
УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  / П / 

ИНЖ. РУМЯНА МИХАЙЛОВА

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

СОФИЯ

март, 2011 година

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

София 1000, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3

Общодостъпно



ВЪВЕДЕНИЕ
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) към Министъра

на  труда  и  социалната  политика  е  държавен  орган,  който  осъществява  цялостния
контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности в
Република  България  и  специализиран  контрол  по  спазването  на  законодателството,
свързано  с  изпълнението  на  държавната  служба,  и  на  правата  и  задълженията  на
страните по служебното правоотношение.

През 2010 г. дейността на Агенцията бе в съответствие с целите и приоритетите
на Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008 – 2012 г., Дългосрочния план за
дейността на ИА ГИТ за периода до 2012 г. и Националната програма за безопасност и
здраве при работа 2010 г. Работата на всички дирекции бе насочена към изпълнението
на оперативна цел “Повишаване ефективността и ефикасността на контрола по труда за
постигане на по-висока степен на прилагане на законодателството в областта на труда”
чрез реализиране на планираните мерки по отделните програми. Едновременно с това
се изпълниха и непланирани дейности – разглеждане и решаване на искания и сигнали,
разследване  на  злополуки  станали  по  време  на  работа,  извършване  на  извънредни
проверки  по  определени  кампании,  осъществяване  на  разрешителни  дейности,
организация на работата и приемане на декларации за състоянието на здравословните и
безопасни  условия  на  труд  в  предприятията,  даване  на  съвети  и  консултации  по
прилагане  на  трудовото  законодателство  на  граждани,  длъжностни  лица  и
работодатели.  На  основата  на  резултатите  от  конкретния  ситуационен  анализ  за
спазването на трудовото законодателство в предприятията на територията на областта,
всяка  дирекция  „Инспекция  по  труда”  (Д  ИТ)  реализира  дейности  свързани  с
изпълнение на мерки и задачи, които конкретизират и допълват обхвата, определен с
националните мерки.

Инспекционната дейност на Агенцията през 2010 г. се осъществи в условията на
протичащи  негативни  процеси,  породени  от  световната  финансово  –  икономическа
криза.  Поради  високата  обвързаност  на  националното  стопанство  със  световната
икономика  значителна  част  от  работодателите  изпитваха  големи  затруднения  с
ритмичното  осигуряване  на  работа  и  изплащането  на  трудовите  възнаграждения  на
работниците и служителите си. Основният проблем пред предприятията бе липсата на
достатъчен финансов ресурс. Голяма част от предприятията продължиха да развиват
своята дейност при нарушен производствен ритъм, което бе сериозна предпоставка за
допускане  на  нарушения  в  областта  на  трудовите  правоотношения  и  за
непоследователното решаване проблемите по осигуряване на ЗБУТ. Икономическите
проблеми на тези предприятия доведоха до социални проблеми – масови уволнения,
забавяне изплащането на трудовите възнаграждения, нарушения на работното време,
спиране на инвестициите за подобряване условията на труд.

Икономическата  криза  се отрази и върху отношенията  между работодатели и
работещи. Много често работодателите се оправдават с кризата и забавят изплащането
на трудовите възнаграждения на работещите,  въвеждат намалено работно време или
сключват граждански договори с част от наетите лица. Поради стагнацията на пазара на
труда  някои  от  работниците  се  съгласяват  да  работят  въпреки  неизгодните  за  тях
условия и нарушените им трудови права, дори отказват на инспекторите по труда да
съдействат  за  констатиране  на  допуснатите  нарушения  по  спазване  на  трудовото
законодателство.

Голямото предизвикателство пред Агенцията през 2010 година бе гарантиране
изпълнението на Плана за действие на Министерството на труда и социалната политика
в  реализиране  на  антикризисните  мерки  на  Правителството  в  рамките  на
законоустановените правомощия. Чрез извършвания контрол да се защитят правата на
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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.

Състоянието на българската икономика през 2010 г. оказа отрицателно влияние
върху спазването на трудовото законодателство, което наложи промяна в първоначално
планираните мерки и конкретни задачи в работата  на Агенцията.  Предефинираха се
акцентите  на контрола и инспекционната  дейност се ориентира към организиране и
реализиране на извънредни кампании, проверки по сигнали и искания на граждани и
други институции, свързани с нарушаване на трудово правните норми в предприятията.

