срещу подпис
и не се извършва периодично проиграване на възможните аварийни ситуации.

При  проверките  се  констатира,  че  работодателите  осигуряват  лични  предпазни
средства (ЛПС) и специално работно облекло, но те не винаги се използват от работещите,
като една от причините е, че те не са ефективни – при избора им не се взимат под внимание
приложимостта на техните характеристики към конкретните параметри на опасностите. От
друга страна много работодатели не осигуряват на работещите информация и обучение и
демонстрации за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на
използваните ЛПС.

Причината за допусканите пропуски и нарушения не е само ограничения финансов
ресурс, а липсата на информация, от една страна на работодателите за техните законови
задължения,  а  от  друга  страна  на  работниците  за  опасностите,  съпътстващи  тяхната
дейност  и  мерките,  които  е  необходимо  да  се  предприемат  за  елиминиране  на  тези
опасности.  Много  от  работодателите  не  разбират  необходимостта  от  наличие  на
длъжностни  лица,  специализирани  звена  и  служби,  които  изисква  закона,  а  това  е
основната  причина да подценяват ролята им за изграждане и управление на фирмената
система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Прилагането на системата за управление на здравословни и безопасни условия на
труд OHSAS 18001 улеснява работодателя при спазването на трудовото законодателство,
тъй като изискванията по този стандарт се покриват до голяма степен с изискванията на
трудовото законодателство в областта  на организацията на дейността  за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, техническата безопасност и хигиената на труда.
Самото въвеждане на система за управление по БЗР слага ред, който чисто документално
улеснява работодателя при осъществяването на политиката за непрекъснато подобряване
условията на труд и безопасността при работа. Сертификата изисква вътрешно одитиране,
което подържа по-високо нивото на спазване на законодателството, отколкото при липсата
на такъв  ангажимент,  защото  прилагането  на  стандарта  ОHSAS 18001 в  предприятията
дисциплинира  работодателите  и  длъжностните  лица  за  изпълнение  на  изискванията  по
осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  а  ангажимента  и
отговорностите се свеждат до всички нива на служебната йерархия и до всеки конкретен
работник.
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В бъдещите проверки в предприятията от тези икономически дейности акцентът на
инспектирането ще бъде върху създадената организация и по специално върху оценката на
риска  и  предприетите  мерки  за  неговото  минимизиране.  Повишена  ще  бъде
взискателността  на  инспекторите  по  труда  при  констатиране  на  груби  нарушения  на
нормите регламентиращи обезопасяването на използваните машини и съоръжения.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 през 2008 г. се увеличава относителния дял на предприятията от икономически
дейности  "Производство  на  метални  изделия,  без  машини  и  оборудване"  и
"Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" с
оценка на риска с 3 процентни пункта в сравнение с 2007 г.;

 увеличава  се  броя  на  предприятията  с  приети  мерки  за  предотвратяване,
намаляване и ограничаване на риска с 4 процентни пункта в сравнение с 2007 г.
в  икономически  дейности  "Производство  на  метални  изделия,  без  машини  и
оборудване"  и "Производство на машини и оборудване,  с  общо и специални
предназначение";

 нараства  относителния  дял  на  предприятията  от  икономически  дейности
"Производство на метални изделия, без машини и оборудване" и "Производство
на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" от 91 % през
2007 г. на 93 % през 2008 г.;

 прилагането  на  стандарта  ОHSAS  18001:2002  повишава  дисциплината  на
работодателите  и  длъжностните  лица  за  изпълнение  на  изискванията  по
осигуряване на ЗБУТ.

ПО ПРОГРАМА 4 “РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
“ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО” И “СТРОИТЕЛСТВО”,  В РАМКИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КАМПАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА SLIC”.

В изпълнение на програмата са проверени общо 871 броя обекти от икономическа
дейност „Строителство” при планирани 580 броя.

Разпределението на проверените предприятия от тази икономическа дейност по брой на заети в тях
лица е следното:

Брой на заети лица Брой проверени предприятия
от 1 до 5 заети 144
от 6 до 20 заети 379
от 21 до 50 заети 207

над 50 заети 141

Проверените предприятия от икономическа дейност „Търговия на дребно” са 1031
броя при планирани 850.  Разпределението на проверените предприятия  по брой според
типа на обектите за търговия на дребно е следното:

Тип на обекта 
Брой проверени

предприятия
Центрове за дистрибуция 20
Магазини с до 10 наети 605
Магазини с до 100 наети 375
Магазини с над 100 наети 31

Основни констатации и изводи за проведената кампания в двете икономически
дейности: „Строителство” и „Търговия на дребно”.

Планираната  Програма  4  в  посочените  икономически  дейности  бе  част  от
Европейската кампания по ръчно пренасяне на товари в Европа, организирана от SLIC през
2008 г., поради което начина на провеждане и отчитане се извърши по определени от SLIC
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форми, които да дадат възможност тя да бъде обобщена за всички участващи в кампанията
европейски държави.

Съгласно данните  от направените  оценки за  състоянието  на  проверените  обекти,
резултатите по икономически дейности са следните:
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В икономическа дейност „Строителство”

От препоръчаните  от  SLIC показатели  за  проверка  най-добри  са  резултатите  по
отношение  на  „Оценка  на  риска  за  дейности,  включващи  ръчна  работа  с  тежести”.
Относителният дял на обектите,  които са оценени като обекти в „пълно съответствие с
изискванията за безопасно изпълнение на ръчната работа с тежести” по този показател е
20 %, в „съответствие до известна степен” – 25 % и 33 % - с „незначително съответствие”.
Едновременно  с  това  обаче  по  този  показател  е  и  най-високият  относителен  дял  на
обектите  с  незадоволително  съответствие  с  изискванията  по  безопасност  –  17 %.  Това
налага и през 2009 г. приоритетна задача в инспекционната дейност на Д „ИТ” да бъде
въпросът за оценката на риска за дейностите, включващи ръчна работа с тежести.

Сериозно  изоставане  се  наблюдава  по  отношение  на  показателя  „Обучение  при
ръчна работа с тежести”. Едва в 10 % от обектите е установено, че се провежда обучение за
ергономичните  правила  за  изпълнение  на  ръчната  работа  с  тежести,  което  да  отчита
информацията за теглото на товара, центъра на тежестта на най-тежката част от товара в
случаите,  когато  теглото  е  неравномерно  разпределено  и  др.  Все  още  работодателите
пренебрегват задълженията си за периодично обучение на работещите за безопасност при
ръчна работа с тежести.

В икономическа дейност „ Търговия на дребно”

От препоръчаните  от  SLIC показатели  за  проверка  най-добри  са  резултатите  по
отношение  на  „Инструктаж  по  здраве  и  безопасност  при  работа  при  ръчна  работа  с
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тежести”.  Относителният  дял  на  обектите,  които  са  оценени  като  обекти  в  „пълно
съответствие с изискванията за безопасно изпълнение на ръчната работа с тежести” по този
показател е 17 %, в „съответствие до известна степен” – 36 %, т.е. 53 % от обектите имат
разработени инструкции за ръчна работа с тежести и работещите са запознати с тях. Като
цяло състоянието на обектите от икономическа дейност „Търговия на дребно” е оценено по
всички показатели в средната скала.

Общо при проверките са констатирани 8212 броя нарушения на отделни норми на
трудовото законодателство, в т.ч. 3188 – в икономическата дейност „Строителство” и 5024
– в икономическа дейност „Търговия на дребно”.

За отстраняване на констатираните при проверките нарушения са дадени 8187 броя
задължителни предписания. Съставени са общо 246 акта за установени административни
нарушения и е потърсена административно-наказателна отговорност от лицата допуснали
тези нарушения.

При  инспектиране  обектите  от  икономическа  дейност „Строителство” се
констатира, че в тези обекти в голяма степен се използва ръчна работа с тежести, която
технологично  не  може  да  бъде  премахната.  Това  предопредели  основните  акценти  на
проверките, като един от най-значимите бе осигуреното извършване на оценка на риска за
здравето и безопасното изпълнение на ръчната работа с тежести във всички случаи, когато
същата не може да бъде избегната.

Установи се, че в част от обектите на контрол не е извършена оценка на риска при
изпълнение  на  ръчна работа  с  тежести,  а  в  други –  не  е  оценено  изцяло  влиянието  на
извършваната ръчна работа с тежести върху здравето и безопасността на работещите.

Други по-често срещани пропуски и нарушения са следните:
 не се осигурява обучение  на  строителните  работници за  правилните начини за

вдигане,  носене,  поставяне,  разтоварване и подреждане на различните видове
тежести;

 не се предоставя на работниците необходимата информация за безопасността им
при изпълнението на ръчна работа с тежести (специфичните характеристики на
дейността,  възможностите от увреждания и начините за предпазване от това)
както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или
контролирането на съществуващите рискове;

 не се разработват и утвърждават инструкции за безопасност при ръчна работа с
тежести;

 не  се  осигурява  извършването  на  задължителните  предварителни  медицински
прегледи на работещите.

Стремежът  на  работещите  е  работите  да  се  извършват  безопасно,  но  това  не  се
основава  на  проведено  обучение,  а  благодарение  на  натрупания  опит.  Съблюдаване  на
допустимите  норми  за  тежест  на  товара  с  възможностите  на  работещите  почти  не  се
наблюдава.  Понякога  се  повдигат  товари  далеч  по-големи  от  допустимите.  Често  пъти
товара  се  повдига  над  допустимата  височина,  особено  при  складиране  на  строителни
материали. Не може да се каже еднозначно, че се съблюдава и подходящото съотношение
между теглото на товара и неговото хоризонтално преместване. Допускат се отклонения от
нормите.

Резултатите  от  извършените  проверки  показват,  че  има  работодатели  които  са
предприели организационни и технически мерки за избягване или ограничаване на ръчната
работа с тежести. 

Елиминирането на ръчната работа с тежести се наблюдава най-вече в по-големите
фирми,  където  е  постигната  доста  висока  степен  на  механизиране  на  ръчната  работа  с
тежести.  В  тези  фирми  се  използват  различни  технически  средства  -  товароподемни
машини, като кранове, подемници, механизирани повдигачи, транспортни колички, кари,
товарни платформи, подвижни рампи, улеи за хоризонтално и вертикално транспортиране
на отпадъци и др.

40



общодостъпно

Добра практика е установена в „Булместрой” ЕООД, гр.  Ловеч, строителен обект
„средноетажна многофамилна жилищна сграда” и „Систем Япъ Иншаат Ве Тиджарет А.
Ш.”- клон България, строителен обект „пречиствателна станция”, където се използват нови
машини,  мобилни  кулокранове  и  мачтови  подемници,  приспособления  монтирани  към
строителните машини за повдигане на палети с тухли и други строителни материали.

Във висока степен са механизирани дейностите по пренасяне на товари  в „ГБС –
Варна”  АД,  клон  Силистра  (мотокари,  автокран,  кулокран  и  мачтов  подемник);
„Стройконсулт”  ООД  от  гр.  Сливен  изграждащ  търговски  обект  на  „Технополис”
(автокранове и добре оборудвани и обезопасени хидравлични платформи); „Соларис” ООД,
ползващ  за  изпълнение  на  външна  (фасадна)  топлоизолация  съвременна  електрическа
платформа.

Превенцията на рисковете в „Евробилдинг ВТ” ООД гр. Харманли се е превърнала в
еднакво  важна  с  основната  дейност  на  фирмата.  Работодателят  на  фирмата  е  изготвил
предварителна оценка на риска за здравето и безопасното изпълнение на ръчните работи с
тежести във фирмата,  осигурил е на  работещите обучение  и инструктаж за  правилните
начини за работа с тежести и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата
не се изпълнява правилно.

При  осъщественият  последващ  контрол  се  установи,  че  предприятията  са
постигнали  положителни  резултати  по  осигуряване  на  безопасността  и  здравето  на
работещите,  акцентирайки  на  оценката  на  риска  при  ръчна  работа  с  тежести  и
провеждането  на  извънредни  инструктажи  и  обучения  при  ръчна  работа  с  тежести.
Извършеното в тези фирми показва какво може да се постигне при съвместна работа между
работодател  и  службите  по  трудова  медицина  относно  изпълнение  на  европейските
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Може да се каже, че добрите
резултати, които предприятията са постигнали относно подобряване условия на труд в тях,
зависят и от финансовата им възможност, което проличава при по малките фирми, които
макар и по-трудно се стремят да спазват изискванията на трудовото законодателство.

Проверките  в  търговските  обекти показват,  че  независимо  от  констатираните
положителни тенденции по отношение осигуряването с необходимия минимум технически
средства,  все още не са постигнати оптимални резултати  по отношение създаването  на
организация на труда, позволяваща избягване или ограничаване в максимална степен на
ръчната работа с тежести от страна на работещите.

По-характерните  констатирани  нарушения  в  проверените  търговски  обекти,
свързани с ръчното пренасяне на тежести са следните:

 Въпреки, че в направената оценка на риска по работни места в една или друга
степен е оценен и риска при ръчна работа с тежести, за част от търговските обекти не е
оценен риска по някои от показателите за оценка в съответствие действащата нормативна
уредба (характеристики на  товара,  работната  среда и дейността,  необходимо физическо
усилие, индивидуални рискови фактори, свързани с лицата, които осъществяват ръчните
операции с тежести и т.н.);

 Не  се  провежда  инструктаж  за  правилните  начини  за  извършване  на  ръчна
работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, както
и информиране за рисковете, на които работещите са изложени, ако работата с тежести не
се изпълнява правилно. Преди да възложи ръчна работа с тежести на лицата, работодателят
не ги запознава със специфичните характеристики на дейността и условията на работа;

 Работниците не са запознати с оценката на риска за здравето и безопасността им
и с мерките, които се предприемат за предотвратяване на риска;

 Не е  разработена  програма  с  планирани мерки за  подобряване  на  нивото  на
защита на работещите в съответствие с направената оценка на риска;

 Не са  утвърдени  от  работодателя  правила  и  инструкции  за  безопасност  при
ръчна работа с тежести;

 Не  е  разработен  и  въведен  физиологичен  режим  на  труд  и  почивка  за
работещите ръчна работа с тежести.
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В рамките на кампанията бяха проверени търговски обекти на 9 търговски вериги
с международно участие, а именно: „Техномаркет”, „Метро Кеш енд Кери”, „Билла”, „Т
маркет”, „Практикер”, „Кауфланд”, „СВА”, „Mr Brikolage” и “Технополис”.

Във  всички  проверени  обекти  бе  установено,  че  има  създадена  много  добра
вътрешно-фирмена  организация  за  осигуряване  на  работещите  на  здравословни  и
безопасни  условия  при  извършване  на  ръчна  работа  с  тежести.  Заслугата  за  това  има
наличието на определени длъжностни лица във всички тези обекти, чуждестранния опит и
не на последно място по-големите инвестиционни възможности.

При  осъществения  последващ  контрол  относно  изпълнението  на  предписанията,
дадени по време на първия етап от кампанията, случаи на неизпълнени предписания във
връзка  с  осигуряването  на  здраве  и  безопасност  при  изпълнение  на  ръчни  операции  с
товари, не са констатирани.

В резултат на извършените по Програма 4 проверки, могат да се направят следните
изводи:

 Резултатите  от  последващия  контрол,  осъществен  за  установяване  на
изпълнението на задължителните предписания, дадени по време на кампанията показват, че
инспекционната  дейност  е  допринесла  в  голяма  степен  за  бързото  решаване  на
констатираните проблеми свързани с безопасното изпълнение на ръчната работа с тежести;

 Независимо  от  констатираните  положителни  тенденции,  все  още  не  са
постигнати оптимални резултати по отношение осигуряването на съвременни технически
средства и оборудване и създаването на организация на труда, позволяваща избягване или
ограничаване в максимална степен на ръчната работа с тежести от страна на работещите;

 Мускулно-скелетните  увреждания  представляват  значителен  процент  от
свързаните с труда заболявания, но въпреки това проблемите, породени от ръчната работа с
тежести и възникващите от това увреждания на опорно-двигателния апарат, са до голяма
степен  неосъзнати  и  недооценени  както  от  страна  на  работодателя  и  съответните
длъжностни лица в предприятието, така и от страна на самите работещи;

 Решаването  на  голяма  част  от  проблемите,  породени  от  ръчната  работа  с
тежести  изисква  финансови  инвестиции  (напр.  механизация  на  различни  процеси  и
операции, закупуване на подходящи технически средства и др.), като в определени случаи
това  допълнително  е  затруднено  поради  организационни  причини  или  поради
необходимостта  от  цялостно  преустройство  на  съществуващи  вече  сгради  и  работни
помещения (характерно за някои търговски обекти);

 Все  още липсва  достатъчно  надеждна  и  в  същото  време  достъпна  за  всички
заинтересовани страни информация относно проблемите, дължащи се на ръчна работа с
тежести (и в частност уврежданията на опорно-двигателния апарат). Печатните материали,
предоставени  във  връзка  с  проведената  информационна  кампания,  в  значителна  степен
помогнаха  за  повишаване  информираността  както  на  работодателите,  така  и  на
работниците  относно  възможните  рискове,  свързани  с  ръчната  работа  с  тежести,  и
съответните мерки за превенция чрез разпространяване на примери за добра практика при
намаляване  на  риска  и  нивото  на  мускулно-скелетните  увреждания,  посочване  на
ергономични решения, базирани на оценката на риска, и т.н.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 подобрено  е  прилагането  на  изискванията  на  Наредба  №  16  от  1999  г.  за
физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести чрез отстраняване
на допуснати нарушения на трудовото законодателство в областта на ръчната
работа  с  тежести  и  прилагане  на  предвидените  от  закона  принудителни
административни мерки от инспекторите по труда;

 подобрени  са  инспекционните  и  комуникационните  методи,  прилагани  от
инспекторите  по  труда,  като  организираното  от  ИА  “ГИТ”  обучение  на
инспекторския състав, участващ при реализиране на програмата, също позволи
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да  бъдат  преодолени  някои  от  трудностите,  срещани  при  практическото
осъществяване на инспекционната дейност по проблема;

 работодатели,  длъжностни  лица  и  работещи  са  запознати  с  основните
изисквания на Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа
с  тежести.  Разяснени  бяха  методите  КIM  и  MAC  като  примери  на  добра
практика за оценка на риска при ръчна работа с тежести;

 работодатели,  длъжностни  лица  и  работещи  получиха  информация  относно
проблемите,  свързани  с  ръчната  работа  с  тежести,  методите  за  нейното
предотвратяване и/или ограничаване, както и техните задължения в тази насока
(в т.ч. чрез разработените от SLIC информационни брошури, както и чрез други
материали,  публикувани на Интернет страниците на SLIC и на Европейската
агенция по безопасност и здраве при работа).

ПО ПРОГРАМА 5 “СПАЗВАНЕ  НА  ТРУДОВОТО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  В
СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  В
ИКОНОМИЧЕСКИ  ДЕЙНОСТИ  “ПРОИЗВОДСТВО  НА
ХИМИЧНИ  ПРОДУКТИ”,  “ДОБИВ  НА  ВЪГЛИЩА  И  ТОРФ”,
“ДОБИВ НА МЕТАЛНИ РУДИ” И “СТРОИТЕЛСТВО””.

В годишния плана на ИА "ГИТ" за 2008 г. по програма 5 са предвидени за проверка
общо 6 структуроопределящи предприятия.

През първо тримесечие на 2008 г. се реализира проверката по спазване на трудовото
законодателство в “Полимери” АД гр. Девня.

Проверката  имаше  за  цел,  да  оцени  степента  на  обезопасеност  на  работното
оборудване и технологичните процеси в рисковите обекти на предприятието и степента на
изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Данните  от  констатираните  нарушения  на  трудовото  законодателство  показват,  че
43 % от тях се дължат на пропуски по организацията и управлението на дейността по здраве
и  безопасност  при  работа,  38 %  по  осигуряване  на  безопасността  на  труда  и  19 %  по
проблемите на хигиената на труда.

За  отстраняване  на  констатираните  нарушения  на  нормативните  актове  на
трудовото законодателство са дадени 26 бр. задължителни предписания.

От месец ноември 2007 г. дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на
Международните стандарти за професионална безопасност и здраве OHSAS 18001:1999.

С  цел  управление  на  дейността  по  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни
условия на труд в “Полимери” АД е изградена система за мениджмънт по безопасност и
здраве при работа и е създадена специализирана служба по безопасност и здраве от 3 души.

Може да се каже, че с внедряване на OHSAS - 18001 има наченки на промяна в
мисленето на работещите. Това до голяма степен се обяснява с факта, че разработените по
OHSAS – 18001 процедури ангажират голяма част от работещите. В тази връзка следва по-
систематично  да  се  събира  информация  за  обектите  на  контрол  с  внедрени системи  за
управление на здравословни и безопасни условия на труд и в зависимост от това да се
регламентират завишени срокове за контрол в тези обекти. Подобна схема се използва в
Дания и Германия (системата “ASKA”).

В хода на проверката се извърши последващ контрол и се провери изпълнението на
17 бр. предписания по безопасните и здравословни условия на труд с изтекъл срок, дадени
при предишни проверки. Установи се, че предписанията са изпълнени.

Реализирането на проверката в “Полимери” АД допринесе за предприемането
на коригиращи принудителни мерки и постигане на по-висока безопасност на труда в
предприятието.

В  изпълнение  на  програмата  от  плана  за  2008  г.  на  ИА  “ГИТ” се  извършиха
проверки  по  спазване  изискванията  на  трудовото  законодателство  в  Мини  “Марица
изток” ЕАД, гр. Раднево, област Стара Загора и “Челопеч Майнинг” ЕАД, с.Челопеч,
област София, като структуроопределящи предприятия.
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При проверките се установи следното:
В рудниците за открит въгледобив в  Мини “Марица изток” ЕАД има създадена

организация за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа.
В  предприятието  е  внедрена  нова  минно-добивна  техника,  с  което  са  създадени

предпоставки за подобряване на безопасността и условията на труд. Вложени са средства и
продължават да се влагат за подобряване на механобезопасността, електробезопасността,
пожаробезопасността. Правят се усилия зя намаляване въздействието на работната среда,
подобряване на санитарно- битовите условия.

С  цел  намаляване  на  шума  и  вибрациите,  за  по-добра  шумо  и  прахоизолация  и
подобряване  микроклимата  в  задвижващите  станции  се  извършва  рехабилитация  на
кабините на задвижните станции във всички участъци поетапно, като се започва от участък
“Добив”. В рехабилитираните кабини на ЗС ГТЛ се монтират хладилници и климатици.
Кабините на багерите, насипообразователите и претоварачите са оборудвани с климатици
за охлаждане.  За безопасното почистване на ГЛТ са доставени чистачни устройства.  За
намаляване на вредното въздействие на вибрациите в кабините на машинистите на багери,
насипообразователи и претоварачи са доставени антивибрационни столове.

Отделите “Безопасност и здраве при работа” по места работят добре. Налице е добра
организация и добре подредена документация.

В момента в  рудниците  за  открит  въгледобив  на  Мини “Марица изток” ЕАД се
актуализира старата оценка на риска. Прави се нова оценка на риска по нова методика.

Мини  “Марица  изток”  ЕАД разполагат  със  собствена  лаборатория  която  ще
извърши нови  измервания  на  факторите  на  работната  среда на  всяко работно  място  за
новата оценка на рика.

Въз основа на данните от контрола на факторите на работната среда е извършен
сравнителен  анализ  и  са  определени  приоритетите  при  набелязването  на  мерки  за
оздравяване на работната среда.

Във всеки рудник за открит въгледобив има изградена служба по трудова медицина.
На всички работещи ежегодно се провеждат профилактични прегледи. За целите на

медицинското осигуряване са закупени четири броя реанимобила (линейки) за здравните
служби  на  трите  рудника  и  управлението  на  Мини  “Марица  изток”  ЕАД,  които  са
оборудвани с необходимата медицинска апаратура.