За повишаване на ефективността  и ефикасността  на контрола по спазване на
трудовото  законодателство  през  м.  май  и  м.  декември  2010  г.  бе  оптимизирана
дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.  С ПМС № 85 от
30.04.2010 г. и ПМС № 285 от 03.12.2010 г. бе изменен и допълнен Устройственият
правилник на Агенцията.

Извърши  се  вътрешно  преструктуриране  на  звената  и  техните  функции.
Дирекции „Инспекция по труда”  са преобразувани от 28 броя на  21.  Променена  бе
числеността  на  персонала  в  отделни  дирекции  „Инспекция  по  труда”  на  основа  на
извършен  вътрешен  анализ  на  осъществяваните  дейности  в  структурата  на  Главна
инспекция по труда, на ефективността и ефикасността при изпълнение на възложените
задачи  и  при  упражняване  на  законовите  функции  и  правомощия  на  агенцията.
Основната цел на промяната е укрепване капацитета на най-натоварените дирекции в
рамките на общата численост на персонала.

В  Специализираната  администрация  се  създадоха  2  нови  звена  -  звено  за
вътрешен одит и звено за контрол на рискови производства и дейности. Тези две звена
централизирано упражняват контрол съответно върху дейността  на инспекторите по
труда от Дирекции „Инспекция по труда” и по спазване на здравословни и безопасни
условия на труд в предприятия от химическата промишленост, металургията, мините и
кариерите.

Създаде  се  нова  Дирекция  в  Общата  администрация  -  Дирекция
"Административно и информационно обслужване и технологии" с цел разработване на
цялостната политика в областта на информационните технологии, в т.ч. внедряването
на  нови  информационни  и  комуникационни  технологии  в  структурите  на  Главната
инспекция по труда, подобряване обслужването на физически и юридически лица от
агенцията  чрез  каналите  за  достъп  до  обслужване,  включително  предоставяне  на
електронни административни услуги и други. 

Във  връзка  с  възлагането  на  Агенцията  контролът  по  спазване  на
законодателството,  свързано  с  изпълнението  на  държавната  служба,  и  правата  и
задълженията  на  страните  по  служебното  правоотношение  се  извърши  промяна  в
Дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване”. 

През 2010 г. продължиха усилията на ръководството за повишаване капацитета
на Агенцията. Постигна се по-нататъшно професионално развитие на служителите чрез
участието  им  в  различни  форми  на  обучение;  подобри  се  информационно-
технологичната и комуникативна осигуреност на инспектирането по труда и се прилага
положителния международен опит.

В резултат на осъществения контрол от Инспекцията по труда през 2010 г. бяха
изплатени забавени дължими трудови възнаграждения на работещи на стойност – над
47  милиона  лева.  С  изпълнение  на  контролната  си  дейност  Инспекцията  по  труда
активно  съдейства  за  реализиране  на  правителствената  политика  срещу  „сивата
икономика”,  за  минимизиране  щетите  от  икономическата  криза,  за  укрепване  на
правоприлагането и защита трудовите права на работещите.
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ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ
Инспекционната  дейност  на  Изпълнителна  агенция  „Главна  инспекция  по

труда”  през  2010  година  бе  насочена  към  изпълнение  на  планираната  Програма  1
„Въздействие чрез средствата на контрола за спазване на трудовото законодателство и
осигуряване на достойни условия на труд за работещите”.

За реализиране на Програмата са извършени 25 800 проверки в изпълнение на 9
мерки на национално ниво и една мярка на областно равнище при планирани – 22 371
проверки. За непланирана дейност са извършени 20 936 проверки. В сравнение с 2009 г.
броят на непланираните проверки е увеличен с 13%, което се дължи на проведените
извънредни национални кампании и проверките за решаване на постъпили искания и
сигнали за нарушаване на трудово правни норми на граждани, в т.ч.:

 за решаване на искания и сигнали на граждани – 8989 броя проверки;
 извънредна кампания по 44 ПМС за работа при намалено работно време –

627 броя проверки;
 извънредна  кампания  за  „Спазване  на  трудовото  законодателство  в

строителството” – 316 бр.
 извънредна кампания за извършване на проверки на лечебни заведения за

сключени трудови договори – 92 бр.;
 извънредна кампания за извършване на проверки по проект „Адаптивност”

– 67 бр.;
 извънредна кампания за осигуряване на здравословни и безопасни условия

на труд в предприятия за производство на промишлени взривни материали – 8 бр. и др.
Извършването на не планирани проверки дава възможност за идентифициране

на нови обекти за контрол.
Извършени са 439 бр. проверки за разследване на трудови злополуки.
Осъществени са съвместни проверки с други администрации, с представители

на синдикати и с участието на членове на КУТ/ГУТ, както следва:
 с участието на представители на други контролни органи – 3250 бр.;
 с представители на синдикати – 221 бр.;
 с членове на КУТ/ГУТ – 950 бр.

Съвместните  проверки  с  участието  на  други  контролни  органи,  извършени  в
изпълнение на Закона за инспектиране по труда, създават условия за по-ефективен и
ефикасен  контрол  върху  спазването  на  условията  на  труд  чрез  подобряване  на
координацията и взаимодействието в работата на институциите с контролни функции в
областта  на  трудовите,  данъчните  и  осигурителните  отношения.  Чрез  съвместните
проверки се осъществява по-голяма ангажираност на другите контролни органи към
проблемите на работещите и се повишава ефективността от инспектирането.

Най-голям брой съвместни  проверки  са  извършени  с  представители  на  МВР,
НАП, ГД ИДТН, ДА ГЗ и НОИ. 

През 2010 г. продължи установената в ИА ГИТ практика по време на проверките
да се канят за участие представители на синдикални организации и представители на
работещите в КУТ/ГУТ. Отчетните данни за 2010 г.  показват,  че в 221 проверки са
участвали представители на синдикати, а в 950 проверки представители на КУТ/ГУТ. В
сравнение  с  2009  г.  над  2  пъти  е  увеличен  броя  на  проверките  с  участието  на
представители  на  синдикалните  организации,  което  допринася  съществено  за
повишаване на ефективността от контрола.

С цел засилване на контрола за изпълнение на дадените при предишни проверки
задължителни предписания са извършени 9868 проверки.

Последващите  проверки  са  едни  от  най-важните  в  инспекционната  дейност.
Ефектът  от  тях  е  не  само,  че  се  проверява  отстраняването  на  констатираните
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нарушения, но тези проверки показват на работодателите, че инспекторите по труда са
ангажирани с изпълнението на предприетите  от тях принудителни административни
мерки. Работодателите осъзнавайки факта, че в тяхното предприятие периодично ще се
извършват  проверки,  започват  да  се  ангажират  с  организиране  изпълнението  на
дадените предписания. От друга страна инспекторите по труда могат да си създадат
обективна преценка за отговорността на работодателите и желанието им да подобрят
или не условията на труд и да спазват разпоредбите на трудовото законодателство.

В резултат на  дадените  предписания и извършените  последващи проверки се
наблюдава  тенденция  на  намаляване  на  неизпълнените  предписания.  През  2010  г.
неизпълнените  предписания  са  0.63%  от  общия  брой  констатирани  нарушения  на
трудовото  законодателство.  В  не-малко  случаи  това  са  нарушения  свързани  с
неизплащане на дължими трудови възнаграждения в определения срок на работещите.

Други  причини  за  неизпълнението  на  някои  предписания  в  указания  срок  е
необходимостта от финансови средства за:

• изграждане на средства за колективна защита;
• подмяна на работното и технологично оборудване и т.н.
През  2010  година  делът  на  тези  проверки  от  общия  брой  на  извършените

проверки е 21%. За сравнение през 2009 година относителният дял на последващите
проверки е бил 17%, а през 2008 г. – 11%, т.е. през отчетната година е постигнат ръст
на проверките за изпълнение на дадени предписания от 10% спрямо 2008 г.