Във  всички  рудници  има  разработени  годишни  технологични  проекти  със
съответния раздел за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За всички
машини (багери, насипообразователи, претоварачи) има изготвени технологични паспорти.

В  резултат  на  провежданият  периодичен  контрол  от  страна  на  Д “ИТ”,  добрата
организация  на  работа  на  отделите  по  “Безопасност  и  здраве  при  работа”  по  места  и
разбирането  от  страна  на  управителите  на  трите  рудника,  налице  е  подобряване  на
условията за ЗБУТ, ППО и ХТ.

Като негативни тенденции може да се отчетът следнит констатации:
Не  се  упражнява  достатъчно  контрол  при  използуването  на  ЛПС  особено
участъците “Добив” и на трите рудника;
Вторите (аварийни) изходи на ел. залите на багерите са заключени с ключ или
друго устройство, което създава предпоставки за невъзможност на евакуация и
възникване на аварийни ситуации;
Ремонтните дейности се извършват без предварително изготвяни наряди;
Издадените нареждания не се вписват в специални оперативни дневници;
При  предаването  и  приемането  на  работните  места  не  се  пишат  рапорти  в
рапортните тетрадки;

Допускат се не обезопасени движещи се части;
Допускат се открити тоководещи части;
Не  във  всички  ел.  зали  работят  вентилаторите  необходими  за  охлаждане  на
назпределителните уредби;
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Товарните  автомобили  са  много  остарели  и  амортизирани,  а  същите  се
използуват и за извозване на хора;

Няма осигурени душове с топла и студена вода за работещите в участък РТНК 1
на рудник “Трояново 1”, с. Трояново.

За  отстраняване  на  тези  нарушения  са  дадени  задължителни  предписания  с
конкретни срокове.

От  извършената  проверка  на  подземен  рудник  “Челопеч  Майнинг”  ЕАД беше
установено,  че  в  предприятието  има  създадена  добра  организация  за  осъществяване  на
дейността по безопасност и здраве при работа.

Ръководството на „Челопеч Майнинг” ЕАД предвижда редица промени в рудник
”Челопеч”  с  цел  подобряване  на  условията  на  труд.  Разработени  са  проекти  за
реконструкция  на  вертикалния  подем  на  шахта  “Капитална”,  както  и  замяна  на
локомотивния транспорт в рудника с конвейерен.

Транспортът  на  работещите  се  осъществява  изцяло  през  транспортна  галерия
“Надежда”,  като  за  целта  са  закупени  и  доставени  два  минни  автобуса  специално
изпълнение (за движение под земята).

През месец януари е проведена реверсия на вентилационната система,  като двете
вентилаторни уредби са реверсирани на 73 %.

В западен участък на хоризонт 330 на рудник “Челопеч” е инсталирана първата от
пет  автоматични  вентилационни  врати.  Целта  на  тези  съоръжения  е  да  предотвратяват
загубата на въздух през подходите на хоризонти с отворени камери, където има интензивно
преминаване на машини извършващи дейности по запълване на камери.

На  главните  вентилаторни  уредби  на  шахта  ”Изток”  и  шахта  ”Запад”  ще  се
инсталират уреди за измерване на въздушния поток и депресията и ще се свържат към
съществуващата  система  за  постоянен  мониторинг  на  вибрациите  и  температурите  на
лагерите на вентилаторите.

Като негативни тенденции може да се отчетът следнит констатации:
– В дружеството все още има проблем с полагане на извънреден труд по причина

на заместване на отсъстващи работници, но в общи линии процесът е овладян,
тъй като през последните две години дружеството увеличи списъчния си състав
забележимо;

– Все още се работи по изграждане на втори (авариен) изход за работните места в
рудника. До момента по добив се работи само там, където е осигурен такъв.

В периода м. май – м. юни 2008 г. се извършиха проверки на всички действащи към
момента строителни обекти, изпълнявани от “Енемона” АД, гр. Козлодуй:

– православен храм “Св. Архидякон Стефан”, с. Добруша, община Криводол;
– силозно стопанство в гр. Враца;
– дом за отглеждане и възпитаване на деца,  лишени от родителски грижи в с.

Борован, обл. Враца;
– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Козлодуй;
– строително ремонтни работи в АЕЦ Козлодуй;
– три производствени бази – “Цех за производство на алуминиева и пластмасова

дограма”, “Цех за стъклопакети” и “Автотранспорт и механизация”;
– строителен обект “УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен.
Общата  констатация  от  проверените  обекти  е,  че  е  създадена  организация  за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като по отделните елементи на
тази организация съществуват определени пропуски и нарушения. Така например Плана по
безопасност  и  здраве  (ПБЗ)  е  разработен  за  всички  проверени  обекти,  но  отделните
подизпълнители не разполагат с копие от него или поне частта от него,  отнасяща се за
възложената им работа. Друг проблем по отношение ПБЗ е, че не е актуализиран, което е
задължение на координатора за етапа на изпълнение на строежа.
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Констатирани са пропуски при организацията и провеждането на инструктажа по
отношение продължителността и съдържанието му. Не се провежда ежедневен инструктаж
на работещите, заети с експлоатация на транспорта.

Установи  се,  че  на  проверените  строителни  обекти  са  осигурени  и  се  използват
предоставените  лични  предпазни  средства.  Обектите  са  обезопасени  с  необходимите
заграждения, а на опасните места са изградени предпазни мрежи и козирки и са означени
със знаци и табели.

В изготвените оценки на риска за отделните обекти не са идентифицирани всички
рискове,  които съпътстват дейността.  Така  например в оценките на риска се подценява
идентифицирането на рисковете, произтичащи от извършването на ръчна работа с тежести
и поради тези причини мерките, предприемани за облекчаване и ограничаване на ръчната
работа с тежести са неадекватни.

На  проверените  строителни  обекти  основно  се  използват  фасадни  строителни
скелета. Те са потенциално опасни съоръжения със специфични изисквания към тяхното
изграждане,  експлоатация и демонтаж на обекта.  При проверките се установи,  че те са
изградени съгласно техническата им документация или по индивидуален проект. Въпреки,
че са приети по надлежният ред, по време на експлоатацията им се допуска премахване на
конструктивни елементи, което е предпоставка за допускане на злополуки.

По отношение на електрообезопасеността на строителните обекти са установени и
случаи на липса на измервания на заземителите на временните ел. уредби. Често срещано
нарушение, което е потенциална заплаха за поражение от ел. ток, е липсата на защита от
механични увреждания на тоководещите кабели.

За  всички  констатирани  пропуски  и  нарушения  инспекторите  по  труда  са
предприели  необходимите  мерки  за  отстраняването  им,  а  именно:  дадени  са  38
задължителни предписания и са съставени пет акта за допуснатите нарушения. В резултат
на предприетите мерки, в обектите изпълнявани от дружеството, са подобрени условията
на труд и нивото на безопасност за изпълняваните строителни и монтажни работи. Липсата
на текучество на персонала и инвестициите, които “Енемона” АД, гр. Козлодуй прави за
обновяване на работното оборудване и обучение на персонала също оказват влияние към
подобряване  нивото  на  безопасност  и  условията  на  труд  в  предприятието.  На
изпълняваните  обекти,  работейки  съвместно  с  други  строителни  предприятия,
превантивният  ефект  от  тези  проверки  ще  бъде  мултиплициран  върху  широк  кръг
строителни предприемачи.

В периода  20.08.  -  22.08.2008 г.  се  извърши проверка  по  спазване  на  трудовото
законодателство на обект: “Хидровъзел Цанков камък” с главен изпълнител “Алпине Бау
ГМБХ”  –  Австрия,  включващ  изграждане  на  язовирна  стена,  тунел  “Лясково”,
сградоцентрала, водонапорен тунел и тампониране на река Гашня. По време на проверката
присъстваха  представители  на  възложителя  (НЕК)  и  Службата  по  трудова  медицина,
обслужваща главния изпълнител на обекта “Алпине Бау ГМБХ” – Австрия. Всеки един от
подобектите  се  изпълнява  от  работници  на  главния  изпълнител,  съвместно  с
подизпълнители.

Общата констатация по отношение на създадената организация за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и безопасност на работното оборудване е, че е
по-добра от  средното  ниво  за  строителните  обекти  в  страната.  Факта,  че  строителните
работници  са  български  граждани,  ръководени  от  австрийски  строителни  специалисти
показва,  че  е  възможно  поддържане  на  високо  ниво  на  безопасност  и  на  българските
строителни  обекти,  стига  да  има  добре  функционираща  система  за  управление  на
здравословни и безопасни условия на труд.

Част от констатираните нарушения се отстраниха още по време на проверката. За
отстраняване  на  останалите  нарушения  са  дадени  15  броя  задължителни  предписания.
Констатираните нарушения основно са в две направления: липса или неправилно водене на
документация и  пропуски по отношение обезопасяването  при изпълнение  на строежа и
експлоатация на оборудването.
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В резултат на извършената проверка и дадените сведения и технически съвети на
работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на
трудовото  законодателство,  нивото  на  безопасност  и  създадената  организация  за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обекта се подобриха.

От  официалното  откриване  на  строителната  площадка  на  30.07.2008  год.  са
извършени четири проверки на възложителя, главния изпълнител и подизпълнителите на
обекта “АЕЦ Белене”, гр. Белене. Проверките са извършени по време на подготовката и
изпълнението  на  демонтаж  (разрушаване)  на  съществуваща  командна  зала  и  реакторно
отделение. Тази дейност е свързана с висока концентрация на техника и работници и се
изпълнява за кратък период от време иновационни технологии,  което е предпоставка за
високи  рискови  нива  по  отношение  на  безопасността  и  изисква  много  сериозна
организация, включително и на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на площадката от всички изпълнители и подизпълнители.

Като специфичен обект от национално значение строителните книжа се утвърждават
и  разрешението  за  строежа  се  издава  от  Министерство  на  регионалното  развитие  и
благоустройството. Като цяло тази документация е разработена добре, но се констатира, че
не се отразяват измененията, които се налагат с развитие на строителния процес. На обекта
е изградена добра организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд, благодарение и на активната консултантска дейност на Инспекцията по труда към
възложителя.

По време на извършване на проверките се оказа пълно съдействие и ангажираност,
както от страна на възложителя, така и от страна на изпълнителите на обекта.

Констатираните нарушения отново се свеждат до две основни групи - липса или
неправилно  водене  на  документация  и  пропуски  по  отношение  обезопасяването  при
изпълнение  на  строежа  и  експлоатация  на  оборудването.  За  отстраняване  на
констатираните пропуски и нарушения са дадени 11 задължителни предписания.

Поради важността на обекта и сложността на изпълняваните строителни и монтажни
работи изграждането на “АЕЦ Белене” ще остане приоритет на инспекционната дейност до
окончателното завършване и въвеждане в експлоатация на централата.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 с  реализирането  на  проверките  в  структуроопределящите  предприятия  се
предприеха  коригиращи  принудителни  мерки  и  се  постига  по-висока
безопасност на труда в предприятията.

ПО ПРОГРАМА 6 “ПОДОБРЯВАНЕ  УСЛОВИЯТА  НА  ТРУД  В  РИСКОВИТЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ”.

В изпълнение  на мярка  1 –  извършване  на  проверки  в  рискови  производства  и
дейности  при  план  да  се  извършат  1315  проверки  през  годината,  са  извършени  1371
проверки за периодичен контрол или с 59 бр. повече от предварително планираните.

Най-голям брой периодични проверки са извършени в рисковите производства  и
обекти  от  миннодобивната  промишленост,  нефто-  и  газодобив  (41 %),  химическа  и
силикатна промишленост (26 %), леене на метали, производство на цветни метали, чугун и
стомана,  агломерационна  и  коксохимично  производство  (16 %),  производство  на
хранителни  продукти  (2 %)  и  във  всички  икономически  дейности  (15 %)  –  пълначни
станции за кислород, петролни складове и други.

За отстраняване на констатираните по време на тези проверки 7601 нарушения
на трудовото законодателство са дадени 7397 задължителни предписания, от които
43 % по организацията  на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, 38 % по безопасността на труда и 19 % по спазване на санитарно-
хигиенните норми. Резултатите от проверките показват, че неизпълнените предписания са
само 0,8 % от общият брой на дадените предписания.
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За  осем  производства  са  дадени  предписания  за  въвеждане  на  специален
режим.

Спрени  са  от  експлоатация  96  машини,  съоръжения,  обекти  и  цехове.  На
лицата допуснали нарушения са съставени 243 бр. АУАН.

Основна мярка за въздействие за налагане на трудовото законодателство остават
предписанията за отстраняване на констатираните нарушения. Те представляват 96 % от
приложените през годината принудителни мерки за въздействие.

Анализът  на  инспекционна  дейност  при  извършване  на  периодичния  контрол
показва,  че  19 % от  извършените  проверки  се  осъществяват  с  измервания  на  различни
фактори на работната среда в проверявания обект, както и на такива на импеданса Zs на
контура  “фаза  –  защитен  проводник”  и  заземяване  с  оглед  доказване  ефективните
мероприятия по електорбезопасност.  Единични са случаите  на тестване на автоматични
защити,  газанализаторни  системи  и  т.н.  (“Полимери”  АД,  “Неохим”  АД,  “Харъб”  АД,
“Органика България” АД и други).

В 9 % от проверените обекти на периодичен контрол в проверките се включиха и
представители на други контролни органи.

Какво е постигнато в областта на здравословните и безопасни условия на труд
в рисковите производства и обекти?

Инспекцията по труда ежегодно извършва проверки в рисковите производства от
химическата  промишленост,  металургията  и  хранително-вкусовата промишленост,  с  цел
контрол върху спазването на изискванията на трудовото законодателство и подпомагане на
работодателите  за  привеждане  условията  на  труд  в  тези  предприятия  в  съответствие  с
Европейските норми и изисквания за здраве и безопасност при работа.

Анализът  на резултатите  от извършваните  проверки показва,  че през  последните
години (особено през последната година преди присъединяването на България към ЕС и
след това)  се наблюдава значителна положителна промяна по отношение спазването на
нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работещите.  В  големите  предприятия,  които  са  създали  финансова  и  икономическа
стабилност,  работодателите  инвестират  средства  по  осигуряването  на  здравословни  и
безопасни условия на труд. В резултат на посещенията на инспекторите по труда в малки и
средни  предприятия  работодателите  преоценяват  своето  негативно  отношение  към
отговорността  си  за  безопасност  и  здраве  при  работа.  Предоставените  съвети  и
информация, както и налаганите принудителни административни мерки дават положителен
резултат.

През  2008  г.  инспекторите  по  труда  са  установили,  че  в  57 %  от  проверените
предприятия са изпълнени основните нормативни изисквания за здраве и безопасност при
работа, в 93 % - има изготвена оценка на професионалния риск и в 86 % - има утвърдена
програма за минимизиране на съществуващия риск при работа.

През  периода  2004  г.  -  2008  г.  е  увеличен  относителният  дял  на  проверените
предприятия както следва:

 с изпълнени основни нормативни изисквания за здраве и безопасност при
работа от 37 % на 57 %;

 с изготвена оценка на риска – от 70 % на 93 %;
 с утвърдена програма за минимизиране на риска – от 63 % на 86 %;
 с осигурено обслужване от служба по трудова медицина – от 80 % на 94 %.
През 2008 г. в сравнение с 2007 г. също са отчетени  положителни резултати по тези

показатели,  като  увеличението  е  с  4  процентни  пункта  по  отношение  на:  броят  на
предприятията с изготвени оценки на риска, разработени програми с приети мерки, срокове
и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и в
които е осигурено обслужване на работещите от служба по трудова медицина.
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Инспекционната дейност показва наличието и на проблеми в едно или друго
направление  по  осигуряване  на  ЗБУТ  в  рисковите  производства  и  обекти  от
химическата  и  силикатната  промишленост,  металургията  и  хранително-вкусовата
промишленост:

1. Независимо от настъпилите положителни промени и тенденции по спазване на
закона  за  здравословни и безопасни условия на  труд,  все  още има предприятия,  които
допускат  нарушения в областта на организацията  и управлението  на дейността за
здраве и безопасност при работа. В резултат на това се запазва относителният дял на тези
нарушения  спрямо  общият  брой  на  констатираните  в  областта  на  здравословните  и
безопасни условия на труд.

Изискванията за изграждане на система за управление на здравословни и безопасни
условия на труд се съдържат в международно възприетата спецификация OHSAS 18001
“Системи  за  управление  на  здравето  и  безопасността  при  работа  –  Спецификация”.
Елементите на тази спецификация включват политика и ангажираност, идентификация на
опасностите,  оценка и контрол на риска,  организация и персонал, обучение,  оперативен
контрол  и  т.н.  Може  да  се  прилага  от  всяко  предприятие,  желаещо  да  демонстрира
ангажираност по отношение безопасността на труда.

2. Проблем съществува в отделни предприятия относно установяване на данни за
състоянието на параметрите на факторите на работната среда, а оттук и извършването на
правилна  оценка  за  тяхното  въздействие  върху  живота  и  здравето  на  работещите.
Определена  част  от  основните  елементи  характеризиращи  условията  на  труд  са
неблагоприятни, на практика те са неотстраними /микроклимат, шум, химични агенти/, тъй
като са част от специфичната производствена дейност.  Присъствието на тези фактори в
производствената  дейност  дава  отражение  и  върху  значителен  брой  от  персонала  на
предприятията, който работи при условия на труд неотговарящи на санитарно-хигиенните
норми.

Общата численост на персонала,  работещ при условия на труд,  неотговарящи на
санитарно-хигиенните норми в рисковите предприятия и дейности с налична информация
за състоянието на параметрите на работната среда е както следва:

 при неблагоприятен микроклимат – 13 %;
 при високи нива на шум – 55 %;
 при тежко физическо натоварване работят – 5 %;
 при химични агенти над граничните стойности работят – 14 %;
 при неотговарящо на санитарно хигиенните норми и изисквания осветление –

4 % и т.н.
През 2008 г. са настъпили положителни промени спрямо 2007 г. по отношение на

спазване  на  санитарно-хигиенните  норми  и  изисквания  за  микроклимат,  физическо
натоварване,  шум  и  химични  агенти.  С  3 %  е  намалял  броят  на  работещите  при
неблагоприятен микроклимат, с 4 % - при значително физическо натоварване и с 11 % при
шум.

Оперативните данни на НОИ по отношение на трудовия травматизъм през 2008 г. в
предприятията от химическата индустрия показват, че се увеличава броя на допуснатите
трудови злополуки, признати по чл. 55, ал. 1 от КСО, спрямо 2007 г.

Анализът  на  данните  от  разследваните трудови злополуки показва,  че  основните
причини, довели до възникването им се запазват от предходни периоди както следва:

 принизен фирмен контрол по спазване изискванията на правилата за здраве и
безопасност при работа;

 формално провеждане на инструктажите и липса на обучение по безопасност на
труда;

 недостатъчна квалификация и правоспособност;
 нарушения на трудовата и технологична дисциплина;
 неспазване на правилата за безопасна работа, прояви на излишна самоувереност
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от изпълнителските кадри, несъобразени действия вследствие неточна преценка
на опасността при почистване и ремонт на машините и съоръженията по време
на движение на работните органи;

 липса на навици за спазване правилата за безопасна работа;
 неизползване на ЛПС.
При  внедряване  на  ефективна  система  за  управление  на  ЗБУТ  и  въвеждане  на

спецификация  OHSAS 18001, предприятията по-лесно биха постигнали по-добри условия
на труд и по-малко трудови злополуки.

Анализирайки  получените  данни  от  извършените  проверки  се  очертават
следните основни проблеми по спазване на изискванията за здраве и безопасност при
работа в рисковите производства и обекти:

 все  още  извършването  на  оценка  на  риска  за  здравето  и  безопасността  на
работещите и служителите се приема единствено като задължение,  а  не като
осъзната необходимост за гарантиране безопасността и здравето на работещите.
Работодателите слабо или изобщо не се ангажират при разработката й, което я
прави  формална  и  неефективна  за  реално  подобряване  условията  на  труд.
Инспекторите  по  труда  са  констатирали  редица  недостатъци  на  изготвените
оценки  на  риска  по  отношение  на:  обхвата;  определянето  на  опасностите  и
застрашените лица; липсата на участие на органите по безопасност и здраве в
предприятията  при  изготвянето  на  оценката  на  риска;  не  обезпечаване  с
финансови средства на утвърдените програми за ограничаване и намаляване на
риска, което ги обрича на неизпълнение, а от там и липса на реално подобрение
на условията на труд;

 продължава  да  се  подценява  нормативно  определената  роля  на  органите  за
безопасност и здраве при работа.  В повечето от проверените предприятия са
определени  длъжностни  лица  по  безопасност  и  здраве  при  работа  по
съвместителство, които имат и много други производствени задължения. Това
не  дава  физическа  възможност  на  тези  лица  да  изпълняват  нормативно
определените задължения по здраве и безопасност при работа. Много често тези
лица  не  притежават  необходимия  опит  и  квалификация,  не  познават
нормативните  актове,  свързани с  трудовото законодателство  и  качеството  на
тяхната работа е незадоволително. Като цяло, може да се направи и извода, че
професионалната  подготовка  на  лицата,  изпълняващи функциите  на  орган  за
безопасност и здраве при работа е недостатъчна. Работодателите не определят
минимално  необходимото  време  на  лицето  за  изпълнение  на  задачи,
произтичащи от вменените му задължения, като орган по безопасност и здраве
при работа;

 проблем за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в част
от малките и средни предприятия е експлоатирането на старо и амортизирано
работно  оборудване,  което  прави  невъзможно  привеждането  на  такова
предприятие в съответствие с европейските изисквания за безопасност и здраве
при работа;

 обучението  на  работниците,  работата  на  които  е  свързана  с  използване,
обслужване  и  поддържане  на  машини  и  съоръжения,  създаващи опасност  за
здравето и живота им, не е достатъчно – в повечето случаи то е епизодично,
няма постоянен характер и не подпомага в достатъчна степен тяхната дейност;

 сериозен проблем в част от предприятията е експлоатацията на нерегистрирани
съоръжения с повишена опасност, не осигуряването на периодични технически
прегледи  на  същите  и  липса  на  правоспособност  на  персонала,  който  ги
обслужва;

 не се осигурява необходимата техническа безопасност на работното оборудване
по време на неговото обслужване и ремонт (най-често се работи при липса на
предпазни  устройства  и  ограждения,  осуетяващи  достъпа  до  опасните  зони,
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липса  на  блокировки).  Използва  се  ел.  оборудване  неотговарящо  на
нормативните изисквания за работните зони и помещения с повишена влажност
и  излишък  от  пара,  използват  се  осветителни  инсталации  и  тела  без
необходимите елементи за достигане съответната степен на защита и т.н.;

 наличие  на  дейности  в  предприятията  свързани  със  значително  физическо
натоварване,  в  резултат  на  ръчна  работа  с  тежести  и  голям  брой  товарно-
разтоварни работи;

 използване на нискоквалифицирана работна ръка и трудности при наемане и
задържане  на  наетите  лица (особено на  млади хора),  поради спецификата  на
полагания труд, в по-голямата си част – непривлекателен и относително ниското
заплащане в малките и средни предприятия. Законодателят е регламентирал, че
работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции
са  длъжни:  да  използват  правилно  машините,  апаратите,  инструментите,
опасните  вещества  и  материали,  транспортните  средства  и  другото  работно
оборудване. В тази връзка е издаден списък на професиите за професионално
образование и обучение, утвърден от министъра на труда, в който са определени
степените на професионална квалификация в химическата индустрия.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите изисква
създаването и непрекъснатото поддържане на сложен комплекс от мерки, които по всяко
време  да  осигуряват  спазване  на  огромния  брой  конкретни  законови  и  подзаконови
разпоредби.  Това  предопределя  необходимостта  от  изграждането  на  политика  по
безопасност на труда във всяко предприятие и тази политика да бъде неизменна съставна
част от общата политика на управление и развитие на всяко предприятие. В зависимост от
състоянието на инсталираното производствено оборудване, обучеността и квалификацията
на  изпълнителския  и  ръководен  персонал,  който  експлоатира  това  производствено
оборудване следва да се определят приоритетите във всяко предприятие при осигуряването
и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд.