В девет Дирекции „Инспекция по труда” относителният дял на проверките за
последващ контрол са над 21% от общия брой на извършените проверки през 2010 г., в
т.ч.  в Д ИТ – Враца (31.6%), Варна (27%), Търговище (26.6%), София град (24.8%),
Шумен (24.7%), Русе (23.8%), Пловдив (21.8%), Добрич (21.6%) и Благоевград (21.6%).

Структурата на извършените проверки през периода 2008 г. – 2010 г. е посочена
на следващата графика.

От  приложената  графика  се  вижда,  че  относителния  дял  на  проверките  по
външна  причина  (независеща  от  ИА  ГИТ,  в  т.ч.  проверки  по  нареждане  на
висшестояща  организация,  по  искания  и  сигнали  на  граждани  и  институции,  за
разследване  на  трудови  злополуки)  и  за  изпълнение  на  дадени  предписания  от
предходни проверки непрекъснато се увеличава, а делът на планираните проверки се
намалява.  Тази  тенденция  затруднява  дейността  на  Агенцията  по  изпълнение  на
планираните проверки през съответната година. Погледнато формално по-голяма част
от проверките по искания на граждани засягат проблеми на малко на брой лица (много
често само 1 лице), а отделеното време за решаване на тези искания намалява времето
за извършване на планираните проверки, където се стремим да защитим правата на по-
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голям  брой  работещи.  В  същото  време  трябва  категорично  да  се  каже,  че  именно
проверките  за решаване  на индивидуални проблеми на  отделни граждани са  реален
израз на основното предназначение на администрацията – да бъде в тяхна услуга.

Проверките  за  разглеждане  и  решаване  на  постъпили  искания  и  сигнали  от
граждани и институции са с най-голям дял от непланираните проверки. Постигнатите
положителни  резултати  по  отношение  решаване  на  проблемите,  поставени  в
постъпилите в ИА ГИТ искания и сигнали на гражданите, предизвиква обаче по-скоро
увеличаване на доверието в дейността на Агенцията и оттам увеличаване на броя на
исканията и сигналите. ИА ГИТ няма възможност да влияе за снижаване на броя на
проверките в това направление.

С цел повишаване ефективността на инспекционната дейност и през 2010 г. се
запази  наложената  през  последните  години  тенденция  на  увеличаване  броя  на
проверките с участието на двама и повече инспектори. През изтеклата година с 18 % е
увеличен броят на извършените проверки от двама и повече инспектори спрямо 2009 г.
Една от основните причини е ориентирането на контрола към спазване на разпоредбите
на трудовото законодателство в  областта  на трудовите правоотношения,  увеличения
брой на  нарушенията  на  трудово  правните  норми и необходимостта  от  наличие  на
свидетел при предприемане на административни наказания.

Най-голям  брой  проверки  от  двама  и  повече  инспектори  са  извършени  в
икономически дейности “Търговия на дребно” – 5646 бр., “Ресторантьорство” – 2667
бр.,  “Строителство на сгради” – 1558 бр.,  “Производство на хранителни продукти и
напитки” – 1467 бр. и „Хотелиерство” – 1112 бр.

От  общо  извършените  46  736  проверки,  8989  са  за  проучване  на  искания  и
сигнали,  като  538  проверки  са  извършени  по  сигнали  от  МВР,  НОИ,  АЗ,  НАП,
синдикати,  медии и др. Макар тези проверки да представляват само 19 % от общия
брой  извършени  проверки  през  годината,  те  са  важен  инструмент  за  своевременна
намеса за отстраняване на допуснати нарушения на едни или други трудово правни
норми.

За  някои  райони  в  страната  относителният  дял  на  проверките  по  искания  и
сигнали е много по-висок от средния за страната (19%). Например за София – град
относителният дял е 40%, за Пловдивска област – 33%, за Бургаска област – 28%, за
Старозагорска  област  –  26% и т.н.  Данните  показват,  че  през  2010 г.  значително  е
увеличен относителния дял на тези проверки спрямо 2009 г. в Д ИТ Бургас - от 19%
през 2009 г. на 28% през 2010 г., в Д ИТ Стара Загора - от 21% през 2009 г. на 26% и др.

През 2010 година са извършени проверки и по неоснователни сигнали, което по
същество  води  до  значителен  разход  на  финансови  средства  и  времеви  ресурс  на
инспекторите  по  труда,  като  едновременно  с  това  възпрепятства  извършването  на
контрол на обекти, където действително има необходимост от намеса на Инспекцията
по труда за решаване на неотложни проблеми на работещите, свързани с безопасността
на труда или със спазване на трудово - правни норми.

През последните години се установява трайна тенденция ежегодно над 12 % от
проверките  да  приключват,  без  да  се  констатират  нарушения  на  трудовото
законодателството в контролираните обекти. През 2010 г. по време на 6671 проверки не
са  констатирани  нарушения.  Тази  тенденция  показва,  че  вече  има  не  малък  брой
работодатели,  които  стриктно  спазват  изискванията  и  нормите  на  трудовото
законодателство.

Извършените  46 736  проверки  през  2010  г.  са  в  33 119  предприятия  на
територията на страната, като най - много са предприятията от икономически дейности:
„Търговия  на  дребно”,  „Ресторантьорство”,  „Строителство”,  „Производство  на
облекло”, „Хотелиерство” и „Търговия на едро”.
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В  6701  предприятия  или  в  20%  от  общия  брой  проверени  предприятия  са
проверени само обособени части от тях – обекти, цехове и т.н.

От общия брой проверени предприятия, 8950 са проверени за първи път или 27%
от всички проверени предприятия,  от които 19 650 предприятия или 59% са микро
предприятия с от 1 до 9 заети лица.

В някои райони на страната делът на проверените за първи път предприятия с
персонал до 9 заети лица е твърде висок.

За области Видин, Перник, Силистра и Кърджали делът на тези предприятия е
над 70%, но това се предопределя от структурата на икономиката в тези области.

Относителният  дял  на  проверените  за  първи  път  предприятия  е  най-голям  в
икономически  дейности  „  Дейност  на  централни  офиси,  консултантски  дейности  в
областта на управлението” – 66%, “Спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането” – 57%, “Други професионални дейности” – 50%, “Рибно стопанство” –
50%, “Информационни услуги” – 45%.

В проверените през годината предприятия са били наети общо 1 173 902 лица, от
които 668 995 мъже и 504 907 жени. Установено е, че в проверените предприятия са
били  наети  432   лица  до  18  годишна  възраст,  14  519  лица  с  трайно  намалена
трудоспособност, 10 299 трудоустроени лица, 44 693 пенсионери и 2174 чужденци.

По броя на заетите лица проверените предприятия се разпределят както следва:
 със заети от 1 до 9 лица - 19 650;
 със заети от 10 до 49 лица – 9 407;
 със заети от 50 до 249 лица – 3 239;
 със заети от 250 до 499 лица - 437;
 със заети над 500 лица - 386.

Относителният дял на проверените предприятия по групи се запазва на нивото
на 2009 година. Най-голям е относителния дял на микро- и малките предприятия от
„Професионални дейности и научни изследвания” – 99%, „Ресторантьорство” – 98%,
“Търговия на едро” – 97%, “Търговия на дребно” – 97%, „Рибно стопанство” – 94%,
„Селско  стопанство”  –  93%,  „Производство  на  тютюневи  изделия”  –  92%,
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели” –
92% и т.н.

За  някои  области  на  страната  тези  показатели  са  твърде  високи:  в  област
Силистра 74.6 % от проверените предприятия са с 1 до 9 заети, в област Видин 74.2 %
от проверените предприятия са със зает персонал от 1 до 9 лица, в област Кърджали
71%  от  проверените  предприятия  са  с  1  до  9  заети,  в  област  Сливен  70.3%  от
проверените предприятия са със зает персонал от 1 до 9 лица, в област Перник 70% от
проверените предприятия са със зает персонал от 1 до 9 лица, в област Враца 68% от
проверените  предприятия  са  с  персонал от  1  до 9  заети,  в  област  Разград 67 % от
проверените предприятия са с персонал от 1 до 9 заети и т.н.

Структурата  на  икономиката  в  посочените  области  е  предпоставка  в  тези
области  Д ИТ да  изразходват  твърде  голям инспекционен  ресурс  за  осъществяване
контрол по спазване изискванията на трудовото законодателство за незначителна част
от общия брой на заетите лица.