Ето  защо  на  настоящия  етап  от  особено  значение  е  поддържането  на  добра
организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
започвайки от непрекъснати грижи за обучение на персонала за безопасно извършване на
производствените  операции  и  поддържане  в  безопасно  състояние  на  производственото
оборудване.

Основен елемент на тази организация е изискването на всеки участник в процеса на
труда конкретно да се определят не само правата, но и отговорностите в съответствие с
нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Проверките показват, че 32 % от констатираните нарушения по безопасност на
труда  са  свързани  с  механобезопасността.  Констатирани  са  следните  сериозни
отклонения на специфичните нормативни актове по техническата безопасност в рисковите
производства и обекти:

не се обезопасяват движещите части на основното работно оборудване (ремъчни
предавки, валове и други);
липсват  предпазни  ограждения  на  стълбите  и  площадките  на  работното
оборудване  (дестилационни  колони),  с  което  се  създават  предпоставки  за
злополуки;
не  се  прилагат  конструктивни  решения,  възпрепятстващи  допира  до  гореща
повърхност  при  температура  на  външните  повърхности  на  работното
оборудване (тръбопроводи).

Резултатите  от  проверките  показват,  че  опасните  зони,  както  и  самото  работно
оборудване  не  са  оградени  и  окомплектовани  с  необходимите  предупредителни  и
забранителни  знаци  и  маркировки  съгласно  изискванията  на  действащите  нормативни
актове.
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В  31 %  от  металургичните  предприятия  не  се  извършват  необходимите
планови  прегледи  и  ремонти  на  капитални  съоръжения  както  и  не  се  извършват
необходимите периодични прегледи на машините и съоръженията.

Голям  е  относителния  дял  на  дадените  предписания  по  електробезопасност
(25 % от дадените предписания по безопасност на труда).

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 са:
Липса  на  периодични измервания  на  импеданса  на  контура  “фаза  –  защитен
проводник” и нерегламентирани срокове за извършване на тези измервания;
Експлоатират се електрическите съоръжения с нарушена IP – защита;
На електротехническия  персонал  не  са  осигурени  лични предпазни  средства,
използвани при работа в електрически уредби и мрежи;
Допуска  се  експлоатация  на  необезопасени  ел.  табла  –  не  са  заключени,
нестандартни  вложки  на  стопяемите  предпазители,  без  еднолинейни  схеми,
липсва свободно място за удобно обслужване на монтираните в тях апарати;
Липсва аварийно осветление;
Не  е  извършена  класификация  на  пожаро-  и  взривоопасните  помещения  и
външни уредби по отношение на електрообзавеждането.

Проверките показват, че в 8 % от проверените рискови предприятия и обекти
не  е  определена  категоризацията  по  пожароопасност  на  производството  съгласно
противопожарните-технически  норми. Не  е  направена  и  класификация  на  местата,
където може да възникне експлозивна атмосфера.

В дейността по предпазване на наетите лица от професионални рискове в рисковите
производства и обекти не се използват колективните средства за защита с предимство пред
личните  предпазни  средства.  Проверките  показват,  че  само  в  48 %  от  проверените
предприятия  технологичното  работно  оборудване  и  помещения  са  окомплектовани  с
необходимите  общообменни  вентилации  и  аспирационни  съоръжения,  за  които  не  се
предприемат  необходимите  технически  мерки  за  поддържането  им  в  изправност.  В
значителна  част  от  предприятията  за  производство  на  химични  продукти,  изделия  от
стъкло  и  рафинирани  масла  не  са  намерили  решение  проблемите  с  изграждането  на
аварийни вентилации, интегрирани с газанализатори.

Резултати от изпълнение на мярка 1:
 увеличени  са  работното  оборудване  и  работните  места,  които  отговарят  на

нормативните изисквания;
 намаляват се предпоставките за възникване на аварии и злополуки;
 проблем остава текучеството на персонала и в резултат на това възможността за

повишаване ангажираността на участниците в трудовия процес за изпълнение
изискванията по безопасност и здраве при работа;

 установява  се  подобряване  на  фирмената  организация  по  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд и промяна на манталитета  на все
повече  работодатели  и  длъжностни  лица  по  отношение  възприемането  на
техните задължения,  както и на дейността на инспекторите по труда в тяхна
помощ по осигуряване на ЗБУТ;

 в 2 % от инспектираните предприятия за производство на химични продукти са
осигурени  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  чрез  въвеждане  на
съвременния  технически  прогрес  в  технологичните  процеси,  машини  и
съоръжения.

В изпълнение на  мярка 2 – извършване на проверки по осигуряване на ЗБУТ за
работещите  в  предприятията  за производство на  промишлени взривни материали и във
връзка с възлагателно писмо на Върховна Административна Прокуратура през 2008 г. се
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извършиха  проверки  във  фирмите  за  производство  на  взривни  материали.  Проверките
обхванаха  въпросите  по  спазването  на  изискванията  на  нормативните  актове  за
осигуряване  на  безопасност  и здраве  при работа  дадени основно в  Кодекса  на  труда и
Закона  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  както  и  наредбите  издадени  въз
основа на тях.

Инспектори  от  отдел  “Минно-техническа  инспекция  и  енергетика”  съвместно  с
инспектори  от  съответната  Д  "ИТ",  в  чиято  териториална  компетентност  се  намира
проверяваната  фирма  посетиха  предприятията  и  извършиха  подробна  проверка  на
вътрешно фирмените актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
направиха обход на работните места и получиха непосредствени впечатления от условията
на труд, квалификацията на работещите, тяхното обучение по правилата за осигуряване на
безопасност и здраве при работа; познаването на плана за предотвратяване и ликвидиране
на аварии, подготовката им за реакция при аварийни ситуации; осигуряването на работно
облекло и лични предпазни средства; спазването на трудовите правоотношения и др.

Извършени са  проверки  във  всичките  9  дружества,  посочени  във  възлагателното
писмо с общ брой на заетите в тях 1686 лица. В резултат от проверките са констатирани
116  нарушения  на  нормативните  актове  по  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни
условия на труд. В протоколите, връчени на работодателите са наложени 116 задължителни
административни  мерки  /предписания/  за  отстраняване  на  допуснатите  нарушения,
съставени  са  3  броя  актове  за  установяване  на  административни  нарушения  на
работодатели и длъжностни лица, спрени са с акт за спиране от работа 4 бр. машини и
съоръжения, които се експлоатират в нарушение на нормативните актове за осигуряване на
безопасност.

От извършените проверките се установи:
- Във  всички  предприятия  има  назначени  длъжностни  лица  за  извършване  на

дейностите,  свързани  със  защитата  и  профилактиката  на  професионалните
рискове. В 80 % от проверените предприятия тези лица съвместяват по няколко
длъжности.  Поради  тази  причина  времето  необходимо  за  пълноценното
изпълнение  на  задълженията  като  орган  по безопасност  и  здраве  при работа  е
недостатъчно и значителна част от дейността, предвидена в Наредба № 3 остава
неосъществена;

- Лицата, назначени като орган по безопасност и здраве при работа имат подходящо
образование  и  опит,  обучени  са  и  познават  основните  нормативни  актове,
свързани с безопасност и здраве при работа;

- В представените вътрешно фирмени актове /Правилник за вътрешен трудов ред/
липсват  мерки  за  въздействие  при  неспазване  на  правилата  за  здравословни  и
безопасни  условия  на  труд,  както  и  обвързване  на  трудовата  дисциплина  с
неизпълнение на нормите по безопасност и здраве или на определени задължения
в тази област.  Не са вменени права на ведомствените органи по безопасност и
здраве  да  класифицират  констатирани  нарушения  на  нормативните  актове  и
задължения  на  работещите  като  дисциплинарни  такива.  В  повечето  случаи  на
органа по безопасност и здраве при работа най-общо е дадено право да информира
ръководството за констатираните нарушения;

- Във всички предприятия се представиха документации с оценка на риска, с които
работодателите доказват, че са изпълнили своите задължения по чл. 16 от ЗЗБУТ.
При задълбочено запознаване със съдържанието на представените документации
се констатира, че те са разработени повърхностно-предимно от служби по трудова
медицина, без познаване на характерните професионални рискове и опасностите,
които съпътстват производството на промишлени взривни материали. Най-общо
въз  основа  на  тези  оценки  може  да  се  заключи,  че  в  предприятията  за
производство на промишлени взривни материали рискът е минимален, овладян е и
не  са  необходими  специални  мероприятия  и  програми  за  ограничаването  и
намаляването му;
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- Във всички проверени предприятия работодателите са осигурили обслужване на
работещите от служби по трудова медицина.  Службите по трудова медицина с
изключение  на  “Арсенал”  АД,  гр.  Казанлък  са  външни  юридически  лица,
регистрирани към Министерството на здравеопазването, обслужващи по договор
проверените предприятия. Прави впечатление, че службите по трудова медицина
не разполагат с технически персонал, който може да идентифицира рисковете в
предприятията за производство на взривни материали, поради което оценките на
риска  са  непълни  и  некомпетентно  направени.  Изводите  в  представените
документации  са  изненадващи  –  рискът  е  оценен  като  минимален  и  овладян,
поради което не са разработени сериозни програми за ограничаване и намаляване
на  риска.  Измерванията  на  факторите  на  работната  среда  са  направени  в
нарушение на нормативните актове (мълниезащитата се измерва без да се отделят
заземителите  от  общата  заземителна  мрежа,  микроклиматът  в  работните
помещения се измерва без да се спазва изискването за измерване през студения и
топлия  период  на  годината).  Когато  службите  по  трудова  медицина  не  са  в
състояние  да  измерят  химически  агенти  (прах  и  аерозоли  от  амониев  нитрат,
феноли, въглеводороди и др.) просто се обявява, че средната концентрация е по-
ниска от граничната.  Липсват препоръки към работодателите за ограничаване и
намаляване  на  вторичното  замърсяване  на  работните  места,  предизвикано  от
използваните  суровини  и  материали.  Липсват  измервания  на  ефективността  на
вентилационните съоръжения;

- Във  всички  проверени  предприятия  се  извършват  предвидените  в  наредбата
обучения и инструктажи;

- В “Арсенал” АД, гр. Казанлък; “Видекс” АД, с. Горни лом и “Дунарит” ЕАД, гр.
Русе  се  установи,  че  работниците,  които  непосредствено  работят  с  взривни
вещества и материали и ги влагат в произвежданите изделия не са обучени по
“Правилник по безопасност на труда при взривните работи”;

- Констатира  се,  че  по-голямата  част  от  използваното  старо  оборудване  няма
технически досиета. Независимо от това в проверените предприятия се извършват
предвидените  планови  и  текущи  ремонти  и  машините  и  съоръженията  се
поддържат в добро техническо състояние;

- В част от предприятията (“Дино-нитро мед” АД, гр. Панагюрище; “Елаците мед”
АД, с. Мирково и “Максам” АД, гр. Габрово) са въведени съвременни технологии
за производство на промишлени взривни материали. Технологичните процеси са
механизирани и автоматизирани максимално, работещите са изведени от опасната
зона и нямат пряк контакт с вредностите, съпътстващи производството;

- В  друга  част  (“Арсенал”  АД,  “Видекс”  АД,  “Дунарит”  ЕАД)  продължава
използването на старите технологии, при които съществува риск за безопасността
на  работещите,  тъй  като  те  са  в  непосредствена  близост  до  технологичните
машини  и  при  възникване  на  пожар  или  взрив  са  застрашени  максимално  от
опасностите, съпътстващи това производство;

- В тази  икономическа  дейност  продължава прилагането  на  ръчни операции при
разснарядяването на боеприпаси и вторично оползотворяване на получените при
тези операции взривни материали. Това са операции с висок риск, за които още на
са намерени съвременни технически решения;

- В пакетажните отделения са установени наднормени стойности на шума. Опасните
зони са маркирани съгласно изискванията на наредбата, на застрашените лица са
осигурени лични предпазни средства;

- В смесителните отделения за сухо смесване на суровините за взривни материали
се  установиха  вторични  източници  за  запрашаване  и  са  документирани
наднормени концентрации на праха, отделящ се от смесителите;

- В “Дунарит” ЕАД се установи наличието на големи количества взривни вещества
с изтекъл срок за годност, съхранявани в нарушение на правилата по безопасност;
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- В част  от  проверените  предприятия  (“Видекс”  АД;  Химически  завод–Смядово;
“Дунарит” ЕАД; “Терем” ЕООД, гр.  Костенец)  плановете за  предотвратяване и
ликвидиране  на  аварии  не  са  пълни.  Не  са  предвидени  мерки  и  средства  в
зависимост  от  съществуващите  опасности  в  предприятията.  Работещите  не  са
обучени да реагират в съответствие с възникналата опасност;

- Във  всички  проверени  предприятия  са  изготвени  списъци  на  работните  места,
професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
личните предпазни средства са осигурени и са раздадени на работещите срещу
подпис;

- Прави  впечатление,  че  осигурените  противопрахови  маски  не  са  избрани  въз
основа  на  препоръки  от  службите  по  трудова  медицина,  направени  след
изследване на зърнометричния състав на отделяния прах, което е нарушение на
наредбата;

- Липсват  сертификати  и  инструкции  от  производителите  на  лични  предпазни
средства;  не  се  извършват  периодичните  проверки  за  годността  на  същите  от
работодателите и тази дейност не се протоколира;

- Във всички проверени предприятия са изпълнени изискванията на наредбата по
отношение  на  осигуряване  на  безплатна  храна.  В  повечето  предприятия  се
практикува осигуряването на ваучери, с които могат да се пазаруват хранителни
стоки от определени магазини;

- Предвидените в наредбата профилактични прегледи на работещите се извършват
редовно.  В  годишните  анализи  на  заболеваемостта  не  са  регистрирани
професионални заболявания. Ползваните отпуски за временна нетрудоспособност
нямат връзка с условията на труд.

През  2008  г.  по  утвърдени  графици  са  проверени  всички  подземни  и  открити
рудници за добив на полезни изкопаеми и кариери за добив на инертни материали чрез
взривни работи. От извършените проверки се установено следното:

- Висок  е  относителния  дял на  работещите  в  минно-добивния отрасъл,  които  се
трудят при не спазени санитарно хигиенни норми (около 55 %), които създават
условия  за  висок  професионален  риск.  В  подземния  добив  този  дял  е  67 %.
Основните фактори, характеризиращи работната среда, на които стойностите не
отговарят на санитарно-хигиенните норми са: шум, вибрации, микроклимат, прах,
токсични газове,  високи температури,  физическо натоварване. Всички подземни
работници работят при висок производствен риск, а някои миньорски професии са
подложени на комбинирано въздействие от няколко фактора. Това състояние се
обуславя от съществуващите дадености. Голяма част от подземните рудници се
експлоатират повече от 50 години. Развитието на минните работи се осъществява
на голяма дълбочина,  при влошени минно-технически условия.  Увеличаване на
скалния натиск, високи температури и водоприток. Преобладаващата технология
на изземване е с голям дял на ръчен труд, затруднена вентилация до работните
места, сложни схеми на транспорт, остаряло минно оборудване с влошени шумови
и  вибрационни  характеристики.  В  някои  рудници  добивните  работи  се
осъществяват  в  явен  финансов  недостиг,  поради  което  възможностите  от
внедряване на съвременни технологии и съвременно оборудване са ограничени,
без възможности да се осигури сигурност и безопасна работа;

- Коефициентът  на  трудовият  травматизъм  остава  най-висок  от  всички
икономически  дейности.  Уврежданията  са  обикновено  с  тежък  характер  и  е
необходимо  дълго  време  за  възстановяване  на  пострадалите.  През  годината  в
отрасъла по оперативни данни са станали 4 броя смъртни злополуки;

- В  част  от  предприятията  е  внедрена  нова  минно-добивна  техника,  с  което  са
създадени предпоставки  за  подобряване  на  безопасността  и  условията  на  труд.
Предприятията  с  добра  практика  са:  “Елаците-мед”  АД,  “Асарел  Медет”  АД,
“Челопеч Майниг” ЕАД,  “Гипс” АД и др.;
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- В дружествата с персонал над 250 души има назначени органи по безопасност,
здраве и профилактика на производствените рискове, които работят съвместно със
службите по трудова медицина и резултатите по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд са задоволителни;

- В  предприятията  има  изготвени  аварийни  планове  за  предотвратяване  и
ликвидиране  на  аварии,  работниците  и  служителите  са  запознати  с  тях  и  в
повечето  предприятия  са  извършени  и  документирани  тренировки  в  реални
условия;

- Във водещите минни предприятия,  като“Асарел Медет” АД, “Челопеч Майниг”
ЕАД /посочени с добра практика/ са внедрени сертификати по ISO и OHSAS и се
полагат усилия за достигане на европейските норми и стандарти по осигуряване на
ЗБУТ;

- Голяма  част  от  оценките  на  риска  не  обхващат  цялото  работно  оборудване,
работните места, използваните суровини и материали и други странични фактори;

- Констатациите от проверките показват, че органите за безопасност и здраве при
работа  и  специалистите  в  отделни  минни  предприятия  не  участват  активно  в
изготвянето на оценките на риска и при реализирането на програмите;

- Констатират се пропуски, свързани с вентилационните режими, както и спазване
мерките  и  изискванията  по  отношение  на  газовите  и  праховите  режими  в
категоризираните  подземни  рудници,  които  при  определени  условия  биха
предизвикали крупни производствени аварии;

- Като  основен  проблем  се  откроява  дейността  по  осъществяването  на  минно-
спасителната дейност в подземните рудници.  Разчита  се на доброволни минно-
спасителни групи (ДМСГ). Но тези формирования в никакъв случай няма да могат
да заменят напълно професионалните спасители от минно спасителната  служба
(МСС).  Голямата  отдалеченост  на  МСС  от  подземните  обекти  влияе  върху
качеството  на  обучение  на  доброволните  спасители,  нормалното  подържане  и
профилактиката на спасителната техника и оборудване. При изградените ДМСГ се
наблюдава  голямо текучество  и  несвоевременно  попълване  на  техния  състав  с
обучени доброволни спасители. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че
ДМСГ не са снабдени според изискванията с необходимата техника. Наличната от
своя страна е морално и физически остаряла и не е осигурена с резервни части и
консумативи. Като лош пример за тази дейност може да се посочат ръководствата
на „Горубсо – Кърджали” АД и “Евроманган” АД, които все още да не са създали
ефективни минно спасителни екипи в рудниците си, съоръжени със съответната
медицинска и друга техника за действие при аварии и за осигуряване спасяването
и първа медицинска помощ на работещите;

- Не са осигурени достатъчен брой подходящи самоспасители като индивидуални
средства  за  лична  защита,  а  така  също  не  е  осигурена  ежесменна  проверка
херметичността и изправността на самоспасителите от носещите ги;

- Проблематично е положението и с инженерно-техническия персонал, от който се
очаква  да  бъде  водещ  при  осигуряване  на  ЗБУТ  съгласно  новите  нормативни
актове  в  минния  отрасъл.  Констатациите  от  проверките  са,  че  инженерно-
техническия персонал на редица места не познава основни изисквания, свързани с
безопасността и здравето при работа.

Въпреки упражнявания системен периодичен контрол не са настъпили съществени
промени по отношение подобряване на ЗБУТ в повечето подземни мини. Този извод се
отнася  най-вече  за  наново  отворените,  ликвидирани  преди  години  подземни  мини  във
връзка с международната конюнктура относно търсенето на метални руди и цветни метали.
В  тези  обекти  се  разчита  основно  на  остарялото  и  амортизирано  минно  оборудване  и
минни  изработки,  в  много  случаи  ръчния  труд  преобладава,  липсват  квалифицирани
изпълнителски кадри. От страна на работодателите по места не се предприемат мерки за
обучение и квалификация. Професионално учебните центрове (ПУЦ) в по-голяма част от
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минните  предприятия са ликвидирани.  В почти  всички подземни обекти обучението на
персонала  по ЗБУТ е  сведено  само  до задължителните  инструктажи.  Констатира  се  по
места, че работещите не познават основни изисквания свързани с опазването на живота и
здравето им, поради което при осъществяването на периодичния контрол на много места
има повторяемост на нарушенията.

В  изпълнение  на мярка  3 –  извършване  на  проверки  в  предприятията  за
производство  на  биогорива  са  проверени  19  дружества  в  страната,  разположени  в  14
области. Само едно от дружествата е за производството на биоетанол, но поради липса на
пазар в страната, в момента произвежда етанол за хранително-вкусовата промишленост.

За  отстраняване  на  констатираните  нарушения  на  нормативните  актове  по
здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  в  хода  на  проверките  на  предприятията  за
производство на биодизел са дадени 67 задължителни предписания.

Данните  от  констатираните  нарушения  на  трудовото  законодателство
показват, че 45 % от тях се дължат на пропуски по организацията и управлението на
дейността по здраве и безопасност, 36 % по осигуряване на безопасността на труда и
19 % по проблемите на хигиената на труда.

Какви са по-важните оценки и изводи от извършените проверки?
Работното  оборудване  в  80 %  от  предприятията  е  ново.  Съставени  са  досиета,

съдържащи документацията,  отнасяща се до проектното осигуряване на здравословни и
безопасни  условия  на  труд  и  документи,  доказващи  съответствието  на  изпълнението  с
изискванията за ЗБУТ.

Проверките  показват,  че  в  12 %  от  проверените  предприятия  дейността  за
безопасност  и  здраве  при  работа  е  интегрирана  в  цялостният  мениджмънт.
Определени са функциите и задачите по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на отделните нива на управление, които са обвързвани със степените
на дисциплинарни наказания, съгласно действащото трудово законодателство.

Констатира  се,  че  нарушенията  на  нормите,  регламентиращи  оценката  на
професионалния  риск  заемат  36 %  от  нарушенията  на  нормите,  регламентиращи
организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В 48 % от предприятията, които са производители на биогорива оценката на риска е
непълна. Основната причина за това е, че повечето предприятия са малки, работодателите
не са запознати с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Откроиха  се  следните  по-съществени  несъответствия  относно  изготвените
оценки на риска:

 Не  са  идентифицирани  всички  рискове  при  производството  на  биогорива  и
преди  всичко  тези,  свързани  с  използваните  химични  вещества  –  метанол,
натриева основа, сярна киселина и други (“Кристал Химия Трейдинг” ООД, гр.
Велинград, общ. Пазарджик, “СТАР 7” ЕООД, гр. Пордим, общ. Плевен, “Нора”
АД, гр. Ловеч );

 Работодателите изцяло предоставят работата по оценка на риска на службите по
трудова  медицина,  с  които  имат  сключени  договори,  като не   привличат  за
активно участие длъжностните лица по безопасност и здраве, представителите
на  работниците  и  служителите  от  КУТ  и  ГУТ,  както  и  работещите  по
съответните работни места;

 Оценката на риска се разглежда като еднократен процес, а не като непрекъснат
такъв. В потвърждение на което са следните констатации: не са регламентирани
условията  за  преразглеждане  на  оценките,  не  се  извършват  измервания  на
факторите  на  работната  среда,  включително  и  регламентирания  ежегоден
контрол на шумовите характеристики и осветеност на работните места,  не се
осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на предприетите мерки за
предотвратяване,  намаляване  и  ограничаване  на  риска  при  работа  (“Кристал
Химия  Трейдинг”  ООД,  гр.  Велинград,  “СТАР  7”  ЕООД,  гр.  Пордим,  общ.
Плевен).
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Като  новообразувани,  дружествата  за  производство  на  биогорива  все  още  не  са
привели напълно фирмената си организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в съответствие с изискванията на действащата нормативна база.

Данните от инспекционната дейност показват, че в предприятията за производство
на биогорива все още не е изградена действаща система за провеждане на обучение на
работещите, включително за професиите, за които се изисква правоспособност.

В преобладаващата част от проверените предприятия за производство на биогорива
се  констатира,  че  работодателите  и  работещите  не  са  запознати  с  класификацията  на
използваните  опасни  продукти  и  ефекта  им  върху  човешкия  организъм.  Не  се  води
картотека  на използваните опасни химични вещества  (“ФАУСТИНА ГРУП” ООД, общ.
Монтана) или наличните картотеки не са пълни. Обща слабост е, че изготвените картотеки
на опасни химични вещества не съдържат инструкции за безопасна работа с всяко от тях
(“Кристал Химия Трейдинг” ООД, гр. Велинград).

В  проверените  предприятия  са  разработени  планове  за  предотвратяване  и
ликвидиране  на  аварии.  Работещите  са  запознати  срещу  подпис  със  съдържанието  на
аварийните  планове.  Изключение  в  това  отношение  правят “ФАУСТИНА ГРУП” ООД,
общ. Монтана и “Нора” АД, гр. Ловеч, в които не са организирани  ежегодно проигравания
на възможните аварийни ситуации.

В  проверените  предприятията,  в  които  технологичните  процеси  се  извършват  в
затворени помещения,  са осигурени вентилационни инсталации и газсигнализатори. Във
всички проверени предприятия не се изпълняват изискванията за воденето на съответната
техническа  документация  и  досиета  на  вентилационните  инсталации.  Не са  определени
лица  за  водене  на  досиетата  и  за  организиране  извършването  на  технически  прегледи,
изпитания и регулировки с оглед доказване на ефективността и поддържането в постоянна
изправност на вентилационните инсталации.

Проверките в предприятията за производство на биогорива показват, че е съществен
относителният  дял  на  констатираните  нарушения,  свързани  с  използването  на
съоръженията с повишена опасност, както по смисъла на чл. 281, ал. 3 от КТ, така и тези по
смисъла на чл. 32 от ЗТИП, подлежащи на технически надзор.

При проверките  са  констатирани следните  по-основни  групи  нарушения  на
изискванията за безопасна експлоатация на СПО:

не са изготвени и утвърдени списъци на съоръженията и дейностите с повишена
опасност (“Кристал Химия Трейдинг” ООД, гр. Велинград; “СТАР 7” ЕООД, гр.
Пордим, община Плевен; “ФАУСТИНА ГРУП” ООД, с. д-р Йосифово, община
Монтана);
не  са  определени  лица,  които  да  отговарят  за  безопасната  експлоатация  на
съответните  видове СПО и не  са  изготвени писмени инструкции за  безопасна
работа (“Кристал Химия Трейдинг” ООД, гр. Велинград; “ФАУСТИНА ГРУП”
ООД, с. д-р Йосифово, общ. Монтана и други).

Производствените  помещения  са  осигурени  с  пожароизвестителни  инсталации  и
снабдени  с  пожарогасителни  средства.  Предвид  сериозната  пожароопасност  на
производството,  свързана  с  използването,  съхранението  и  получаването  на  метанол,
биодизел  и  етанол  само  в  “Нора”  АД,  гр.  Ловеч  не  е  извършена  проверка  на
пожарогасителите в склад за метанол.

Резултатите от проверките в предприятията за производство на биогорива показват,
че няма актуални измервания и данни за състоянието на факторите на работната среда,
включително и от нормативно определения ежегоден контрол на шумовите характеристики
и осветеност на работните места.

Резултатите  от  проверките  показват,  че  работещите  при  шум  над  долната
граница за предприемане на действие, не са достатъчно информирани и обучени за
рисковете от експозиция на шум и правилно ползване на средствата за защита на
слуха. В повечето от предприятията работещите не ползват предоставените им лични
предпазни средства.
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Резултати от изпълнение на мярка 3:
 намаляват се предпоставките за възникване на аварии и злополуки;
 повишава  се  културата  на  работещите  за  изпълнение  на  изискванията  по

безопасност и здраве при работа.

В  изпълнение  на мярка  5  –  през  периода  от  01.09.  до  31.10.2008  година  се
организираха  и  извършиха  проверки  в  предприятията  за  производство  на  керамични
изделия.

В процеса на инспектиране в предприятията за производство на керамични изделия
са извършени значителен брой контролни измервания на факторите на работната среда в
отделни работни зони - микроклимат (41 бр.), шум (79 бр.), осветеност (57 бр.). Извършени
са  и  измервания  на  импеданса  на  контура  “фаза  –  защитен  проводник”  (107  бр.),  и
преходните съпротивления на различни заземления и мълниезащитни инсталации с оглед
доказване ефективността на защитните мероприятия по електробезопасност и състоянието
на мълниезащитите. Обърнато е специално внимание и се извършиха проверки и тестване
за  ефективното  действие  на  автоматичните  защити  и  блокировки  на  основното
технологично оборудване (транспортни ленти, сушилни, пещи, топкови мелници, барабан
за глазура, газови инсталации и други).

Проверките  обхванаха  68  броя  предприятия,  със  зает  персонал  7817  лица,  в  25
области на страната,  разпределени в следните икономически дейности:  производство на
домакински  и  декоративни  изделия  –  18 %;  производство  на  тухли,  керемиди  и  други
строителни изделия от печена глина – 67 %; производство на керамични плочки – 12 % и
производство  на  санитарна  керамика  –  3 %.  От  проверените  обекти  22 %  са  големи
предприятия, 16 % са средните предприятия и 62 % влизат в категорията на малките.

За  отстраняване  на  констатираните  нарушения  на  нормативните  актове  по
здравословни и безопасни условия на труд по време на проверките от програмата са дадени
751 бр. задължителни предписания (средно по 11 предписания на проверка). Отстранен от
работа е 1 работник поради липса на правоспособност за извършваната работа. Потърсена е
административно-наказателна  отговорност  от  29  работодатели,  8  юридически  лица,  7
длъжностни лица и 3 работници. Най-много актове са съставени на работодателя на „Идеал
Стандарт България” АД - гр. Севлиево - 4 броя за неизпълнени предписания в дадения
срок,  „Бъдеще –Бутово” АД,  с.  Бутово,  обл.  Велико Търново -  4  броя,  „Терра  Тоскана
Серамикс”, гр. Исперих - 3 бр., „Термоблок” ООД, обл. В. Търново - 2 броя и други.

Спрени  са  от  експлоатация  14  машини  и  съоръжения,  формовъчно  отделение,
участък рингова пещ, манипулационно отделение и сушилните,  както и всички работни
места в тях на „Керамичен завод- Разделна” ДЗЗД - с. Разделна, обл. Варна.

Данните от констатираните нарушения на трудовото законодателство показват, че
36 % от  тях  се  дължат  на  пропуски  по  управлението  на  дейността  по  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд, 38 % - по безопасността на труда и 26 % - на
проблемите по хигиената на труда.

Резултатите  от  проверките  показват,  че  неизпълнени  предписания  са  2,5 %  от
общият брой на дадените предписания.

Използваното  работно  оборудване  (сандъчни  питатели,  автоматичен  питател  за
товарене на глина, шнеково подаване на глината, стационарна пресова машина, сушилни,
пещи,  отливни  линии  и  други)  в  предприятията  за  производство  на  санитарен  фаянс,
керамични плочки и някои предприятия за производство на тухли е в добро техническо
състояние  (“Идеал  Стандарт  България”  АД,  гр.  Севлиево;  “Рока  България”АД,  гр.
Каспичан; “Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен; “Керамат” АД и други).

Извършените  проверки  показват,  че  преобладаващата  част  от  работното
оборудване в предприятията за производство на керамични изделия се експлоатира
повече от 50 години,  т.е.  в  много случаи то е  физически и морално остаряло и се
поддържа трудно.
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В  една  част  от  предприятията  за  производство  на  керамични  изделия  (“Керам
инвест” АД, гр. Сливен; “Идеал Стандарт България” АД, гр. Севлиево и други) са вложени
финансови  средства  за  привеждане  на  отделни  работни  места  и  работно  оборудване  в
съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  В
тази връзка:

 Въведено е ново работно оборудване за автоматично нареждане на формованите
тухли,  с  което  е  премахнат  ръчния  труд  (“Родна  индустрия  –  91”  ЕООД,  гр.
Попово);

 В  участъци  “Подготовка  на  масата”  и  “Подготовка  на  глазурата”  на  “Идеал
Стандарт България” АД, гр. Севлиево са въведени транспортни системи от закрит
тип,  с  което  на  практика  е  премахнато  вторичното  прахово  запрашаване  в
работната среда;

 Осигурени са шумоизолиращи и прахоизолиращи кабини на операторите в цех
глинопреработка на “Керам инвест” АД, гр. Сливен, с което се намали нивото на
шума и на праха;

 Въведени  са  в  експлоатация  два  нови  цеха  за  производство  на  гранитогрес  и
подова керамика в “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих;

 Механизирано се зареждат въглищата към тунелната пещ в “Керамат” АД, гр.
Каспичан.

 Забелязва  се  стремеж  у  работодателите  за  замяна  на  използваните  опасни
продукти  с  водоразтворими  багрила  за  оцветяване  на  продукта  (“Подова
керамика” АД, гр. Монтана, “Хан Омуртаг” АД и други).

През м. май 2008 година е въведен в експлоатация нов завод за производство на
тухли – “Винербергер” ЕООД, гр. Луковит. Автоматизиран и роботизиран е технологичния
процес  –  от  подаването  на  глината  до  палетизирането  на  готовата  продукция  и
управлението  на  линията  се  осъществява  посредством  компютри  и  програмируеми
контролери. Човешката намеса е сведена до минимум. Много от процесите се осъществяват
от индустриални роботи. Пещта и сушилните са специално проектирани за да гарантират
максимална  енергийна  ефективност  при  минимални  емисии.  Всички  опасни  зони  на
работното оборудване са сигнализирани и подсигурени с двойна блокировка, гарантираща
спирането  на  работата  му,  както  при  попадане  на  работник  в  зоната,  така  и  при
елиминиране на защитните приспособления.

В големите  и средни предприятия  (“Родна индустрия  –  91”  ЕООД, “Кооперация
“Прогрес – 94”, “Рока България” АД, “Керамат” АД и други) за производство на санитарна
керамика, керамични плочки и производство на декоративни изделия от порцелан и други
керамични изделия са налице технически досиета и екзекутивна документация, отнасяща
се до проектното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и отразяващи
резултатите  от  периодичните  технически  изпитания  и  проверки  при  експлоатационни
условия за използваното работно оборудване.

Резултати от изпълнение на мярка 5:
 в  сравнение  с  проведената  през  2003  година  национална  кампания  делът  на

проверените  за  първи  път  малки  и  средни  предприятия  е  нараснал  с  три
процентни пункта;

 увеличен  е  с  7 %  делът  на  предприятията,  привели  условията  на  труд  в
съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд;

 установи  се  подобряване  на  фирмената  организация  по  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд и промяна на манталитета  на все
повече  работодатели  и  длъжностни  лица  по  отношение  възприемането  на
техните задължения,  както и на дейността на инспекторите по труда в тяхна
помощ по осигуряване на здраве и безопасност при работа;

 делът на работещите при вредни условия на труд намалява от 48 % през 2003 г.
на 29 % през 2008 г.;
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 в 5 % от инспектираните предприятия са осигурени здравословни и безопасни
условия  на  труд  чрез  въвеждане  на  съвременния  технически  прогрес  в
технологичните процеси, машини и съоръжения.

Паралелно  с  тези  положителни  промени  по  време  на  проверките  от
програмата са установени и следните слабости:

Ръководствата на предприятията за производство на керамични изделия все още
не са оценили, че предпоставка за развитие на успешния бизнес е интегрирането
на  дейностите  за  осигуряване  на  здраве  и  безопасност  при  работа  в  общата
бизнес политика на фирмата;
Оценката  на  риска  в  малките  и  средни предприятия  е  извършена  формално,
непълно и от непрофесионалисти. Оценяването на риска не обхваща проблемите
свързани,  с  работното  оборудване,  използваните  суровини,  материали,
организацията на работа и т.н.;
Органите по безопасност и здраве при работа не подпомагат работодателя при
оценката  на  здравословните  и  безопасни  условия  на  труд  и  вземане  на
управленско  решение  относно  бъдещата  дейност  и  просперитета  на
предприятието;
Дейността  на  КУТ/ГУТ  все  още  не допринася  ефективно  за  подобряване
условията на труд в предприятията;
В  значителна  част  от  предприятията  за  производство  на  керамични  изделия
ремонтните  работи  не  се  извършват  в  съответствие  с  изискванията  на
съпроводителната,  технологичната  и ремонтната документация и утвърдените
графици за ремонт. Не се решават проблемите с механо и електробезопасността
на  работното  оборудване.  Констатират  се  някои  проблеми,  свързани  с
организацията  и  провеждането  на  техническия  надзор  и  контрол  върху
съоръженията с повишена опасност;
Все още е висок относителният дял на работещите в условията на комбинирано
въздействие  на  различни  вредни  фактори  на  работната  среда,  надхвърля
граничните стойности, като: микроклимат, прах, шум, физическо натоварване и
други. Продължават да се допускат нарушения на трудовото законодателство
относно безопасната работа с различни видове опасни вещества и препарати.
Причина за това е, че за осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд  в  предприятията  за  производство  на  керамични  изделия  все  още  не  се
използват  приоритетно  колективните  средства  за  защита  пред  личните
предпазни средства;
Съществуват  проблеми  с  действащата  специфична  нормативна  база  по
осигуряването на здравословни безопасни условия на труд в предприятията за
производство  на  домакински  и  декоративни  изделия  от  порцелан,  санитарна
керамика, керамични плочки, тухли, керемиди и други строителни изделия от
печена глина.

Ефекти от инспекционната дейност по мярка 5:
 Извършени са всички планирани проверки;
 Делът на предприятията с извършена оценка на риска е нараснал от 25 % през

2003 г. на 98 % през 2008 година;
 Нараснал  е  делът  на  предприятията  с  актуални  данни  за  състоянието  на

факторите на работната среда от 59 % през 2003 г. на 78 % през 2008 година;
 Делът на работещите при вредни условия на труд намалява от 48 % на 29 %

спрямо 2003 г.;
 Коефициентът  на  честота  през  периода  2001  г.  –  2006  г.  е  с  тенденция  на

намаление  Кч  -  от  5,75  до  3,43,  но  все  още  остава  по-висок  от  средния  за
страната (Кч - от 3,04 до 1,74);
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 За  постигане  на  по-висока  безопасност  на  труда,  в  изпълнение  на  дадените
предписания  в  предприятията,  от  ръководствата  на  фирмите  са  предприети
конкретни коригиращи мерки;

 Повишена е информираността на участниците в трудовия процес в проверените
за  първи  път  малки  и  средни  предприятия  за  най-ефективните  методи  по
прилагане на нормативните актове;

 Постигната  е  еднаква  взискателност  към  нарушителите  на  трудовото
законодателство от различните групи участници в процеса на труда;

 В  хода  на  проверките  са  дадени  консултации  по  спазване  на  трудовото
законодателство,  като  част  от  констатираните  нарушения  са  отстранени  по
време на проверките.

В  изпълнение  на мярка  7 –  извършване  на  проверки  в  предприятията  и
производствата за леене на метали са проверени 148 предприятия и цехове (61 % за леене
на черни метали, 37 % за леене на цветни метали, останалите 2 % леят и двата вида метал).
Към момента на проверките, в обектите са били заети 12900 лица, във всички области на
страната. От проверените обекти, 12 % са големи предприятия - с над 250 заети, 25 % са
средните предприятия с заети от 50 до 249 лица и близо 65 % влизат в категорията на
малките, с численост до 49 заети.

При осъществяване на инспекционната дейност в предприятията и производствата
за леене на метали са дадени общо 1151 задължителни за изпълнение предписания (средно
7,7  предписания  на  проверка),  като  най-висок  е  относителния  дял  по  създаването  на
организация  за  управление  на  дейността  по  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни
условия  на  труд  и  за  отстраняване  на  установените  нарушения  с  изискванията  по
безопасност  на  труда.  Тези  предписания  заемат  общо  74 % от  всички  предписания  по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предписанията за спазване на
изискванията на нормите по хигиената на труда заемат 26 % от всички предписания.

При  реализиране  на  проверките,  инспекторите  по  труда  са  приложили  мярката
„спиране от експлоатация” на 37 машини и съоръжения в 26 предприятия.

В  седем  предприятия,  инспекторите  по  труда  са  предписали  въвеждане  на
“специален режим за безопасна работа”. 

За констатирани нарушения на трудовото законодателство са съставени 40 АУАН.
Най-често е търсена административно-наказателна отговорност от работодатели. На тях са
съставени 72 % от общият брой АУАН. В една част от предприятията и производствата за
леене на метали (“Идеал Стандарт – Видима” АД, “Арсенал” АД (Комплекс 6) и други) са
вложени  значителни  финансови  средства  за  привеждане  на  отделни  работни  места  и
работно оборудване в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд. В изпълнение на дадените предписания:

 В “Чугунена арматура България” АД, ОК “Олимп” ЕООД, гр. Омуртаг, “Феба
-1” ООД, “Леярмаш” АД и други са въведени в експлоатация нови индукционни
електропещи,  които  отговарят  на  изискванията  по  здравословни  и  безопасни
условия на труд;

 Възстановена  е  аспирацията  при  тръскащата  решетка  в  “Арсенал”  АД,
“Леярмаш” АД и други.

Изпълнението на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд в  предприятията  за  леене на  метали  може да  се  осъществи  само,  ако е  създадена
ефективна фирмена система за управление на безопасността и здравето при работа, което
изисква на първо място писмено деклариране на фирмената политика по безопасност и
здраве при работа и сертифициране по ISO 9000.

В предприятията („Випом” АД, гр. Видин, „Враца Старт” АД, „Центромет” АД, гр.
Враца,  „ОЦК” АД, гр.  Кърджали,  „Монек юг” АД, гр.  Кърджали,  „Бъдещност”  АД, гр.
Чирпан,  „Метаком-СЛЗ”  АД,  гр.  Плевен,  „Алуком”  АД,  гр.  Плевен,  „Арсенал”  АД,  гр.
Казанлък, „София мед” АД, гр. София, „Чугунена арматура България” АД, гр. Попов) е
разработена и се прилага фирмена политика в областта на безопасността и здравето при
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работа, а в предприятията („Метарем” АД, гр. Павликени, „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч,
„Елхим-Искра” АД, гр. Пазарджик) е извършена и сертифициране по OHSAS 18001.

Други  дружества,  в  които  дейността  за  безопасност  и  здраве  при  работа  е
интегрирана в цялостният мениджмънт са „Лит” ООД, гр. Видин, „Бачо” ООД, гр. Сливен,
„Булхим” ЕАД, гр. Сливен, „Перла” АД, гр. Нова Загора.

Фактор, отразяващ се положително, както на конкурентноспособността, така и
на условията на труд в предприятията и участъците за леене на метали е влагането,
през последните години, на значителни инвестиции за внедряване в производството
на съвременно по-производително и по-безопасно оборудване, както следва:

- нови пещи в „Алкомет” АД, гр. Шумен, „София мед” АД, гр. София, „Леярмаш”
АД, гр. София, „Елметал МВ” ООД, гр. София, Металпласт 2” ООД, гр. Белослав, „ЗММ-
Драганово”  АД,  с.  Драганово,  „Лит”  ООД,  гр.  Видин,  „Випом”  АД,  гр.  Видин,  „ЗММ-
Стомана”  АД,  гр.  Силистра,  ОК  „Олимп”  ЕООД,  гр.  Омуртаг,  „Чугунена  арматура
България” АД, клон гр. Попово, „Бачо” ООД, гр. Сливен и др. С това се постига освен
повишаване  на  производителността  и  качеството  на  произвеждания  метал,  така  и
намаляване на производствения шум и снижение на отделяните прах и опасни химични
агенти във въздуха на работната среда и т.н.;

- автоматизирани линии и инсталации са въведени в експлоатация  в „Лит”
АД, гр. Видин, „Центромет” АД, гр. Враца, „Метаком-СЛЗ” АД, гр. Плевен, „София мед”
АД,  гр.  София,  „Алкомет”  АД,  гр.  Шумен и  др.  С  това  е  постигнато  елиминиране  на
субективния  фактор  при  управление  на  технологичните  процеси,  отдалечаване  на
работните места на обслужващият технологичен персонал от източниците на опасности и
т.н.;

- прахоуловителни,  аспирационни  инсталации  или  дробометни  машини  са
инсталирани в „Норд” АД, гр. Девня, „Враца Старт” АД, „Берг Монтана Фитинги” АД,
„Арсенал” АД, гр. Казанлък, „Руа фабрика за метали” ООД, гр. Лом, „Лесилмаш 98” АД,
гр. Силистра, „Неохим” АД, гр. Димитровград, „Берг Монтана Фитинги” АД и др. С това се
постига подобряване на условията на труд във връзка с намаляване на отделянето на прах и
опасни химични агенти в работната среда, елиминиране на ръчния труд при почистване на
отливките и т.н.

Друг  факт  за  реализиране  на  принципна  политика,  включително  за  опазване  на
здравето на работещите, са примерите на замяна на опасни суровини и материали с по-
малко опасни – „Леярмаш” АД, гр. София, „Енергоремонт-Кресна” АД, „Алуком” АД, гр.
Плевен, „Алкомет” АД, гр. Шумен и др.

Резултати от изпълнение на мярка 7:
 увеличава се броя на предприятията, в които работното оборудване и работната

среда са приведени в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ;
 намалява  се  броя  на  работещите  при  условия  на  труд,  неотговарящи  на

хигиенните норми и изисквания.

Паралелно с тези положителни промени по време на проверките са установени
и редица слабости:

В оценката на риска липсват измервания на вибрационните характеристики на
оборудване, което генерира вибрации (тръскащи решетки, пневматични ръчни
инструменти  на  чистачите  на  отливки,  кранисти),  не  се  предприемат
мероприятия  за  периодични  измервания,  както  и  след  всеки  ремонт.  Не  се
извършва актуализация на оценката на риска след въвеждане в експлоатация на
ново работно оборудване;

Работните места, където се извършва натрошаване на металната шихта с бабки, не
са  оградени  с  подходящи  предпазни  устройства,  не  са  поставени  всички
необходими  знаци,  предупредителни  надписи  и  маркировки,  свързани  с
осигуряване  безопасността  и  здравето  на  работещите,  включително  не  се
прилагат средства, препятстващи достъпа на неупълномощени лица в тези зони;
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Не се извършват най-малко веднъж в годината проверки на работните места и
оборудване,  където  шумовите  характеристики  са  близки  или  по-високи  от
допустимите,  за  предприемане  на  защитни  мероприятия  (чистачи,  тръскащи
решетки, дробометни инсталации, автоматични формовъчни линии и др.);
Ползвателите  на  повдигателни  съоръжения  в  предприятията  не  осигуряват
поддържането, ремонтирането и преустройването на съоръженията с повишена
опасност да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, 1
от ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности;
На част от товарозахващащите приспособления като верижни сапани, въжени
сапани  и  сменяеми  товарозахватни  приспособления  липсват  маркировките  с
основните им характеристики, необходими за безопасното им използване при
пренасяне на товари с кранове;
При проверките се констатираха редица нарушения относно експлоатацията на
съоръженията  с  повишена  опасност,  използвани  при  леенето  на  метали,  по
отношение експлоатация без разрешение за ползване, без осигурен технически
надзор или поддръжка и ремонт, както и липса на метрологично осигуряване на
средствата за измерване, свързани с безопасната им експлоатация;
Допуска се все още закупуване на лични предпазни средства без необходимата
маркировка за съответствие,  като липсва и необходимия резерв от тях.  Честа
практика  е  неизползването  им  по  време  на  работа.  Не  са  осигурени
виброизолиращи  ръкавици,  на  работещите,  изложени  на  експозиция  на
вибрации  при  почистване  на  отливките  или  необходимите,  въз  основа  на
оценката на риска лични предпазни средства при употреба на опасни химични
агенти, например при изработката на сърца. Общ недостатък, е че почистването
и изпирането им не е организирано от работодателя;
Сериозен остава проблемът с формирането на вторични прахови източници на
замърсяване на работната среда в цеховете за леене в пясъчни форми, като то не
се предотвратява чрез подходящо редовно почистване;
Не  се  извършват  един  път  на  12  месеца  задължителните  профилактични
медицински прегледи на заетите с леярски работи. В проверените предприятия и
производства  за  леене  на  метали  не  се  извършват  медицински  периодични
прегледи  на  работещите,  изложени  на  експозиция  на  химични  агенти
(формалдехид и други) за определяне на биомаркери и/или биомаркери за ефект
или не е осигурено здравно наблюдение на работещите експонирани на шум.