В резултат на извършените проверки през 2010 г. са констатирани общо 207 207
нарушения по спазване изискванията и нормите на трудовото законодателство.

Разпределението  на  нарушенията  по  основни  групи  (ЗБУТ,  ТПО  и  ЗНЗ)  е
показано на следващата фигура.
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Брой нарушения по групи и години

От графиките  се  вижда,  че  най-голям е  броят на  нарушенията  в  областта  на
трудовото законодателство. Нарушенията на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ),
по  който  ИА ГИТ упражнява  специализиран  контрол  са  относително  малко  и  през
трите години, като се запазва на ниво 0,2% от общия брой констатирани нарушения. 

През 2010 г. нарушенията на нормите по ЗБУТ са почти равни на тези по ТПО,
докато  през  предходните  години  тази  разлика  е  била  силно  изразена.  През  2008  г.
нарушенията по ЗБУТ са 2,3 пъти повече от тези по ТПО. Постепенно тази разлика
намалява и това е свързано с негативния ефект от глобалната финансово-икономическа
криза и състоянието на икономиката в страната.

През 2010 г. инспекционната дейност бе динамична, свързана със ситуацията на
пазара на труда. Агенцията оцени важността на текущите проблеми на обществото и
пренасочи усилията  си в  посока  за  тяхното  решаване.  Определи  се  основна  цел  на
контрола - постигане на по-висока степен на прилагане на трудово-правните норми с
акцент върху идентифицирането на предприятия със задълбочили се проблеми (главно
свързани  със  забавяне  изплащането  на  трудовите  възнаграждения  на  работещите  и
наемащи на работа лица без да сключват писмени трудови договори).

Анализът на данните, показва че все още най-голям е броят на констатираните
нарушения на нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд за работещите - 110 552 нарушения – 53.4 % от всички нарушения.
Основна причина за този висок относителен дял е големият брой нормативни актове и
съдържащите се в тях конкретни норми за осигуряването на безопасни и здравословни
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условия  на  труд,  за  осигуряване  техническа  безопасност  на  използваните  машини,
съоръжения  и  технологии,  за  безопасно  извършване  на  производствените  операции,
равнището на ръководните и изпълнителски кадри, нивото на материално-техническата
база и състоянието на организацията на труда, трудовата и технологична дисциплина.

Делът на нарушенията в областта на трудовите правоотношения непрекъснато се
увеличава - от 29% през 2008 година на 39% през 2009 година, а през 2010 година –
46.5%.

Неизпълнените  предписания  за  цялата  2010  г.  са  1313  броя  и  представляват
0,63% от  констатираните  нарушения.  Строгата  взискателност  към  нарушителите  на
трудовото законодателство и своевременното осъществяване на последващ контрол за
изпълнение на дадените предписания в срок са средствата, чрез които ще бъде сведен
до  минимум  броят  на  неизпълнените  предписания.  Неизпълнените  предписания
показват доколко контролираните предприятия променят поведението си в резултат на
инспекционната дейност.

От графиката се вижда, че тенденцията до 2009 г. е била относителният дял на
неизпълнените  предписания  да  намалява.  През  2010  г.  обаче  относителният  дял  на
неизпълнените  предписания  се  е  увеличил,  основно  в  резултат  на  неизпълнени
предписания в областта на трудовите правоотношения – 1065 бр. или 81% от общия
брой неизпълнени предписания. По-голяма част от неизпълнените предписания са за
изплащане  на  забавени  трудови  възнаграждения.  Причините  работодателите  да  не
изпълняват дадените им задължителни предписания по заплащането на труда могат да
бъдат от различен характер. По обективни причини, независещи от работодателя и по
субективни  причини,  когато  работодателя  предпочита  да  плати  наказателните
постановления  вместо  да  изплати  дължимите  забавени  трудови  възнаграждения  на
работещите, като използва наличните финансови средства за други „по-важни” цели,
т.е.  това  му  е  икономически  изгодно.  Инспекцията  по  труда  няма  инструменти  да
изясни финансовото състояние  на работодателите  и не  е  от нейната  компетентност,
поради  което  остава  единствената  възможност  сумата  на  издадените  наказателни
постановления  да  надвишава  сумата  на  неизплатените  трудови  възнаграждения  и
осигуровки. В случаите, при които работодателите нямат финансовата възможност да
изплащат редовно трудовите възнаграждения на своите работници, те не биха могли да
платят и влезлите в сила наказателни постановления. 