Ефекти от инспекционната дейност по мярка 7:
 извършени са всички планирани проверки;
 в 97 % от проверените предприятията е изготвена оценка на риска, при 86 % за

страната за всички икономически дейности;
 в 96 % от проверените предприятия с изготвена оценка на риска има утвърдена

програма за минимизирането му, при 92 % за страната за всички икономически
дейности;

 в 98 % от проверените  предприятията  е  осигурено обслужване от служби по
трудова медицина, при 88 % за страната за всички икономически дейности;

 в 98 % от проверените предприятия са определени длъжностни лица или служби
за  организиране  изпълнението  на  дейността,  свързана  със  защитата  и
профилактиката на професионалните рискове, при 89 % за страната за всички
икономически дейности;

 при  проверките  се  констатира,  че  в  80 %  от  проверените  предприятия  са
учредени  КУТ/ГУТ с  персонал  над  5  заети,  при  49 % за  страната  за  всички
икономически дейности;

 на  пазара  на  труда  съществува  липса  на  квалифицирани  кадри за  наемане  в
предприятията  и  участъци  за  леене  на  метали  съгласно  списъка  на
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професионално  образование  и  обучение,  утвърден  от  Министъра  на  труда  и
социалната политика;

 с налични актуални данни за условията на труд са 88 % от предприятията, при
60 % за страната за всички икономически дейности;

 поради спецификата на използваните технологии и съоръжения при леенето на
метали, близо 43 % от работещите са изложени на комбинирано въздействие на
вредни  фактори  на  работната  среда,  при  17 %  средно  за  страната.  Въпреки
високото ниво на този показател, резултатите от проверките показват, че броят
на  експонираните  работещи  на  вредни  фактори  на  работната  среда,  при
производството и леенето на метали, намалява от 63 % през 2006 г. до 43 % през
2008 г. Влияние в това отношение оказва, от една страна, въвеждането на нови
технологии,  машини  и  съоръжения,  замяната  на  някои  опасни  суровини  и
въвеждане в експлоатация на аспирационни уредби;

 по  отношение  на  трудовия  травматизъм,  продължава  тенденцията  през
последните  години  на  намаляване  на  производствените  злополуки  в
предприятията за производство и леене на метали – от 198 през 2004 г. на 168
през  2005  г.  и  153  през  2006  г.  По  оперативни  данни  на  Националния
осигурителен институт през 2007 г. техният брой е бил 122, а през 2008 г. – 43.
Разнопосочна е тенденцията при злополуките със смъртен изход по чл. 55, ал. 1
от КСО – 3 за 2004 г., 6 за 2005 г., 1 за 2006 г. и 4 за 2007 г., а през 2008 г. не са
допуснати  такива.  Анализът  на  причините  за  допуснати  трудови  злополуки
показва,  че преобладаващата част са субективни, свързани с неизпълнение на
изискванията за безопасна експлоатация на машините и съоръженията за леене
на метали и несвоевременно извършване на ремонтна дейност. Увреждани най-
често  са  горните  и  долни  крайници  и  главата  на  пострадалите,  като
последствията са премазване, охлузвания, изкълчвания, фрактури и поражения
от  контакт  с  пръски  течен  метал  или  допир  до  горещи  повърхности.
Работодателите в предприятията са определили с писмена заповед работниците
и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова
злополука”, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите  за  риска  “трудова  злополука”,  подписали  са  договори  и  са
предоставили  места  за  трудоустроени  и хора с  увреждания  на  Агенцията  по
заетостта. Във връзка с диагностиката на професионалните болести, трябва да
отбележим,  че  през  месец  септември,  2008  година,  бяха  проведени  от
Университетска  многопрофилна  болница  за  активно  лечение  „Свети  Иван
Рилски”,  гр.  София  медицински  прегледи  на  работници  и  служители  в
чугунолеярни предприятия за ранно откриване на професионални болести;

 за постигане на по-висока безопасност на труда в предприятията, в изпълнение
на  дадените  предписания,  ръководствата  на  предприятията  предприемат
конкретни коригиращи мерки;

 повишена е информираността на участниците в трудовия процес в проверените
за  първи  път  малките  и  средни  предприятия  за  най-ефективните  методи  по
прилагане на нормативните актове;

 постигната  е  еднаква  взискателност  към  нарушителите  на  трудовото
законодателство от различните групи участници в процеса на труда;

 в  хода  на  проверките  са  дадени  консултации  по  спазване  на  трудовото
законодателство,  като  част  от  констатираните  нарушения  са  отстранени  по
време на самите проверки.

ПО ПРОГРАМА 7 “ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ОТ ЛИЦА ДО 18
ГОДИНИ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”.

За реализиране на програмата е изготвена и е въведена в практиката актуализирана
единна процедура за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.
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За повишаване  на  ефективността  на  контрола  по законосъобразното  полагане  на
труд от лица до 18 години през месец юни 2008 г. се подписа между ИА "ГИТ", ДАЗД и
АСП тристранно споразумение за сътрудничество и координация на дейността в областта
на борбата срещу най-тежките форми на детски труд. В тази връзка се разработи и въведе
карта за набиране на информация за системата за наблюдение на детския труд.

Съгласно задължението по чл. 407 от КТ на органите на прокуратурата са изпратени
сигнали за установените при проверките от контролните органи на ИА „ГИТ” данни за
престъпление по чл. 192 а от КТ. През 2008 г. дирекции “Инспекции по труда” са подали
общо  203  такива  сигнала  до  съответните  компетентни  органи  на  прокуратурата.  За
подадените  сигнали  е  предоставена  информация  и  на  Върховна  административна
прокуратура.

В рамките на програмата се проведе информационна кампания, която бе насочена
към  разясняване  на  правата  на  непълнолетните  лица  при  наемането  им  на  работа  по
трудово правоотношение и на задълженията на работодателите спрямо наетите лица до 18
години.

Инспектори  от  дирекции  „Инспекции  по  труда”  са  провели  срещи  с  ученици  и
учители  на  Гимназията  за  чужди  езици  “Екзарх  Йосиф  І”  гр.  Ловеч,  Професионална
гимназия  по  горско  стопанство  и  дървообработване  "Сава  Младенов",  гр.  Тетевен,
Професионална  гимназия  по  туризъм "Иван  Марангозов",  гр.  Априлци,  шест  софийски
професионални гимназии и в средни училища във Видинска и Варненска области. На тези
срещи са разяснени редът и начинът за наемане на работа на лица до 18 години, редът за
провеждане на производствени стажове, както и какви могат да бъдат основните рискове
при работа, как те могат да бъдат отстранени и избегнати, за да се опази живота и здравето
на лицата до 18 години.

Дирекция  „Инспекция  по  труда”  Шумен  със  съдействието  на  Търговско-
промишлена палата в града е провела и обучение на работодатели по въпроси, свързани с
наемането на непълнолетни лица на работа.

В рамките на информационната кампания са раздадени информационни брошури,
свързани с наемане и полагане на труд от лица ненавършили 18 годишна възраст.

Проверките за реализиране на програмата са извършени основно през периода на
лятната ваканция от началото на м. юли до края на м. август, когато се наемат значителен
брой лица до 18 години по трудови правоотношения.

При осъществяване на програмата приоритетно са проверени работодатели, които са
поискали издаване на разрешения за наемане на лица до 18 години, включително такива, на
които  е  отказано  издаването  на  разрешение.  Също  така  в  графиците  за  проверки  са
включени  работодатели,  за  които  са  установени  в  миналото  нарушения  във  връзка  с
полагане  на  труд  от  непълнолетни,  както  и  работодатели,  срещу  които  са  постъпили
сигнали  за  допуснати  нарушения  на  трудовото  законодателство  и  по-специално  на
нормите, закрилящи труда на лицата до 18 г.

По програмата са реализирани общо 1777 проверки в 1735 предприятия със заети в
тях 42247 работници и служители.

Най-много проверки са извършени в следните икономически дейности:
 “Ресторантьорство” – 739 проверки в 721 предприятия с общо заети в тях 7586

работници и служители;
 “Хотелиерство” -  351 проверки в 343 предприятия с общо заети в тях 11341

работници и служители;
 “Търговия на дребно” - 326 проверки в 318 предприятия с общо заети в тях 6216

работници и служители.
Броят на непълнолетните лица представлява 4,4 % от всички заети в проверените в

рамките на програма 7 обекти.
От общия брой на заетите във всички проверени през годината предприятия 1855 са

наети лица до 18 годишна възраст, в това число лица до 16 години – 238.
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Заварените да работят по време на проверките лица,  ненавършили 18 години,  са
разпределени по икономически дейности както следва:

 ИД “Производство на облекло” – 51 лица до 18 г.;
 ИД “Търговия на дребно” – 107 лица;
 ИД “Пощенски и куриерски услуги” – 178 лица;
 ИД “Хотелиерство” – 433 лица;
 ИД “Ресторантьорство” – 379 лица;
 ИД „Образование” – 481 лица.
Останалите лица до 18 години, са заварени да работят в предприятия от други извън

изброените икономически дейности.
Най-много непълнолетни лица са били наети на работа на територията на области

Варна, Бургас, Добрич и София основно в заведения за обществено хранене, кафенета и в
преносими  обекти  за  търговия  на  дребно.  Това се  обяснява  със  засиленото  търсене  на
работна  ръка  и  откриването  на  временни  работни  места,  включително  и  такива
неизискващи  висока  професионална  квалификация  по  време  на  активния  туристически
сезон по Черноморието и факта, че столицата се явява града с най-голямо население, който
едновременно с това е и център на културен туризъм.

При проверките по програмата за законосъобразно полагане на труд от лица до 18
години в малки и средни предприятия са констатирани 9536 нарушения, дадени са 9285
принудителни  административни  мерки  и  са  съставени  564  акта  за  установяване  на
административни нарушения.

По време на извършваните от Д "ИТ" общо проверки през годината по спазване на
трудовото законодателство са констатирани общо 365 нарушения на нормите, закрилящи
труда на лица до 18 г., от които 194 случая са на наемане на непълнолетни лица на работа
без предварително разрешение от Инспекцията по труда.

Извън  посочените  по-горе  през  2008  г.  инспекторите  по  труда  са  установили
следните нарушения на нормите, закрилящи труда на лицата до 18 години:

 нарушения на забраната за полагане на нощен труд – 66 броя;
 нарушения на забраната за полагане на извънреден труд – 20 броя;
 2  случая  на  извършване  на  работа,  свързана  с  вредности,  които  оказват

неблагоприятно въздействие върху здравето в нарушение на чл. 304, ал. 1, т. 3
от КТ;

 2 случая на извършване на работа,  свързана с риск от трудови злополуки, за
които  се  предполага,  че  не  могат  да  бъдат  осъзнати  или  избегнати  от
непълнолетните  поради  тяхната  физическа  или  психическа  незрялост  в
нарушение на чл. 304, ал. 1, т. 6 от КТ;

 3 случая на неполагане на особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18
години чрез създаване на облекчени условия на работа в нарушение на чл. 305,
ал. 1 от КТ;

 7 случая на неуведомяване на непълнолетните и родителите им за възможните
рискове за здравето и безопасността им при работа в нарушение на чл. 305, ал. 2
от КТ;

 10  нарушения  на  законоустановената  максимална  продължителност  на
работното време за лицата до 18 години;

 61 случая на уговаряне на по-малък от установения по чл. 305, ал. 4 КТ размер
на основния платен годишен отпуск за лицата до 18 години.

За установените нарушения на нормите, закрилящи труда на лицата до 18 години, от
контролните органи на Инспекцията по труда през годината са съставени общо 287 акта за
установяване на административни нарушения, от които 216 броя са съставени за наемане
на работа на лица до 18 години без да е получено предварително разрешение за това от
съответната дирекция „Инспекция по труда”.
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Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 установяване  на  единна  практика  за  контрол  по  прилагане  на  нормативните
актове  закрилящи  труда  на  непълнолетните  и  е  повишена  ефективността  на
контрола по законосъобразно полагане на труда то лица до 18 г. и на системата
за наблюдение на детския труд.

ПО ПРОГРАМА 8 “ПРИВЕЖДАНЕ  НА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  ПО  ЗАПЛАЩАНЕ  НА
ТРУДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ”.

В  периода  от  01.03.  до  31.10.2008  г.  по  програмата  са  извършени  общо  3591
проверки в 3496 предприятия с 112588 заети в тях.

По време на проверките по програмата са констатирани общо 22250 нарушения, от
които 9792 по трудови правоотношения,  от  тях 2807 са  нарушения по заплащането.  За
констатираните  нарушения  са  дадени  общо  21997  предписания,  от  тях  3233  са  за
нарушения по заплащането на труда.

Най-много  нарушения  по  заплащането  са  констатирани  в  икономическа  дейност
“Търговия  на  дребно,  без  търговия  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  общо  555  бр.
нарушения.  На следващо място нарушения по заплащането на труда са в икономическа
дейност  “Ресторантьорство”  с  391  бр.  нарушения.  Не  по-малко  са  нарушенията  в
икономическа дейност “Производство на облекло” с 387 бр. нарушения. В икономическа
дейност “Хотелиерство” са констатирани 177 бр. Установените нарушения по заплащането
на труда и в икономическа дейност “Дейности по охрана и разследване” са 142 бр., а в
икономическа дейност “Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети” са
констатирани 104 бр. нарушения.

За  констатирани  нарушения  при  извършените  по  програмата  проверки
инспекторите  по  труда  са  съставили  общо  563  акта  за  установяване  на
административни нарушения, от тях за нарушения по заплащането са съставени 106
АУАН.

При анализа на резултатите от извършените в рамките на програмата проверки се
установява,  че  основните  нарушения,  които  се  допускат  във  връзка  с  правната
регламентация на заплащането на труда,  се изразяват в липса на изискуемите по закон
вътрешни актове по организация на работната заплата и непълноти в тяхното съдържание
нарушение  на  чл.  22  НСОРЗ  (1277  бр.  нарушения).  Допускат  се  нарушения  при
определянето на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит по чл. 12 НСОРЗ (444 бр. нарушения). Също така значителен брой от нарушенията се
отнасят  до  незаплащане  с  нормативно  установеното  увеличение  на  положен  нощен  и
извънреден  труд и  труд,  положен на официални празници,  както  и до неопределяне  на
дължимо обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратяване
на трудовото правоотношение с около 713 бр. нарушения.

Общи изводи за резултатите по изпълнение на програмата:
Работодателите предлагат за договаряне само основно възнаграждение равно на
размера  на  съответния  осигурителен  праг  без  да  се  договарят  допълнителни
трудови възнаграждения;
Във връзка с горният извод при определяне на длъжността, по която се наемат
работници се  търси  в  НКПД длъжност  с  най-нисък  осигурителен  праг.  Тази
длъжност най-често не съответства на фактически възложената работа;
За укриване на данъчни и осигурителни задължения работодатели и работници в
съучастие договарят непълно работно време /от 2 до 4 часа/ и пропорционално
на  него  към минималната  работна  заплата  се  редуцира  и  основното  трудово
възнаграждение;
Липсата на императивна правна уредба за отчитане на работното време на всеки
работник дава възможност на работодателите широко да се прилагат договорите
сключени  по  реда  на  чл.  114  КТ,  чрез  което  се  прикриват  плащания  за
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фактически  положен  труд  и  допълнителните  трудови  възнаграждения  с
постоянен характер.

Не са  малко работодателите,  които  изплащат  трудови възнаграждения  много по-
високи от договорените и начислените по ведомост.  По-големите размери на трудовото
възнаграждение  не  се  начисляват  и  заплащат  по  ведомост.  Върху  реално  полученото
възнаграждение работодателите в съучастие с работниците не дължат, съответно не плащат
осигурителните си и данъчни задължения. Това се съобщава от работниците едва когато
тези работници се намират във временна неработоспособност или работодателят ги уволни
и не  им изплаща по-високата  работна заплата,  която не  е  начислявана  във ведомостта.
Заплатените  трудови  възнаграждения  над  договорените  не  биха  могли  да  бъдат
констатирани  и  доказани  от  Инспекцията  по  труда  при  действащата  правна  уредба.
Възлагането от работодателите на външни счетоводни фирми да извършват дейностите по
оформянето  на  трудовите  правоотношения  и  по  заплащането  на  труда,  често  има
неприятни  последици  за  тях,  тъй  като  служителите  на  тези  фирми  не  носят
административна  отговорност,  за  допуснатите  от  тях  нарушения  и  по  тази  причина
проявяват небрежност или некомпетнетност при оформяне на трудовите правоотношения и
заплащането.

Общата оценка е, че не малка част от нарушенията се допускат и поради наличието
на редица диспозитивни норми, от което се възползват недобросъвестните работодатели.
Предвид на това, целесъобразно е да се направи преглед на съществуващите норми и да се
създадат повече императивни такива.

Следва  да  се  посочи  още,  че  липсата  на  изрични  императивни  норми,  които  да
задължават работодателят да изготвя писмени документи (график за работата на смени на
наетите от него лица; присъствени форми, и др.) продължават да създават предпоставки за
заобикаляне на закона, както и да възпрепятстват контролните органи да констатират по
безспорен начин нарушения на нормите за работното време и почивки и да предприемат
законовите административни мерки, за тяхното отстраняване. Така например липсата на
графици и присъствени форми затрудняват инспектора да установи полагане на нощен и
извънреден  труд от  работниците  и служителите,  работата  им през  дните  на  официални
празници  и  съответно  да  задължи  работодателя  да  изплати  допълнителните  трудови
възнаграждения.

Работодателите  се  възползват  от  възможността,  която  им  предостави  новата
Наредба за структурата и организацията на работната заплата и към настоящия момент в
определени  отрасли  не  договарят  допълнително  възнаграждение  с  такъв  характер.
Предпоставка  за  това  е  сезонният  характер  на  определени  отрасли  и  текучеството  на
персонала.  По-рядко  такива  нарушения  се  установяват  в  шивашки,  текстилни,
металообработващи  и  др.  от  този  род  предприятия.  По  принцип  установяването  на
нарушенията  свързани  с  неуговаряне  и  последващо  неизплащане  на  допълнително
възнаграждение  за  трудов  стаж  и  професионален  опит  се  установява  трудно,  тъй  като
работодателите се позовават на чл. 348, ал. 3 от КТ и декларират, че трудовите книжки се
съхраняват от работниците и служителите, т.е при проверка не е възможно да се установи
дали лицето е работило на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или
професия и дали работодателят не нарушава нормата на чл. 12 от Наредба за структурата и
организацията  на  работната  заплата.  В  случаите,  когато  работодателят  е  изготвил
вътрешни  правила  за  работната  заплата  в  предприятието,  то  те  са  в  посока  да  не  се
признава предишен стаж и опит.

Наблюдава  се  тенденция  на  сравнително  редовно  изплащане  на  трудовите
възнаграждения като забавата за изплащане рядко надвишава два или три месеца. Подобни
нарушения основно се допускат от работодатели, които извършват охранителна дейност по
реда на Закона за частната  охранителна дейност и такива,  които имат затруднения при
финансиране на стопанската си дейност.
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Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 установяване на единен подход при осъществяване на контрола за прилагане на
нормативните актове регулиращи заплащането на труда;

 все  повече  работодателите  привеждат  в  съответствие  с  Кодекса  на  труда  и
подзаконовите  нормативни  актове  всичките  си  документи  книжа и  сведения,
уреждащи трудовите правоотношения и заплащането на труда;

 по-голяма част от работодателите за първи път разбраха, за съществуването на
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, т.е. проверките
спомогнаха за подобряване на нейното действие.

ПО ПРОГРАМА 9 “ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ПОСРЕДНИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ  ПО  НАЕМАНЕ  НА  РАБОТА  И  РАЗХОДВАНЕ  НА
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА”.

През 2008 г. са извършени общо 1326 планирани проверки по спазване разпоредбите
на Закона за насърчаване на заетостта. Проверките са извършени както следва: Д „ИТ” –
София – 205 бр.; Варна – 92 бр.; Ловеч – 77 бр.; Пазарджик – 72 бр.; Пловдив и Сливен – по
66 бр.; Добрич - 63 бр.; Видин и Русе – по 61 бр.; Габрово – 51 бр.; Софийска област – 45
бр.; Плевен – 43 бр.; Смолян – 40 бр.; Стара Загора – 39 бр.; Силистра и Хасково – по 38
бр.; Велико Търново и Враца – по 31 бр.; Ямбол – 29 бр.; Шумен – 28 бр.; Разград – 26 бр.;
Благоевград – 24 бр.; Търговище – 23 бр.; Монтана – 21 бр.; Кюстендил – 19 бр.; Бургас –
15 бр.; Перник – 14 бр.; Кърджали – 8 бр.

Общият  брой  проверки  по  програмата  включват  посредници  с  регистрация,
посредници  с  прекратена  регистрация  към  момента  на  проверката,  юридически  и
физически  лица  предоставящи  посреднически  услуги  без  регистрация  в  Агенцията  по
заетостта (АЗ), работодатели, ползващи средства за насърчаване на заетостта, дружества,
които  са  подали  информация  в  АЗ  за  предстоящи  масови  уволнения,  проверки  на
юридически лица, наели на работа чуждестранни граждани без разрешение от Агенцията
по заетостта и работодатели, които са поискали разрешения от Агенцията по заетостта за
наемането на чуждестранни граждани.

Непланираните  проверки  са  извършени  както  по  повод  постъпили  искания  за
нарушения по предоставянето на посреднически услуги, така и в рамките на времето за
други непланови дейности.

Установени са 470 нарушения на нормите в областта на насърчаване на заетостта, от
които  361  нарушения  (77 %  от  нарушенията  на  ЗНЗ)  са  свързани  с  извършване  на
посредническа  дейност  по  наемане  на  работа  с  регистрация  в  Агенцията  по  заетостта.
Основно нарушенията  са установени от Д „ИТ” София – 233 нарушения  и Варна – 39
нарушения на законодателството по насърчаване на заетостта.

За преустановяване на констатираните нарушения, на основание чл. 78, ал. 1, т. 1 от
Закона  за  насърчаване  на  заетостта,  са  приложени  417  принудителни  административни
мерки.

Съставени  са  178  акта  за  установени  административни  нарушения  на  Закона  за
насърчаване на заетостта.

При някои от проверките на фирми със съмнение за предоставяне на посреднически
услуги се установи, че в повечето случаи се предоставят услуги по студентски и младежки
програми, но обявите им в “Jobs.bg” обикновено са публикувани в рубриката “Агенции за
подбор на персонал”, като с това се създават предпоставки те да бъдат възприемани като
посредници  по  наемане  на  работа.  При проверките  на  тези  фирми  възникват  сериозни
съмнения за предоставяне на посреднически услуги,  но липсват достатъчно убедителни
доказателства.

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
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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.

При проверките на посредниците, посочени в изпратените списъци от АЗ, не рядко
се установява,  че не е предоставяна информация за регистрирани и устроени на работа
лица, предвид неизвършването на дейност.

При проверките  по законосъобразното  предоставяне  на  посреднически  услуги от
регистрираните посредници са констатирани общо 361 нарушения (най-много нарушения
са констатирани от Д „ИТ” София – 202 нарушения, Варна – 35 нарушения, Пазарджик – 34
нарушения  и  др.)  и  20  нарушения  на  юридически  и  физически  лица,  предоставящи
посреднически услуги, без регистрация в АЗ. Тези нарушения са установени от Д "ИТ"
София – доказани са 13 случая на извършване на посредническа дейност по наемане на
работа  без  регистрация,  както  и  от  Д  „ИТ”  Бургас,  Пловдив,  Русе,  Сливен,  Софийска
област, Стара Загора и Шумен – по 1 нарушение.

Най-често повтарящите се нарушения са по предоставянето на информация на АЗ за
регистрираните и устроени на работа лица по отчетни тримесечия, не се водят регистри на
търсещите работа лица, не се водят регистри на устроените на работа лица, не се уведомява
АЗ за извършени промени в подадените Заявления за регистрация, не се уведомяват АЗ и
ИА  „ГИТ”  за  промяна  на  адреса  на  офиса  за  извършване  на  дейността.  Продължава
публикуването на обяви, които не съдържат изискващите се данни в тях. Установени са
нарушения относно устройване на работа на търсещи работа лица, без посредникът да има
регистриран в АЗ посреднически договор с чуждестранен работодател.

Продължава тенденцията повече нарушения да се допускат от посредници, които се
проверяват за първи път.

Тревожен е  факта,  че  нарушения  продължават  да  се  допускат  и  от  посредници,
които са проверявани повече от един път. В повечето случаи нарушенията, допускани от
проверяваните повече от един път посредници се дължи на подценяване на нормативните
изисквания.

През 2008 г. за констатираните нарушения на условията и реда за наемане на работа
на чужденци на територията на Р България, а именно наемане на работа на чужденци без
разрешение  от  Агенцията  по  заетостта,  са  съставени  24  акта  за  установени
административни  нарушения:  Д  „ИТ”  Габрово  –  съставени  и  влезли  в  сила  10  АУАН,
София и Софийска област – по 5 АУАН, Благоевград – 2 АУАН, Видин и Пазарджик – по 1
АУАН.

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.

Анализът на данните от извършените проверки показва, че практиката за интензивен
контрол на дейността на регистрираните посредници, както и на фирмите със съмнения за
предоставяне на посреднически услуги без регистрация, е целесъобразно да продължи.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 установяване на единна практика на контрол за прилагане на законодателството
по насърчаване на заетостта, с което се постига ефективен и ефикасен (в това
число  и  превантивен)  контрол  по  спазване  на  Закона  за  насърчаване  на
заетостта.
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ПО ПРОГРАМА 10 “РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ”.
За установяване на причините за станали трудови злополуки инспекторите по труда

са извършили 565 проверки.
С цел подобряване организацията  за своевременно получаване на информация за

станали  злополуки  се  разработиха  и  предоставиха  на  административните  структури  на
агенцията  утвърдени  от  изпълнителния  директор  указания  за  уведомяване  за  станали
трудови  злополуки  и  производствени  аварии.  Посочените  указания  се  внедриха  в
инспекционната дейност, в резултат на което предадените писмени съобщения за станали
трудови злополуки достигнаха до 389 бр., а предадените протоколи от проверки във връзка
със станали трудови злополуки са 86 бр.

Вече  при  постъпване  на  информация  за  настъпила  трудова  злополука  (според
моментната ангажираност на инспекторите) по възможно най-бързия начин на мястото на
злополуката се изпраща инспектор или екип от инспектори, включително и в почивни дни.

Дирекции „ИТ” следят информацията за станали трудови злополуки, публикувана в
Интернет и в местни и национални средства за масова информация. На места са постигнати
договорености по инициатива на Д "ИТ", с информационни агенции, които при получаване
на  информация  за  станала  трудова  злополука  незабавно  да  уведомяват  съответната
инспекция по труда.

През  годината  незабавно  се  уведомяваше  Министъра  на  труда  и  социалната
политика за станалите на основание чл. 55, ал. 1 от КСО злополуки със смъртен изход.

Извършването на проверки за разследване на трудови злополуки изисква отделяне
на по-голям човешки и времеви ресурс  и много добри познания  и  практически  опит в
прилагането на обновените ни с правото ЕС нормативни актове по здраве и безопасност
при  работа.  Особено  при  разследване  на  трудови  злополуки  причинени  от  работа  със
съоръжения  с  повишена  опасност  се  налага  участието  и  експертното  заключение  на
експерти от държавния технически надзор. На практика обаче при подобни разследвания
не всякога се отзовават експерти от ГД „ИДТН” въпреки отправените им покани и поетите
ангажименти в споразумението за съвместна дейност с ИА "ГИТ" прието в края на 2007 г.

Резултати от изпълнението на програмата:
 чрез  извършваните  проверки  и  предприеманите  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;

ПО ПРОГРАМА 11 “ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ”.
По мярка 1 през 2008 г. от инспекциите по труда са поискани 1146 разрешения за

уволнение на работници и служители ползващи се със специална закрила по чл. 333, ал. 1
от Кодекса на труда и са дадени 557 предварителни съгласия. Най-много искания за даване
на предварителни разрешения за уволнение на работници и служители ползващи закрила
по чл. 333, ал. 1 от КТ са постъпили от работодатели от следните икономически дейности:

 „Производство на облекло” – 66;
 „Воден транспорт” – 89;
 „Държавно управление” – 177;
 „Образование” – 265.
През 2008 г. са поискани общо 6136 разрешения за наемане на работа по трудови

правоотношения на лица до 18 години.  От тях 329 са поискани за наемане по трудови
правоотношения на лица между 15 и 16 години и 5807 – за лица, навършили 16 години.

За същия период са дадени общо 5775 разрешения за наемане на работа на лица до
18 години, като 291 разрешения са дадени за наемане на лица между 15 и 16 години и 5484
– за наемане на работа на лица, навършили 16-годишна възраст.
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Най-много искания за даване на разрешения за наемане на лица до 18 години по
трудови правоотношения са поискани от работодатели от икономическите дейности:

 „Производство на облекло” – 132 искания, от които 6 – за лица, ненавършили 16
години;

 „Търговия на дребно” – 610 искания, от които 49 за лица до 16 години;
 „Хотелиерство” – 2494 искания, от които 101 за лица до 16 години;
 „Ресторантьорство” – 1434 искания, от които 49 за лица, ненавършили 16 години.
Унифицираната процедура за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили

18  години,  подпомага  Дирекции  “Инспекция  по  труда”  за  постигане  на  ефективен  и
ефикасен превантивен контрол по спазване на нормите, закрилящи труда на лицата до 18
години.

По мярка 2 създадената организация в звената на Агенцията позволи през 2008 г. в
Д "ИТ" да се регистрират общо 1493 колективни трудови договора и 335 анекси към тях.

На браншово и национално ниво са регистрирани 32 колективни трудови договори и
11 анекси към тях.

Характерно  за  регистрираните  КТД  на  национално  и  браншово  ниво  е,  че  по
отношение на трудовите правоотношения важна роля е отредена на защитата на персонала,
работещ в съответното дружество/предприятие, която се изразява в следното:

за лица, на които остават от 1 до 3 години до придобиване правото на пенсия се
търсят възможности за не прекратяване на трудовите правоотношения;
към прекратяване на трудовите договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 4 от
Кодекса на труда се пристъпва, след като са изчерпани всички възможности за
пренасочване към друго работно място в съответното поделение;
не се освобождават работници и служители в работоспособна възраст, ако има
работни места, заети от лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст;
не  се  освобождават  поради  съкращаване  в  щата  едновременно  съпругът  и
съпругата от едно семейство.

В по-голяма част от подписаните КТД изрично е посочено, че основният вид трудов
договор за съответното дружество/предприятие е трудовия договор за неопределено време.

Съществено внимание се отделя и на осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд, като работодателите се задължават да разработят дългосрочна фирмена
политика за управлението на дейността по безопасни и здравословни условия на труд и
задължително да следят за изпълнението й.

Работодателите  се задължават да  предприемат  профилактични мерки за опазване
здравето  на  работниците  и  служителите,  като  се  осигуряват  безплатна  храна,  лични
предпазни средства и др.

При колективното трудово договаряне на национално и браншово ниво съществено
внимание се отделя и на обучението и преквалификацията на кадрите, като работодателите,
съвместно със синдикатите изготвят ежегодно проекти за повишаване квалификацията на
заетите  работници  и  служители,  както  и  за  преквалификация  на  работещите.
Финансирането на тези проекти основно е за сметка на работодателя, като се използват и
възможностите,  които  се  предоставят  по  линията  на  оперативните  програми  на  ЕС,
специализирани фондации и др.

При подписването на колективните трудови договори водеща роля има социалния
диалог и взаимодействие между работодателя и синдикатите.

Работодателите  се  задължават  да  предоставят  на  синдикатите  –  страна  по  КТД
своевременна,  достоверна  и  разбираема  информация  по  всички  въпроси,  касаещи
трудовите  и  осигурителните  отношения,  както  и  информация  за  финансово-
икономическото състояние на съответното дружество/предприятие.

Синдикатите от своя страна се задължават:
да  подкрепят,  поддържат  и  съдействат  на  работодателя  за  осъществяване  на
планираните мерки за развитие на съответното дружество/предприятие;
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да  не  предприемат  действия,  които  могат  да  навредят  на  интересите  на
работодателя при добросъвестно изпълнение от негова страна на договореното в
КТД;
да не призовават към протестни действия при възникнали трудови конфликти,
ако не са изчерпани всички възможности за доброволно уреждане на трудовите
спорове.

По  мярка  3 са  издадени  629  нови  трудови  книжки  поради  загубването  или
унищожаването им.

По  мярка 4 в Д "ИТ" е отчетен положен извънреден труд в размер на 10 692 387
човекочасове.

По мярка 5 са разгледани и са решени:
 постъпили  искания  за  даване  на  разрешения  за  извършване  на  специални

взривни работи – 818 бр.;
 постъпили искания за даване на разрешения за извършване на технологични

взривни работи – 205 бр.;
 постъпили искания  за  даване  на  разрешения  за  проектиране  на  специални

взривни работи – 55 бр.;
 постъпили  искания  за  провеждане  на  промишлени  изпитвания  на

промишлени материали – 1 бр.;
 постъпили искания за допускане до употреба на взривни материали, уреди и

съоръжения, предназначени за взривната техника и технология – 4 бр.
 постъпили искания за даване на разрешения за организиране и провеждане на

курсове за правоспособност на основен взривен персонал – 13 бр.;
Регистрирани  са  416  свидетелства  за  правоспособност  за  работа  с  взривни

материали.
Разгледани,  постъпили  искания  за  разрешения  за  взривни  работи,  които  не

отговарят  на  изискванията  на  нормативните  актове  и  приключили  със  съобщение  за
отстраняване на нередностите – 15 бр.

Осъществени  са  34  бр.  квалификационни  изпитни  комисии  за  придобиване  на
правоспособност на основен взривен персонал за работа с взривни материали.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 Установяване  на  единна  практика  на  контрол  за  прилагане  на  нормативните
актове, закрилящи труда на лицата до 18 години;

 осигуряване на защитата на трудовите права на работниците и служителите;
 осигуряване  на  защита  право на  труд  и  право на  защита  на  непълнолетните

лица;
 осигуряване на безопасност на работещите при извършване на взривни работи.

ПО ПРОГРАМА 12 “ПОДОБРЯВАНЕ  НА  КАЧЕСТВОТО  НА  ДЕЙНОСТТА  ПРИ
РЕШАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА”.

През  2008  год.  в  ИА
"ГИТ"  са  постъпили  9278
искания  и  сигнали  от
граждани, ведомства, фирми и
синдикати,  като в рамките на
календарната  година  са
решени 8895 или 96 % от тях,
а  останалите  са  в  процес  на
решаване. 
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Броят на постъпилите искания и сигнали е с 2281 по-вече в сравнение с 2007 год.
Преобладават искания и питания, в които се поставят въпроси и се иска съдействие

за  разрешаване  на  проблеми най-често  в  предприятията  от  икономическите  дейности  с
установени най-много нарушения на трудовото законодателство, с голямо текучество на
работна ръка и условия на труд, които не отговарят на нормативните изисквания,  като:
“Търговия на дребно” – 990 молби, жалби и сигнали, „Образование” – 563, “Производство
на  облекло”  –  555,  „Строителство  на  сгради”  –  527,  “Хотелиерство”  –  258,
„Ресторантьорство” – 429 и др.

Във връзка с решаване на постъпилите искания и сигнали са извършени общо 5451
проверки, от които само за проучване на искания – 4736 проверки, т.е. за 87 % от решените
искания и сигнали са извършени проверки на място. Наблюдава се увеличение както на
броя извършени проверки по постъпилите искания и сигнали спрямо 2007 г. с 25 %, така
също и на броят на проверките, извършени за решаване на постъпилите искания – с 33 %.

Извършените проверки по сигнали за нарушения на трудовото законодателство са
715.  Посочените  проверки  са  по  сигнали  на  Министерството  на  вътрешните  работи,
Националния осигурителен институт, синдикатите, Националната агенция по приходите и
др.

По повод на постъпили искания или сигнали са проверени и предприятия, в които
ИА "ГИТ" до момента на подаване на исканията не е упражнявала контрол.

Проблемите,  които поставят работещите в  своите  искания,  сигнали и запитвания
през  годината  са  свързани  основно  с  разпоредбите  на  Кодекса  на  труда  и  Закона  за
насърчаване на заетостта, и се отнасят до:

 Негарантиране на изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от
брутното  трудово  възнаграждение,  но  не  по-малко  от  минималната  работна  заплата  за
страната.  При  добросъвестно  изпълнение  на  трудовите  задължения  на  работника  или
служителя се гарантира;

 Неизплащане  на  дължимите  трудови  възнаграждения  и  обезщетения  при
прекратяване на трудовите правоотношения с работника и служителя;

 Неначисляване и неизплащане на допълнителни трудови възнаграждения;
 Полагане и незаплащане на извънреден труд;
 Наемане на работа на лица без трудов договор;
 Реда и начина за ползване на платени и неплатени отпуски;
 Несвоевременно  оформени  или  неправомерно  задържани  трудови  книжки  от

работодателя при прекратяване на трудовия договор;
 Неиздаване на документи,  удостоверяващи факти, свързани с прекратяване на

трудовите правоотношения;
 Трудоустрояване на работници и служители;
 Налагане на дисциплинарни наказания;
 Приемане на работа на непълнолетни лица;
 Прекратяване на трудовото правоотношение;
 Ред и начин за осъществяване на процедурата по предварителната закрила по чл.

333 от Кодекса на труда и др.;
 Незаконно  задържане  на  трудовите  книжки  при  прекратяване  на  трудовото

правоотношение.
Исканията,  питанията  и  сигналите,  отнасящи  се  до  здравословните  и  безопасни

условия на труд, са много малко, защото наетите на работа лица все още не търсят законова
защита на правата си по осигуряване на ЗБУТ.

Исканията, питанията и сигналите, свързани с упражнявания от ИА “ГИТ” контрол
по  Закона  за  насърчаване  на  заетостта,  най-често  се  отнасят  до  предоставяне  на
посреднически услуги по наемане на работа. 

С тези искания обикновено се търси съдействието на ИА “ГИТ” за връщането на
платени средства за превод на документи, необходими за кандидатстване за работа.
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Работата по постъпилите искания и сигнали е съпътствана с редица затруднения –
неоказване  на  съдействие  от  проверявания  работодател  (в  различни  форми,  в  т.ч.  и
умишлено укриване); едностранчиво представяне на фактите в исканията, за изясняването
на които се налага инспекторите да отделят много време.

Много са случаите, когато при проверките се установява, че постъпилите искания и
сигнали са неоснователни.

В много от исканията и сигналите се поставят въпроси извън компетентността на
ИА "ГИТ" и съответно тези искания и сигнали се препращат на компетентните органи за
тяхното решаване.

През 2008 г. най-много питания, искания и сигнали са отправени от граждани - 8425
(90,8 % от общия брой).

Подадените сигнали от ведомства, юридически лица със стопанска или нестопанска
цел и др. са общо 690 (7,4 % от общия брой).

Постъпилите молби, жалби и сигнали от синдикатите са 163 (1,8 % от общия брой).
В изпълнение на програмата през 2008 г. са разгледани 104 броя сигнала по чл. 112

и  следващи  на  АПК.  Сигналите  основно  визират  нецелесъобразност  на  действия  на
служители  на  ИА  „ГИТ”.  Сигналите  са  решени  в  законоустановените  срокове.  При
разглеждането им е установено,  че те са неоснователни и се дължат на непознаване от
подателите  им  на  правомощията  и  възложената  компетентност  на  органите  на  Главна
инспекция по труда.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:
 осигуряват се добри възможности за защита на трудовите права на работниците

и служителите;
 отстраняват се допуснати нарушения на трудовото законодателство;
 формира се и се развива култура на превенция при упражняване на правата в

областта на трудовите отношения и насърчаването на заетостта;
 подобрява  се  действието  на  единната  правна  рамка  в  областта  на  трудовите

отношения и насърчаването на заетостта;
 повишава  се  правната  култура  в  областта  на  трудовите  отношения  и

насърчаване на заетостта чрез даване на технически съвети за най-ефективните
методи за спазване на нормативните изисквания.

ПО ПРОГРАМА 13 “ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИНСПЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”.

По мярка 1 се изготви план за дейността на ИА "ГИТ" 2008 – 2012 година и плана за
дейността на агенцията през 2009 г.

На  основата  на  непрекъснато  усъвършенстване  координацията  на  работата  по
текущото  изпълнение  на  плана  за  2008  г.  в  системата  на  Агенцията,  която  отчита  и
оперативно възложените проверки от министъра на труда и социалната политика, областни
управители  и  органите  на  прокуратурата,  на  предприеманите  организационни  мерки за
оперативно планиране и реализиране на седмичните и месечните планове на инспекторите
и в резултат на въведената  система за наблюдение и вътрешен контрол на работата  на
инспекторите  се  постигна  оптимално  използване  на  работния  фонд  за  инспекционна
дейност. Отчетени са мненията и предложенията на социалните партньори от различните
равнища при планирането на инспекционната дейност.

По мярка 2 са изготвени докладите за дейността на Д "ИТ" и ИА "ГИТ" през 2007 г.,
както и доклад за състоянието на администрацията за 2007 г.  за МДААР. Обобщиха се
всички отчети на звената на ИА "ГИТ" и се изготвиха отчети с анализи за дейността на ИА
"ГИТ"  през  първото  тримесечие,  шестмесечието  и  деветмесечието  на  2008  година.
Информирани са  структурите  за  социален  диалог  по условията  на  труда  за  отчетените
резултати от контрола по труда.

По  мярка  3 текущо  по  реда  на  постъпилите  искания  се  изготвяха  оперативни
анализи,  информационни  справки  и  други  материали  за  резултатите  от  контролната

76



общодостъпно

дейност в различни разрези, обем и съдържание. Удовлетвориха се всички потребности от
отчетна информация предявени пред ИА "ГИТ" от страна на МТСП. Систематизирани са
отчетните данни за резултатите от контрола по труда в различни разрези за публикуване в
Интернет страницата на Агенцията.

По  мярка 4 ежемесечно се изготвяха кратки отчети за резултатите от контролната
дейност за Министъра на труда и социалната политика и други ръководители от МТСП на
основата на ежемесечните отчетни данни на всички дирекции на ИА "ГИТ".

По мярка  5 обективна  необходимост  от  съвместна  контролна  дейност  с  други
държавни контролни органи – страни по приети споразумения за сътрудничество и без
приети  такива,  дирекции  “ИТ”  са  имали  от  извършването  на  общо  2475  съвместни
проверки, с относителен дял от около 7 % към всичко извършени инспекции.

Традиционно,  най-много  съвместни  проверки  са  извършени  с   представители  на
различните  звена  от  областни  дирекции  “Полиция”  –  всичко  760  (73 %  от  които  в
търговията  на  дребно  и  ресторантьорството).  Няма  Д  „ИТ”,  която  да  не  е  търсела
полицейско съдействие, като повече от 50 пъти това е ставало в Русенска, Старозагорска и
Ямболска области. При отказ на работещите да дадат информация за своята самоличност
също е търсена намесата на униформени служители на МВР, както и в случаите на отказ на
работодатели  и  длъжностни  лица  да  им  бъдат  връчени  актове  и  наказателни
постановления.  По  сигнали  на  различните  териториални  служби  на  МВР,  Д  "ИТ"  са
извършили 129 проверки,  37 % от които за нарушения в търговски фирми на дребно и
ресторанти.

Съвместните действия на всички Д „ИТ” с представители на РУ ”СО” се изразяват в
294 съвместни проверки, 28 % от които от Д ”ИТ” София и Ст. Загора, а по сигнали на
РУСО са извършени 56 проверки, за резултатите от които са уведомени. По-интензивни са
били  тези  проверки  в  предприятия  от  икономически  дейности:  строителството,
растениевъдство, животновъдство и лов и държавното управление.

Взаимодействие  с  поделенията  на  АЗ  отчитат  26  Д  "ИТ",  което  се  изразява  в
извършването  на  447  съвместни  проверки  и  на  52  проверки  по  техни  сигнали,  за
резултатите от които са уведомени. Близо половината от съвместните проверки на Д “ИТ”
Варна са с представители на Д “БТ”, много са и тези проверки в Д “ИТ” Плевен, Враца и
Ловеч.  И през тази отчетна година,  по-чести са били проверките с Д “БТ” в търговски
обекти, предприятия от държавното управление и отбрана и селското стопанство, и изобщо
на  работодатели, изпълняващи програми и мерки за насърчаване на заетостта.

Извършени са 134 съвместни проверки с представители на териториалните звена на
Дирекция  за  национален  строителен  контрол.  Съвместни  проверки  са  извършили  13  Д
“ИТ”. Дирекции “ИТ” Русе и Перник по-често са проверявали в екип с представители на
ДНСК в изпълнение на мерките по програмите, включващи сектор строителство.

Следват  съвместните  88  проверки  на  17  Д  “ИТ”  с  представителите  на  Главна
дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”, на 8 Д "ИТ" с Главна дирекция
Национална служба “Гражданска защита” общо 96 проверки и на 18 Д "ИТ" с Контролно-
техническата  инспекция  при  Министерство  на  земеделието  и  храните  –  160  проверки.
Взаимодействието  и  координацията  на  съвместната  дейност  с  тези  институции  през
отчетната  година  продължава  да  се  основава  преди  всичко  на  активността  на  Д  "ИТ".
Съвместните  проверки  с  КТИ  се  реализират  сравнително  трудно,  защото  изискват
съчетаване на графиците за работа,  освен това при посещението в даден обект времето,
което контролните органи на КТИ отделят за обекта е значително по-малко от това, което е
необходимо  за  една  цялостна  проверка  от  Д  "ИТ"  по  въпросите  на  трудовото
законодателство.  Полезното  в  случая  за  Д "ИТ"  остава  идентифициране  и  събиране  на
информация за обектите на контрол. С Главна дирекция Национална служба „Гражданска
защита”  с  приоритет  се  извършват  съвместни  проверки  в  големи  предприятия,
експлоатиращи  газови  съоръжения  и  инсталации,  съдове  под  налягане,  повдигателни
съоръжения и др.
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С представителите на териториалните звена на НАП – страна по Инструкцията за
сътрудничество с Инспекцията по труда от 2006 г., 23 Д “ИТ” са извършили 139 съвместни
проверки,  и  отделно  42  проверки  по  техни  сигнали.  Дирекции  “ИТ”  Перник,  Ловеч  и
Разград са извършвали по-често проверки в екип с представители на НАП в предприятия за
хотелиерство и ресторантьорство, търговски обекти и от строителството. 