Анализът на причините за неизпълнение на дадените предписания в областта на
ЗБУТ  показва,  че  основно  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.

9



Нарушения на нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд

Констатираните  нарушения  на  изискванията  на  ЗЗБУТ  се  разпределят  както
следва:

 нарушения  на  норми  по  организация  и  управление  на  дейността  за
осигуряване на ЗБУТ – 73 631 бр. или 67% от всички нарушения по осигуряването на
ЗБУТ;

 нарушения  на  нормите  по  безопасност  на  работното  оборудване  и
технологичните процеси – 19 987 бр. или 18% от всички нарушения по осигуряването
на ЗБУТ;

 нарушения на нормите по хигиена на труда – 16 934 бр. или 15%.

От  фигурата  е  видно,  че  най-голяма  е  групата  на  нарушенията  на  нормите,
регламентиращи  организацията  и  управлението  на  дейността  за  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия на труд. Констатираните нарушения в тази област на
трудовото  законодателство  традиционно  имат  най-голям  относителен  дял  от  общия
брой  на  нарушенията  по  ЗБУТ.  Една  от  основните  причини  за  този  резултат  е
възлагането на тези дейности на длъжностни лица без необходимата компетентност и
познания в областта на нормативните актове, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ.
Предвид  и  стремежа  на  инспекторите  да  обхванат  непроверявани  предприятия  е
логично  нарушенията,  свързани  с  изготвяне  на  нормативно  изискващата  се
документация,  да  бъдат  констатирани  най-често.  В  това  число  са  нарушенията,
свързани с инструктажа и обучението на персонала и длъжностните лица - 20 020 бр.,
липса на необходимата документация - 5 440 бр. или вътрешни документи по ЗБУТ - 14
366 бр., по оценката на риска  - 8 281 бр.

В  областта  на  обезопасеността  на  работното  оборудване  и  технологии,
констатираните  нарушения  са  общо 19 987 или 18% от нарушенията  в  областта  на
ЗБУТ.  С най-висок относителен  дял в тази област са  констатираните  нарушения на
нормите  по  електробезопасност  –  23%  от  всички  нарушения  на  нормите,
регламентиращи  обезопасеността  на  работното  оборудване  и  технологии.  Броят  на
нарушенията  на  нормите,  регламентиращи  защитата  на  работниците  от  индиректен
допир до електрически ток са 3 422 и представляват 17%, а нарушенията на нормите,
регламентиращи  защитно  изпълнение  на  електрическите  съоръжения  1191
представляват  6%.  Това  показва,  че  от  една  страна  опасностите  от  поразяване  от
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електрически  ток  в  много  предприятия  сериозно  се  подценяват.  Най-често  тези
нарушения  се  допускат  в  „Селско  стопанство”  -  37%,  „Дърводобив”  –  36%,
„Образование” – 35%, „Хотелиерство” – 32% и „Ресторантьорство” - 31%. От друга
страна електро специалистите в системата на ИА ГИТ не са малко и това се отразява на
сравнително големия брой предписания за отстраняване на опасности от поражение от
електрически ток. 

Широкото  използване  на  електрически  ток  (дори  и  на  временни  обекти  на
открито)  е  предпоставка за  излагането на риск на най-голям брой работещи и лица
намиращи  се  по  друг  повод  на  работната  площадка.  Въпреки  строгите  норми  по
устройство  и  експлоатация  на  електрообзавеждането,  все  още  се  срещат  при
проверките  самоделни  или  повредени  електрически  табла,  захранващи  кабели,
електрически  консуматори  и  други.  Целесъобразно  е  провеждането  на  обучение  по
електробезопасност  за  инспектори  без  електротехническо  образование.  Това  би
разширило обхвата на ИА ГИТ при осъществяване на дейността и предполагаме ще
доведе до намаляване на риска от поражение от електрически ток.