Съвместните проверки на Д “ИТ” с други държавни контролни органи съставляват
14 % от проверките с всичките контролни органи. Участието на Д “ИТ” в такива проверки
обикновено  се  основава  на  разпореждания  на  ръководители  на  местната  власт  и  на
прокуратурата.

Съвместната дейност на ИА “ГИТ” с другите държавни контролни органи повишава
разкриваемостта на нарушенията и обосноваността на прилаганите административни мерки
посредством:

 разширяване обхвата на контрола и увеличаване възможностите за посещаване на
по-голям брой обекти, включително и в най-отдалечените райони на областите;

 взаимно допълване и разширяване на правомощията на съответните служби;
 директен обмен на оперативна информация в хода на съвместните проверки;
 повишаване професионалната компетентност на инспектиращите.

Съвместна дейност с органите за социално сътрудничество и диалог по условията на
труд и насърчаване и запазване на заетостта

И през  2008  г.,  инспекционната  дейност  на  ИА “ГИТ”  е  обвързана  с  мерки  по
програмите, подпомагащи и насърчаващи социалния диалог на ниво предприятие, бранш,
регион и на национално равнище, които в преобладаващата си част са реализирани.

По  време  на  проверките  са  дадени  49940  консултации  и  технически  съвети
(увеличение  с 28 % в сравнение  с  2007 г.)  на  работодатели,  синдикалисти,  длъжностни
лица  и  преки  ръководители,  работещи  и  членове  на  К(Г)УТ,  както  и  разяснения  на
достъпен  език  на  представителите  на  работещите  по  прилагане  на  трудовото
законодателство  и  на  нормите  за  осигуряване  на  ЗБУТ,  с  акцент  върху  последните
изменения на нормативните документи. За постигане промяна в поведението, свързано с
проблемите на безопасността и здравето при работа, по-голямата част от консултациите и
съветите по време на проверка са дадени в предприятия, които през 2008 г. са проверени за
първи път,  а те са 32 % от всички проверени предприятия (при техен дял от 25 % през
2007 г.).  Засилва се ролята на инспекторите по труда  като своеобразни посредници по
насърчаване  на  по-доброто  прилагане  на  законодателството  в  сектора  на  малкия  и
средния бизнес.  Делът на проверените предприятия с изпълнени основни изисквания на
Закона за ЗБУТ достига 61 %.

През отчетната година са констатирани 13309 предприятия с учредени комитети и
групи по условия на труд – около 49 % от всичко проверените. В големите производствени
предприятия  равнището  на  създадените  К(Г)УТ  е  добро,  продължава  макар  и  с  бавни
темпове  учредяването  им  в  икономически  дейности  търговия,  ремонт  и  техническо
обслужване  на  автомобили  и  мотоциклети,  ресторантьорство,  други  професионални
дейности,  селското  стопанство,  по  наемане  и  предоставяне  на  работна  сила  и  други
професионални услуги.

Дейността  на  инспекторите  по  труда  през  отчетния  период  се  насочи  към
насърчаване  и  подкрепа  на  тяхното  функциониране.  Фирмите,  в  които  има  изградени
К(Г)УТ  и  синдикални  организации,  инициативите  за  спазването  на  законодателството
идват от синдикалните органи.

Запазва се тенденцията от последните предходни три години - членовете на К(Г)УТ
все  по-малко  да  се  отзовават  на  поканите  на  инспекторите  за  участие  в  проверките.
Относителеният дял на проверките през 2008 г. с участието на представители на КУТ/ГУТ
е 5,4 %. Много от работническите представители в К(Г)УТ нямат реално време за участие в
проверки поради текущата си производствена заетост.

И през 2008 г. Д "ИТ" са инициирали и участвали в провеждането на заседания на
областни съвети по условия на труд във връзка с планирането и периодичното отчитане на
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инспекционната дейност. Продължават съвместно да се организират и провеждат различни
форми за обучение на К(Г)УТ. На национално ниво традиционно добро е взаимодействието
с браншовия съвет по условия на труд „Химическа и нефтопреработваща промишленост”
към МИЕ, с Българската машиностроителна камара и синдикална федерация „Металици”
към КНСБ. Според графиците за работа и тематиката на обсъжданията,  дирекции “ИТ”
участват и в заседанията на Областните комисии по заетостта и съветите за сътрудничество
към Д ”БТ”.

На национално равнище, участието на ИА “ГИТ” в дейността на НСУТ и НСНЗ се
осъществява чрез Изпълнителния директор и директорите на специализираните дирекции.

Работата  в  ИА  "ГИТ"  е  организирана  и  с  оглед  приоритетното  решаване  на
възникнали въпроси на партньорството със синдикатите. През 2008 г. Д “ИТ” са извършили
78  проверки  по  отправени  от  синдикални  органи  сигнали  за  нарушения  на  трудовото
законодателство, за резултатите от които са своевременно уведомени. В 146 проверки (при
300 и 142 през 2006 и 2007 г.г.)  са се отзовали на инспекторските покани за участие в
инспектирането  представители  на  синдикални  организации,  най-много  от  които  в
Пернишка, Врачанска и Габровска области. Близо една трета от проверките с участието на
синдикатите са отново в системата на образованието.

По  мярка 6 в зависимост от постъпилите до ИА "ГИТ" искания за становища по
проекти на нормативни актове се предоставяха такива в предвидените срокове.

По мярка 7 през 2008 год. са дадени 102226 консултации, като от тях в постоянните
и временни приемни са дадени – 52286, а по време на проверки – 49940. В сравнение с 2007
г. дадените общо консултации през 2008 г. бележат ръст от 20 %.

От всички дадени консултации в постоянните и временни приемни преобладават
консултациите по Кодекса на труда – 37986 (73 % от общия брой), което се наблюдава и
през 2007 г.

От дадените консултации по време на проверки преобладават тези по ЗБУТ – 24493
(49 % от общия брой дадени консултации по време на проверки). Дадените консултации по
ЗБУТ са  насочени главно към най-ефективните  методи за  изпълнение на нормативните
изисквания по отношение на инструктажите, оценката на риска, обслужване от службите
по трудова медицина и работното оборудване.

Най-малко  консултации  се  искат  по  Закона  за  насърчаване  на  заетостта:  в
постоянните и временни приемни са дадени 1610, а по време на проверки – 1543. Основно
тези консултации са в областта на изискванията за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа. Работодателите се консултират относно законовите изисквания при
наемане  на  работа  на  чужденци  –  за  реда  и  начина  за  наемане  на  работа  на  чужди
граждани.

Чрез дадените консултации по време на проверките се съдейства за намаляване броя
на  допусканите  нарушения  на  трудовото  законодателство поради  непознаването  му  в
проверяваните предприятия. Чрез даване на технически съвети по най-ефективните методи
за  спазване  на  нормативните  изисквания  се  повишава  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, но се утвърждава неговата роля като своеобразен посредник по доброто
прилагане и спазване на трудовото законодателство, особено в сектора на малкия и средния
бизнес.

В  изпълнение  на  мярка  8 ИА  "ГИТ"  участва  в  работни  групи  организирани  от
МТСП преди всичко свързани с насърчаването на заетостта – по разработване на проект на
правилник за прилагане на ЗНЗ; по миграция и интеграция на имигранти; по изготвяне на
обновената стратегия по заетостта на страната 2008 – 2015 г. и др.

Взе се активно участие в дискусии организирани от МТСП и фондация Фридрих
Еберт; от социологически агенции и др. по въпроси на заетостта.
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ИА "ГИТ" изпълни ангажиментите си, участвайки в заседанията на работните групи
към МТСП: по изменение и допълнение на Кодекса на труда, като изготви и предложения
за  целта;  за  анализ на  приложението на директиви от областта  на трудовото право;  по
създаване на информационната система за колективното трудово договаряне.

Участва се в организирания от МТСП панел „Безопасността и здравето при работа”
като част от Европейската социална седмица, проведена от МТСП през месец май 2008
година.

По мярка 9 продължиха управленските усилия за подобряване информационната и
комуникационна  среда  на  функциониране  на  труда  на  служителите,  за  гарантиране
коректността на получаваната и изпращана информация.

Доставена  е  на  Дирекциите  необходимата  компютърна  и  сървърна  техника  по
проект BG 2005/017-353.10.01 ”Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
- 380 преносими компютри и 30 сървъра.

С цел изпълнение изискванията на Закона за електронно управление се обнови и
внедри в Дирекциите на бул. „Дондуков” № 3, Д ”ИТ” София и Д "ИТ" София област АИС
ДОКМАН.

За  достъп  до  регистрите  на  НАП  с  „Трудови  договори”  се  закупиха  мобилни
устройства за Интернет достъп.

Все  още  обаче  не  е  постигната  пълна  оперативна  съвместимост  с
административните  информационни системи на  НАП и НОИ за  целите  на  контрола  по
труда.

Извършени са преводи на 5 презентации от конференцията, организирана по случай
честването на 100 годишнината на ИА "ГИТ" през ноември 2007 г., както и преводи на
презентации  на  ръководството  на  Агенцията,  на  указания  на  SLIC,  на  доклади  от
конференции  на  IALI,  на  материали  за  2  пленарни  срещи  на  SLIC,  на  запитвания  на
международни институции и др.

В изпълнение  на  мярка 10 директорите  на  дирекции в ИА "ГИТ" контролираха
срочното и качествено изпълнение на мерките по програмата.

По  марка 11 се изготви Етичен кодекс на служителите на ИА "ГИТ" на базата на
преведен  и  обсъден  глобален  етичен  кодекс  на  IALI.  За  избягване  и  намаляване  на
обвинения и злонамерени нападки към инспектори по труда за корупция и във връзка с
утвърдената  от  Министъра  на  труда  и  социалната  политика  “Стратегия  за  прозрачно
управление,  за  превенция  и  противодействие  на  корупцията”  през  отчетния  период  с
участието  на  повече  от  един  инспектор  по  труда  са  извършени  13159  проверки  с
относителен дял от 38 % от общия брой на проверките при достигнат дял на същите през
2006 г. и 2007 г., съответно от 30,4 % и 32 %.

По  мярка 12 през годината ежемесечно се получаваха, обработваха и обобщаваха
данните  от  базите  данни АСИАК за  резултатите  от  контролната  дейност.  Изготвяха  се
оперативно в различни разрези информационни справки за нуждите на ръководството и за
целите на анализа при планирането и отчитането на инспекционната дейност.

Изготви се АСИАК 2009 г. във връзка с новия план на Агенцията за 2009 г., както и
инструкция за неговото инсталиране.

По мярка 13 една от основните задачи през 2008 г. бе организиране и координиране
изпълнението на заложените дейности в подписаната програма за сътрудничество между
Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството
на труда, социалните отношения и солидарността (МТСОС) на Френската Република.

По  мярка 14 ИА „ГИТ” взе участие на 54-та и 55-та пленарни срещи на SLIC, в
Европейска среща на високо равнище „Олекотете товара”, организирана от Европейската
агенция по безопасност и здраве при работа. Представители на инспекцията по труда взеха
участие  в  четири  международни  конференции,  в  т.ч.  конференция  на  Международната
асоциация на инспекциите по труда (IALI) на тема „За здравословен, безопасен и достоен
труд посредством сдружения, етика и влияние”, в 12-ти конгрес и Общо събрание на IALI.
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През 2008 г. се отбеляза значително нарастване на международните контакти на ИА
„ГИТ” в т.ч.  за  участие на  представители  на агенцията  в работни групи на  SLIC и др.
Служители на ИА „ГИТ” взеха участие в специализирано обучение на тема „Анализ на
потребностите от обучение”, както и в обучение за координатори към сайта за бърз обмен
на знания към Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC).

През 2008 г. ИА „ГИТ” участва като партньор (и ръководител на работна група) по
международен проект за изготвяне на тематични брошури в помощ на работодателите в
малките и средни предприятия.

По мярка 15 през отчетния период се извърши съгласуване с ресорните институции
на подготвените Споразумения за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Главна
инспекция  по  труда”  към  министъра  на  труда  и  социалната  политика  на  Република
България  и  Институцията  по  условия  на  труд  на  Португалската  република,  както  и
Държавната инспекция по труда на Република Литва.

Решенията  на  Министерски  съвет  за  одобряване  на  изготвените  проекти  на
споразумения за сътрудничество са както следва:

- Решение  №  153  от  13  март  на  МС  –  по  отношение  на  Споразумението  за
сътрудничество между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към
министъра  на  труда  и  социалната  политика  на  Република  България  и
Институцията по условия на труд на Португалската република;

- Решение  №  152  от  13  март  на  МС  –  по  отношение  на  Споразумението  за
сътрудничество между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към
министъра на труда и социалната политика на Република България и Държавната
инспекция по труда на Република Литва.

Непосредствено след приемането на решенията на Министерски съвет за одобрение
на проектите на споразумения за сътрудничество между ИА „ГИТ” и сродните институции
на  Република  Португалия  и  Република  Литва,  се  подготвиха  и  се  изпратиха  писма  до
ръководителите  на  двете  институции  с  оглед  предприемане  на  последващи действия,  а
именно, официално подписване на споразуменията.

Споразумението  за  сътрудничество  с  Институцията  по  условия  на  труд  на
Република Португалия се подписа през месец май по време на официалното посещение на
г-н Пауло Моргадо де Карвальо в Република България.

Независимо  от  проведените  разговори  с  Държавната  инспекция  по  труда  на
Република Литва до приключване на 2008 г. не се извърши подписване на Споразумението
за  сътрудничество  между  Изпълнителна  агенция  „Главна  инспекция  по  труда”  към
министъра  на  труда  и  социалната  политика  на  Република  България  и  Държавната
инспекция по труда на Република Литва.

В  периода  25-27  септември  2008  г.  в  България  се  проведе  Първата  регионална
конференция на Инспекциите по труда в  Югоизточна Европа,  Азербайджан и Украйна.
Основна цел на конференцията  бе учредяване на Регионален алианс на инспекциите по
труда. Подписа се Декларация за учредяване на Алианса. Документът бе подписан от 12
Инспекции по труда, както и от президента на Международната асоциация на инспекциите
по труда г-жа Мишел Патерсън.

В периода 26-29 октомври 2008 г. в София се реализира посещението на делегация
от  Публична  федерална  служба  „Заетост,  труд  и  социален  диалог”  (ПФС  ЗТСД)  на
Кралство  Белгия  и  се  проведоха  преговори  за  административно  споразумение  за
командироване  на  работници  и  за  обсъждане  на  развитието  на  бъдещо  двустранно
сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика. Представители на ИА
„ГИТ”  взеха  участие  в  проведените  дискусии  по  проекта  на  административно
споразумение за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги и
относно развитието на  бъдещо двустранно сътрудничество между МТСП и Публичната
федерална служба „Заетост, труд и социален диалог” на Кралство Белгия.
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По мярка 16 са обучени 10 служители на ИА „ГИТ” по доставения по проект  BG
2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” сървърен
клъстер.

По  мярка  17 през  2008 г.  се  извърши поредно  оптимизиране  на  числеността  на
персонала на Агенцията с 67 щатни бройки, което представлява намаляване с около 12 % в
сравнение със щатния персонал през 2007 г. С влизането в сила от 12.05.2008 г. на новия
Устройствен правилник на Агенцията общата администрация се организира в две дирекции
„Административно  обслужване  и  управление  на  човешките  ресурси”  и  „Финансово-
стопански дейности”, като към последната се създаде нов отдел „Стопанско управление и
управление  на  собствеността”.  Намалиха  се  йерархичните  нива  със  закриване  на
съществуващи  отдели  в  5  дирекции  „Инспекция  по  труда”  с  оглед  на  засилване  на
инспекторския  състав  в  тези  дирекции.  Оптимизира  се  времето  за  провеждане  на
проверките,  чрез конкретизиране на прилаганите принудителни мерки от инспектора по
труда  с  даване  на  устни  разпореждания  за  отстраняване  на  онези  административни
нарушения, за които това е възможно в хода на проверката.

През 2008 г.  общата щатна численост на служителите в ИА “ГИТ” е 491 щатни
бройки, от които 375 инспектори по труда (в т.ч. 354 в 28 Д „ИТ”). От общата численост на
персонала, приблизително 99 % са държавни служители с ръководни и експертни функции,
а останалите служители са по трудово правоотношение, осъществяващи спомагателни или
технически  функции.  Запазва  се  тенденцията  за  преобладаване  на  жените  в  състава  на
инспекцията с относителен дял от 57,2 %. През отчетния период напусналите работа в ИА
„ГИТ” служители са 83 специалисти, 29 от които инспектори по труда. Направените първи
стъпки  за  проследяване  на  текучеството  показват  като  основна  причина  за  напускане
работа в системата на агенцията ниския размер на получаваното възнаграждение.

Продължи  утвърдената  практика  на  прозрачност  и  отчетност  в  дейността  на
администрацията на ИА „ГИТ” като конкурсното начало в назначенията на служителите
(14 проведени конкурсни процедури). Основен проблем е привличането на специалисти с
необходимия професионален опит и знания към дирекция „Международно сътрудничество,
проекти  и  програми”.  Активно  се  прилага  процедурата  на  конкурентен  подбор,
преназначени на по-висока длъжност чрез подбор, при условията на чл. 82 от ЗДСл са 19
специалисти,  3 от тях на ръководни длъжности,  привлечени са 5 специалисти от други
администрации, повишени в ранг са 140 държавни служители.

През отчетната година дейността на ИА “ГИТ” стана по-прозрачна за обществения
интерес в резултат на предприетите в тази насока стъпки. Спазват се въведените принципи
на обслужване на “едно гише” и т.н. “горещ телефон”, прилагат се Интернет адреси и се
публикуват  периодично  редица  планови,  отчетно-аналитични  и  други  материали  от
дейността на Агенцията.  Расте интереса  на работодателите,  преди всичко от сектора на
малкия и средния бизнес, които търсят информация за обновените ни с acquis нормативни
актове  и  изисквания.  Повишава  се  авторитета  на  инспекцията  по  труда,  видно  от
исканията,  които  касаят  не  нарушаване  на  трудовото  законодателство,  а  запитване  за
становище от страна на инспекцията  по определени трудово-правни въпроси (например
поясняване от страна на инспекцията на проблеми, касаещи работно време, платен годишен
отпуск, работа при специфични условия на труд и др.). Откри се нов безплатен телефон за
приемане  на  сигнали  и  информация  от  страната  за  станали  трудови  злополуки.
Продължават да се използват възможностите на медиите за отразяване на различни страни
от  инспекционната  дейност  като  утвърдила  се  практика  в  стила  на  ръководство  и
управление.

Постигнато  е  намаление  на  текучеството  с  повече  от  5  процентни  пункта  в
сравнение с 2007 г. През годината е наложено едно дисциплинарно наказание „уволнение”
за уронване престижа на институцията.

По  мярка 18 се  запазва  доброто образователно равнище на заетите  в ИА “ГИТ”
(93 % от служителите са с висше образование степен магистър) и продължава тенденцията
на постоянно повишаване професионалната квалификация на служителите.
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Изготви се и се утвърди годишен план за обучение на служителите от ИА "ГИТ".
Ръководството на ИА "ГИТ" обвърза годишния план за дейността на Агенцията с

адекватен  план  за  обучение  на  своите  служители,  отчитайки  необходимостта  от
повишаване на тяхната професионална квалификация и преквалификация.

Процесът на обучение е непрекъснат и е съобразен с приоритетите на ИА "ГИТ" и
Стратегията на МС за обучение на служителите в държавната администрация.

Обучени  са  1055  служители  в  55  различни  форми  на  обучение,  средно  един
служител е обучаван по две програми. Проведените 6 специализирани обучения по ЗБУТ с
268 инспектори, проверяващи предприятия и обекти от различни икономически дейности,
2 специализации с 6 участника във ВУЗ, обучения по 22 актуални тематични направления с
412  участника  и  9  обучения  в  Института  за  публична  администрация  повишиха
квалификацията  и  опресниха  знанията  на  служителите  по  новите  информационни
технологии, планирането на дейността, трудово и конституционно право, антикорупционни
практики, езиковите знания, за работа с клиентите на инспекцията, воденето на диалог със
социалните партньори и др. Усъвършенства се капацитета на инспекторите за прилагане на
acquis.

Резултатите  от  някои  вътрешни  одити  показват  недостатъчната  подготвеност  на
някои инспектори при обосноваването на предприеманите принудителни мерки съобразно
спецификата  на  проверяваното  работно  оборудване,  което  изисква  по  нататъшно
актуализиране  на  темите  за  обучение  и  задълбочаване  на  неговото  провеждане  в  тази
връзка.

По  мярка  20 се  изготви  анализ  за  резултатите  от  проведената  атестация  на
служителите в ИА "ГИТ" за 2007 г.

Във връзка с изпълнение на ангажиментите на ИА "ГИТ" към МДААР се изготви
доклад за състоянието на администрацията за 2007 г. по изискващия се формат. За целта се
обобщи и въведе информация за цялостната дейност по развитие на човешките ресурси за
изтеклата година.

Текущо  се  актуализира  информацията  в  поддържания  от  МДААР  регистър  на
административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт при всяка
промяна в незаетите бройки и при обявяване на конкурс.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 оптимизира се плановата дейност на национално и регионално ниво;
 подобри  се  информационната  среда  за  функциониране  на  системата  на  ИА

"ГИТ";
 повишена е информираността на участниците в трудовия процес в проверените

за  първи  път  8601  МСП  за  най-ефективните  методи  по  прилагане  на
нормативните актове;

 подобрено е международното сътрудничество и осигурени преводни материали
за добра практика с международни институции;

 издигане международния авторитет на Агенцията;
 подобрен  процес  на  атестиране  в  ИА  "ГИТ"  при  отчетени  тенденции  в

досегашното атестиране и отстраняване на допуснати слабости и грешки в тази
връзка;

 постига  се  единна  практика  по  прилагане  на  Наредбата  за  провеждане  на
конкурсите за държавни служители (НПКДС) в ИА "ГИТ";

 съвместните  проверки  с  други  държавни  контролни  органи  допринасят  за
увеличаване  разкриваемостта  на  нарушенията  на  трудово-правните  норми,
допълват правомощията на контролните органи и ускоряват възстановяването
на нарушените трудови права на гражданите.
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ПО ПРОГРАМА 14 “ПРИЛАГАНЕ  НА  ЕДИНЕН  ПОДХОД  В  ИНСПЕКЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ”.

В  помощ  на  инспектора  по  труда  се  разработиха  и  предоставиха  14  нови
методически помагала за инспектиране по труда в конкретни икономически дейности, като
предстои актуализацията на редица действащи методически пособия.

Актуализира  се  принципната  структура  за  разработване  на  методика  за
инспектиране по труда.

Коректно се подържа регистъра за методическите и информационни помагала.
Изготвен е график за предстоящото разработване на нови разработки и методики.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 оказана е през годината методическа помощ на Д "ИТ", чрез предоставяне на
актуализирани, новоизготвени и утвърдени методики;

 инспектори  от  Д  "УТ"  и  Д  "ТППО"  участваха  в  извършване  на  проверки  с
инспектори от Д "ИТ" по различните програми за оказване на конкретна помощ
на място.

ПО ПРОГРАМА 15 “ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА
АНГАЖИМЕНТИТЕ  НА  ИА  "ГИТ",  ПРОИЗТИЧАЩИ  ОТ
ЧЛЕНСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ В МОТ И ЕС И ПО ИСКАНЕ НА
ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ”.

Изготвен  е  годишен  доклад  за  дейността  на  ИА  "ГИТ"  за  представяне  в
Международното бюро по труда.

Изготвени, преведени и са изпратени 14 отговора на въпросници и запитвания на
SLIC, IALI и Европейската комисия.

Изготвен е доклад за дейността на ИА "ГИТ" по представен от SLIC образец.
Във връзка с членството на Република България в Европейския съюз и участието на

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в Комитета на старшите инспектори
по труда (SLIC), Агенцията има ангажимента своевременно да подготвя и предоставя по
сайта за бърз обмен на знания KSS-SLIC информация, отговори на въпроси, както и да
поставя въпроси, за които ръководството е преценило, че е необходимо да бъдат обсъдени
с инспекциите по труда от останалите страни членки на ЕС.

След приключване на обучението на координаторите на ИА „ГИТ” за работа със
сайта за бърз обмен на знания бяха получени 7 въпроса, на които бе отговорено съобразно
посочените срокове.

Агенцията  осъществи  работа  като  Бюро  за  връзка  с  Европейската  комисия  във
връзка с член 4 на Директива 96/71 ЕС - Обработка и отговор на 2 запитвания на Белгия и
на 2 запитвания на ДИЛТИ - Франция; три запитвания от Холандия и две запитвания от
Великобритания.

Изготви  се  въпросник  по  Директива  96/71  на  ЕС,  относно  командироване  на
работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Засилената  международна  дейност  на  ИА  „ГИТ”  обуслови  значителен  ръст  на
международната кореспонденция с чуждестранни институции, в т.ч. инспекциите по труда
участващи  в  Регионалния  алианс  на  Инспекциите  по  труда  от  Югоизточна  Европа,
Азербайджан и Украйна, отговори се на поставени въпроси във връзка с трансграничното
наемане на работещи и др.

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 повишена информираност за резултатите от контролната дейност на ИА "ГИТ";
 информиране  за  изпълнението  на  поети  ангажименти  към  международни

институции и инспекции по труда на страни членки на ЕС.
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ПО ПРОГРАМА 16 “ГАРАНТИРАНЕ  ПРАВИЛНОТО  И  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО
ПРИЛАГАНЕ  НА  ПРИНУДИТЕЛНИ  И  АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ  ПО  РЕДА  НА  АПК  И  ТЪРСЕНЕ  НА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА  ОТГОВОРНОСТ  ОТ
ЛИЦАТА,  ДОПУСНАЛИ  НАРУШЕНИЕ  НА  ТРУДОВОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”.

В изпълнение на програмата са разгледани и решени 85 жалби срещу приложени
принудителни административни мерки. По тях са издадени 12 броя решения по оспорени
откази за издаване на принудителни административни мерки по реда на чл. 404, ал. 2 от КТ
и 77 броя решения по оспорени задължителни за изпълнение предписания по чл. 404, ал. 1,
т. 1 от КТ. В рамките на развилите се производства са разгледани общо 274 индивидуални
административни  акта,  от  които  262  предписания.  От  всички  разгледани  оспорени
предписания  176 броя са потвърдени като законосъобразни и обосновани,  а  86 броя са
отменени като незаконосъобразни, нецелесъобразни или необосновани.

В изпълнение на програмата са извършени 7 проверки по законосъобразността на
административно-наказателната дейност на Д "ИТ".

Резултати от изпълнение на мерките по програмата:

 установена е и се поддържа се единна практика по прилагане на нормативните
актове  в  областта  на  трудовите  отношения  и  по  законосъобразното  и
целесъобразно прилагане на принудителните административни мерки;

 гарантирана е единната практика по законосъобразността на производството по
търсене на административно-наказателна отговорност за установени нарушения
на трудовото законодателство и законодателството по насърчаване на заетостта.

ПО ОБЛАСТНИ ПРОГРАМИ
Освен работата по определените на национално ниво оперативни цели и програми

през  годината  дейността  на Д "ИТ" се насочи и към изпълнението на областни цели и
програми.  Извършени  са  проверки  по  специфични  за  различните  области  проблеми  по
спазването на трудовото законодателство.

През  2008  г.  са  реализирани  всичките  32  областни  програми,  като  са
извършени 3210 проверки.  Относителният  дял на  тези  проверки заема 9,3 % от общо
извършените проверки през годината.

Най-много проверки са извършени в икономически дейности „Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети” – 550 бр., „Строителство на сгради” – 543 бр.,
„Ресторантьорство”  –  330 бр.,  „Хотелиерство”  –  245 бр.,  „Производство  на  хранителни
продукти”  –  204  бр.,  „Производство  на  облекло”  –  146  бр.,  „Растениевъдство,
животновъдство  и  лов;  спомагателни  дейности”  –  121  бр.,  „Търговия  на  едро,  без
търговията с автомобили и мотоциклети” – 97 бр., „Производство на дървен материал и
изделия  от  дървен  материали  корк,  без  мебели;  производство  на  изделия  от  слама  и
материали за плетене” – 80 бр., „Хуманно здравеопазване” – 77 бр. и „Образование” – 72
бр.

Общо са проверени 3073 предприятия с 124190 заети лица в тях.
По време на проверките са констатирани общо 20442 нарушения.
От всичките 11 икономически дейности, в които са извършени най-много проверки,

най-много нарушения са констатирани в „Търговия на дребно, без търговията с автомобили
и мотоциклети” – 3604 бр., „Строителство на сгради” – 3152 бр., „Ресторантьорство” – 2210
бр., „Производство на хранителни продукти” – 1421 бр. и „Хотелиерство” – 1384 бр.

За нарушаване на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд са констатирани общо 13726 нарушения или 67 % от всички нарушения констатирани
при изпълнението на областните програми. Тези нарушения се разпределят както следва: за
нарушения по организиране на дейностите за осигуряване на ЗБУТ – 7886 или 38,6 % от
общо  констатираните  нарушения  по  време  на  проверките  от  областните  програми,  за
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нарушения  по  безопасност  на  труда  –  3217  или  15,7 % и  за  нарушения  на  санитарно-
хигиенните норми – 2623 или 12,8 %.

Общо  6660  или  32,6 %  са  нарушенията  на  нормите,  регламентиращи  трудовите
правоотношения,  само  0,1 %  са  нарушенията  на  нормите  на  ЗНЗ  и  за  неизпълнени
предписания са констатирани 38 нарушения или 0,2 %.

За  отстраняване  на  всички  констатирани  нарушения  по  време  на  проверките  по
областните програми са приложени общо 20259 принудителни административни мерки. На
основание чл. 404, ал. 1 от КТ са дадени 19831 предписания. Спрени са от експлоатация
322  машини  и  съоръжения,  отстранени  са  от  работа  62  лица  и  в  3  случая  е  дадено
предписание  за  въвеждане  на  „специален  режим  на  работа”,  тъй  като  е  имало
непосредствена опасност за живота и здравето на работещите.

Съставени  са  общо  1082  акта  за  установени  административни  нарушения  на
трудовото законодателство.

Най-много  са  в  икономически  дейности  „Строителство  на  сгради”  –  518  бр.,
„Търговия  на  дребно,  без  търговията  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  97  бр.,
„Ресторантьорство” – 82 бр. и „Хотелиерство” – 61 бр.

Административно  наказателна  отговорност  е  търсена  предимно  от  юридически
лица – съставени  са  347  акта.  На  изпълнителския  персонал  са  съставени  319  акта,  на
длъжностни лица 214 акта и на работодатели физически лица 202 акта.

Резултати от изпълнение на мерките по програмите:

 все  по-рядко  се  установява  наемане  на  работници  без  сключени  трудови
договори;

 отстраняват  се  допуснати  нарушения  по  прилагане  на  нормативните  актове,
регулиращи заплащането на труда;

 отстраняват се допуснати нарушения по законосъобразното наемане на работа и
спазването на нормите за работното време, почивките и отпуските;

 предоставя  се  информация  на  работодателите  и  се  отстраняват  допуснати
нарушения  по  прилагането  на  Наредбата  за  структурата  и  организацията  на
работната заплата;

 осигуряват се добри възможности за защита на трудовите права на работници и
служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто;

 установява се единна практика на контрол по законосъобразното извършване на
посредническа дейност;

 все по-често работниците проявяват интерес сами да узнаят трудовите си права и
съответно да ги упражняват и защитават.

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
През  2008  година  медийната  политика  на  Главна  инспекция  по  труда  беше

фокусирана  в  няколко  ключови  области:  задоволяване  на  обществената  потребност  от
информация за нивото на спазване на трудовото законодателство в страната; създаване на
увереност в българските граждани, работодатели и синдикати за институцията Инспекция
по труда като гарант за единното и ефективно прилагане на трудовите закони; адекватен
отговор на обществената чувствителност и нетърпимост към нарушаването на трудовото
законодателство; постигане на високо ниво на информираност за цялостната контролната
дейност и повишаване имиджа и авторитета на инспектора по труда.

Осъществени  са  1825  публикации  и  излъчвания  в  националните  и  регионалните
медии  по  теми,  свързани  с  дейността  и  тематиката  на  Изпълнителна  агенция  „Главна
инспекция по труда” и 500 информационни услуги за медии и граждани.

Комуникирани са темите:
 Разширяване  на  законовите  правомощия  на  Инспекцията  по  труда  в

осъществяване  на  контролната  дейност  по  спазване  на  трудовото
законодателство като мярка за ефективност на контролната дейност;
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 Увеличаване на правата на инспекторите по труда при извършване на проверки;
 Увеличаване на размера на налаганите глоби за различните видове нарушения

на трудовото законодателство с цел мотивиране на работодателите за неговото
прилагане и спазване;

 В България е постигнат съществен напредък в осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд;

 Стратегията  на  Р  България  за  безопасност  и  здраве  при  работа  предвижда
намаляване на трудовия травматизъм с 25 %;

 През последните шест години трудовият травматизъм е снижен с 37 %;
 Новата визия на Главна инспекция по труда с основно послание – „Инспекцията

по труда се  утвърждава като  контролна  институция  от нов  тип,  призвана  да
гарантира единното и ефективно прилагане на законодателството в областта на
труда”;

 Новият начин на планиране на инспекционната дейност, обвързан с максимално
използване на вътрешните ресурси на Инспекцията за постигане на ефективно и
ефикасно инспектиране по труда в режим на административни съкращения от
12 %;

 Новата  методология  на  инспектирането,  обвързана  с  определянето  на
Оперативни  цели  и  Програми,  които  насочват  контрола  към  решаване  на
проблемите,  свързани  с  осигуряването  на  безопасност  и  здраве  при  работа,
законността на трудовите правоотношения, полагането на труд от непълнолетни
лица и намаляване нивото на трудовия травматизъм в страната;

 Оперативните цели и програми от Националния годишен план на национално и
областно ниво;

 Европейската кампания за ръчна работа с тежести;
 Извънредните  проверки  в  строителството,  провокирани  от  зачестилите

инциденти  и  от  обществената  чувствителност  към  темата  за  трудовите
злополуки и търсенето на отговорност за допускането им;

 Националната  кампания  „Работете  легално”  с  акцент  върху  законността  на
трудовите отношения, режимът на работното време и отпуските, полагането и
заплащането  на  извънреден  и  нощен труд и  реализирането  на  проверките  от
групи на мобилни инспектори;

 Проверките за полагане на законен труд от непълнолетни лица;
 Осигурения достъп до сградите на Инспекциите по труда в страната за хората с

увреждания;
 Наредбата  за  Допълнителното  материално  стимулиране  на  служителите  от

Главна инспекция по труда като средство за оценка, мотивация и задържане на
обучените и  опитни кадри в системата.

 Подобрената материална база за осъществяване на инспекционната дейност –
лаптоп  за  всеки  инспектор  по  труда;  60  нови  автомобила  за  Дирекциите
„Инспекции  по  труда”  в  страната,  осигурен  мобилен  Интернет  за  директна
връзка с регистъра на трудовите договори в НАП;

 Международното  сътрудничество  на  ГИТ  със  сродни  институции  и
основаването на Регионалния алианс на Инспекциите по труда от Югоизточна
Европа, Азербайджан и Украйна.

В различна степен, в зависимост от редакционната политика, темите са отразени от
всички национални и регионални медии – с репортажи и интервюта в електронните медии
и публикации в пресата.

Големи  интервюта  на  изпълнителния  директор  са  публикувани  във  вестниците
„Труд”,  Стандарт”,  „Новинар”,  „Сега”,  „Пари”,  „24  часа”,  „Дневник”,  „Телеграф”,
списанията „Панорама на труда”, „Информационен бюлетин по труда”,  „Здравословен и
безопасен  труд”  и  излъчени  по  БНТ,  БТВ,  ББТ,  Телевизия  Европа,  БНР,  Дарик  радио,
Икономика ТВ.
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Участия на експерти от ИА „ГИТ” са подготвени и осигурени за БНР, Дарик радио,
Радио Фокус, Нова телевизия.  За сп. „Хранително - вкусова промишленост” е осигурен
обемен материал за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в отрасъла
от експерт на ИА „ГИТ”. Във в-к „Аз буки” е публикувано специално интервю с главния
юрисконсулт  на  Инспекцията  по  труда,  посветено  на  темата  за  работата  на
непълнолетните. Темата за условията и спазването на законовата процедура за наемане на
работа на непълнолетни лица е комункирана много активно. Дадени са десетки интервюта
за  националните  и  регионалните  електронни  медии  и  са  осигурени  информационни
материали  за  пресата  както  от  централната  администрация,  така  и  от  директорите  на
Инспекциите по труда в цялата страна. С голям интерес от страна на националните медии
бяха  отразени  проявите  в  панел  „Безопасност  и  здраве  при  работа”  в  рамките  на
проведената  в  София  Европейска  социална  седмица.  Във  в-к  „Пари”  изпълнителният
директор представи научното изследване за условията на труд в българските предприятия,
презентирано по време на Европейската социална седмица. 

Много активно през цялата година бяха комуникирани измененията и допълненията
на  Кодекса  на  труда.  Във  всички  национални  и  регионални  медии  бяха  осъществени
многобройни излъчвания, публикации, интервюта и коментари.

Изключително  голямо  медийно  отразяване  получи  националната  кампания
„Работете  легално”.  На  журналистите  от  националните  и  регионалните  медии  беше
осигурена възможност да участват във внезапните проверки, дори да определят обектите,
за  да  няма  никакво  съмнение  в  случайността  и  коректността  на  избора.  Общественото
внимание беше насочено към усилията, работата и постигнатите резултати от Инспекцията
по труда в налагане спазването на трудовото законодателство в проблемни икономически
дейности  като  търговията,  услугите,  строителството  и  шивашката  промишленост.  В
продължение на месеци кампанията се радваше на отлично медийно отразяване.

Масираното медийно присъствие на Главна инспекция по труда беше постигнато и
благодарение  на  по-активното  сътрудничество  с  Интернет  базираните  информационни
агенции  и  сайтове.  Така  по-пълноценно  достигнахме  до  целевата  група  на  младите
образовани хора, които черпят информация от тези комуникационни канали.

В рамките на първото полугодие беше разработен и вече е активен новият уеб сайт
на Главна инспекция по труда, който предлага ново съдържание и услуги. Информацията е
структурирана в единни рубрики с подрубрики съобразно направленията  в контролната
дейност и необходимостта от задоволяване нуждите на потребителите от услуги, свързани
с административното  обслужване.  Навигацията  е  бърза  и  лесна.  Добавени са  връзки за
достъп до институции и организации, чиято дейност има отношение към прилагането на
трудовото законодателство. Може да се каже, че това е едно от най-важните постижения на
дейността „Връзки с обществеността” през миналата година.

В Дирекции „Инспекции по труда” са проведени 312 пресконференции по текущи и
актуални теми от инспекционната дейност. Представени са резултатите от изпълнението на
оперативните  цели  и  конкретните  национални  и  областни  програми.  Всички  теми  от
пресконференциите се превръщат в новини и пълноценно се отразяват от регионалните и
националните медии. Много често актуалните теми се разработват допълнително, като се
организират  интервюта  и  участия  в  електронните  медии,  така  че  посланията  на
Инспекцията по труда достигат до максимално голям брой читатели, слушатели и зрители.

В изпълнение на ангажиментите на ИА „ГИТ” за европейската  кампания „Ръчна
работа с тежести” в икономическите дейности „Строителство” и „Търговия” са издадени
две информационни брошури и два плаката.

По темата „Оценка на риска на работните места” в сътрудничество с Европейската
агенция за здраве и безопасност при работа са проведени две Национални кръгли маси с
участието на журналисти от националните медии.

Осигурени са десетки материали с автори експерти от Главна инспекция по труда за
специализираните  издания  „Информационен  бюлетин  по  труда”,  „Труд  и  право”,
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„Безопасност  и  трудова  медицина”,  „Здравословен  и  безопасен  труд”  и  „Панорама  на
труда”.

ЕФЕКТИ ОТ ИНСПЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

 Извършени са всичките 22128 планирани проверки;

 Всички Д "ИТ" са изпълнили плана за годината;

 Постигнато е преизпълнение на плана с 11,4 %;

 Извършени са 9900 непланирани проверки;

 Извършени  са  всички  планирани  проверки  за  периодичен  контрол  в
рисковите производства в съответствие с утвърдения график;

 Извършени са 1527 проверки повече в сравнение с 2007 г.;

 Намалява броя на констатираните нарушения по ЗБУТ със 7067, спрямо
тези констатирани през 2007 г.;

 Намалява  ръста  на  неизпълнените  предписания  с  29 % в  сравнение  с
2007 г.

 Проверени са 227 предприятия повече в сравнение с 2007 г.;

 Увеличен е относителния дял на проверените за първи път предприятия
от 30 % през 2007 г. на 32 % през 2008 г.;

 Проверени са 328 МСП повече в сравнение с 2007 г.;

 Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица
по въпросите свързани с осигуряването на ЗБУТ, в това число и по качеството и
значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на
проверките;

 За  постигане  на  по-висока  безопасност  на  труда  в
структуроопределящите  предприятия,  в  изпълнение  на  дадените  предписания,
ръководствата на тези предприятия са предприели конкретни коригиращи мерки;

 Относителният дял на предприятията с извършена оценка на риска през
2008 г. се увеличава с 4 процентни пункта спрямо 2007 г.;

 В резултат на актуализирането на оценките на риска, извършено след
дадени  предписания  от  страна  на  инспекторите  по  труда,  вече  29 %  от
предприятията  имат  пълна  оценка  на  риска,  която  отговаря  на  нормативните
изисквания и реално отчита всички производствени рискове;

 В  хода  на  проверките  в  предприятията  за  производство  на  взривни
материали работодателите са били убедени от инспекторите по труда, че оценките
на  риска  са  изготвени  формално.  В  оценките  на  риска  не  се  отразени
специфичните рискове при производството на промишлени взривни материали. В
изпълнение  на  дадените  предписания  работодателите  са  издали  заповеди  с
конкретни срокове и отговорници за изготвяне на нови оценки, в които да бъдат
идентифицирани  специфичните  рискове,  въз  основа  на  които  ще  се  изготвят
програми с мерки за реално осигуряване на безопасни и здравословни условия при
работа;

 Относителният  дял  на  предприятията  с  извършена  оценка  на  риска,
приели програми за отстраняването или ограничаването му е нараснал от 89 %
през 2007 г. на 92 % през 2008 г., т. е. реализиран е ръст от 3 процентни пункта;
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 Увеличава се делът на предприятията с оценка на риска, в които има
установени данни за състоянието на условията на труд от 59 % през 2007 г.  на
70 % през 2008 г., т. е. постигнат е ръст от 11 процентни пункта;

 Увеличава се делът на поверените проверените предприятия с осигурено
обслужване на работещите от СТМ от 84 % през 2007 г. на 88 % през 2008 г., т. е. с
4 процентни пункта;

 Намалява се делът на работещите при вредни условия на труд от 20 %
през 2007 г. на 17 % през 2008 г., т. е. спад от 3 процентни пункта;

 В сравнение с проведената през 2004 година национална кампания делът
на проверените за  първи път малки и средни предприятия за  производство на
пластмасови и каучукови изделия е нараснал с четири процентни пункта;

 Увеличен  е  с  9 %  делът  на  предприятията  за  производство  на
пластмасови и каучукови изделия, привели условията на труд в съответствие с
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

 Делът на работещите при вредни условия на труд в предприятията за
производство на пластмасови и каучукови изделия намалява от 30 % през 2004 г.
на 19 % през 2008 г.;

 Делът на предприятията за производство на пластмасови и каучукови
изделия с извършена оценка на риска е нараснал от 29 % през 2004 г. на 62 % през
2008 година;

 Намалява  се  относителния  дял  на  нарушенията  на  нормите,
регламентиращи работното време, почивките и отпуските от 14 % през 2007 г. на
12 % през 2008 г.;

 Увеличен е броя на решените искания и сигнали с 2087 спрямо 2007 г.;

 Увеличен е с 20 % броя на дадените консултации и съвети;

 Увеличава  се  делът  на  влезлите  в  сила  необжалвани  наказателни
постановления от 86 % през 2007 г. на 90 % през 2008 г.;

 По-висока  взискателност  е  проявена  към нарушителите  на  трудовото
законодателство в отрасъл „Строителство”.  Съставени са 38 % повече АУАН в
сравнение с 2007 г.;

 Подобрена  е  работата  по  своевременно  уведомяване  и  докладване  за
станали трудови злополуки;

 Повишена  е  информираността  на  социалните  партньори  и
обществеността за причините за поява на трудовия травматизъм и предприетите
мерки за неговото намаляване;

 Своевременно  са  извършвани  административни  услуги  по  силата  на
чл.чл. 302, 303 и 333 от Кодекса на труда и по Правилника по безопасност на труда
при взривни работи;

 Повишена  е  информираността  на  участниците  в  трудовия  процес  в
проверените  за  първи  път  МСП  за  най-ефективните  методи  по  прилагане  на
нормативните актове;

 Дадени  са  десетки  интервюта  за  националните  и  регионалните
електронни медии и са осигурени информационни материали за пресата;

 Проведени  са  312  пресконференции  по  текущи  и  актуални  теми  от
инспекционната дейност;
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ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за инспекционната дейност на ИА "ГИТ" за периода

01.01 - 31.12.2008 г.

Реализирани проверки 34558

Проверени предприятия 27303
в т.ч. малки и средни предприятия (с по-малко от 250 заети) 26498

Констатирани нарушения - общо 183871
в т.ч. по ЗБУТ 129294
в т.ч. ТПО 54107
в т.ч. ЗНЗ 470

Приложени принудителни административни мерки - общо 181681
в т.ч. предписания по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ 179157
в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 2 от КТ - спрени проекти и въвеждане в 
експлоатация 

4

в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 3 от КТ - спрени машини, работни места и др. 1596
в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 4 от КТ - спряно изпълнение на незаконни 
нареждания 

2

в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 5 от КТ - отстранени от работа лица 210
в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 6 от КТ - въвеждане на специален режим на 
работа 

45

в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 7 от КТ - спиране на предприятие за повторно
нарушение на чл.62(1) от КТ

0

в т.ч. постановления по чл. 405а от КТ 250
в т.ч. по чл. 78, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗНЗ 417

Съставени актове 9311
Влезли в сила наказателни постановления 7998
Решени искания и сигнали 8895
Дадени консултации 102226
Дадени разрешения по чл. 302 от КТ 291
Дадени разрешения по чл. 303 от КТ 5484
Дадени разрешения по чл. 333 от КТ 557
Регистрирани КТД и анекси към КТД 1828
Трудови злополуки общо 3737

в т.ч. смъртни 161
в т.ч. инвалидни 31

ЗАБЕЛЕЖКА: данните за трудовите злополуки са по оперативни данни на НОИ
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