Нарушенията,  които  се  отнасят  до  липсата  на  предпазни  и  блокиращи
устройства са 1530 и представляват 8% от нарушенията в областта на обезопасяването
на  работното  оборудване  и  технологии.  Други  по  съществени  нарушения  са  на
правилата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
18.12.2006  г.  относно  регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на
химикали (REACH) - 741 бр. и на правилата за работа на височина – 735 бр.

Нарушенията  по  обезопасяване  на  работното  оборудване  и  технологичните
процеси не са много на брой, но те са най-честите преки причини за злополуки. Като
относителен дял от общия брой нарушения, не са с голяма тежест, но всяко едно от
тези нарушения може да доведе до тежко увреждане или смърт.

В  областта  на  хигиената  на  труда  са  констатирани  16 934  нарушения  и
представляват 15% от нарушенията в областта на ЗБУТ. В сравнение с предходните две
години  нарушенията  значително  са  намалели.  През  2008  г.  са  констатирани  26 706
нарушения,  през 2009 г -  27 790 г.  По-голям е делът на нарушенията в областта на
хигиената на труда в „Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия” –
23%, „Производство на електрически съоръжения” – 21%, „Производство на основни
метали” – 20%, „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло” – 19%,
„Производство  на  облекло”  –  19%,  „Дейности  по  охрана  и  разследване”  –  19%  и
„Хуманно здравеопазване” – 19%.

Най-често констатираните нарушения се отнасят до:
- липса на данни за факторите на работната среда – 4389 бр.;
- непроведени профилактични медицински прегледи – 3264 бр.;
- неосигурени лични предпазни средства – 1201 бр.;
- неосигурено санитарно-битово обслужване – 1176 бр.;
- по физиологичния режим на труд и почивка – 949 бр.
Изискванията по хигиена на труда са свързани предимно с капиталовложения за

осигуряване на климатични инсталации, пречиствателни инсталации, ново осветление,
ново оборудване и технологии, изграждане или основен ремонт на санитарно-битови
помещения.  Подобни проблеми  имат  най-вече  предприятия  със  стари  технологии  и
оборудване от преработващата и добивната промишленост.

Нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения
Констатираните през 2010 г. нарушения на нормите, регламентиращи трудовите

правоотношения са 96 317 и представляват 46,5 % от всички констатирани нарушения.
Въпреки  значителната  превантивна  работа  на  инспекторите  -  консултации,  съвети,
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разяснения по медиите, предписания и т.н., делът на тези нарушения непрекъснато се
увеличава.

От  фигурата  е  видно,  че  най-висок  относителен  дял  имат  констатираните
нарушения по заплащане на труда 26% (24 875 бр.). През 2009 г. те са били 20 759 бр.
или през 2010 г. същите са се увеличили с 20% . От тази група нарушения най-много са
констатирани в предприятия от икономически дейности “Търговия на дребно”– 4 204
бр. при 4 241 бр. през 2009 г., “Ресторантьорство”– 2 688 бр. при 2338 бр. през 2009 г.,
“Строителство  на  сгради”– 2 193 бр.  при 1 377 бр.  през  2009 г.,  “Производство на
облекло”– 1 634 бр., а през 2009 г - 1675 бр., „Хотелиерство” – 1 350 бр., а през 2009 г -
1010 бр. Данните показват, че в икономическа дейност “Производство на облекло” е
налице намаляване на броя на констатираните нарушения в областта на заплащането на
труда. Поради настъпилата икономическа криза,  част от предприятията в тази сфера
намалиха  обема  си на  работа,  минаха  на  непълно  работно  време,  а  някои  от  тях  и
преустановиха  дейността  си  и  за  това  се  наблюдава  това  намаляване  на  броя  на
констатираните нарушения по заплащането на труда в тази икономическа дейност.

Установените  през  2010  г.  нарушения,  свързани  със  заплащането  на  труда
основно  се  изразяват  в  не  изплащане  на  уговореното  трудово  възнаграждение  за
извършената  работа  и не  изплащане  на  гарантирания  минимум в размер на 60% от
брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за
страната,  липса  на  изискваните  по  закон  вътрешни  документи  за  регламентиране
организацията  на  работната  заплата  и  непълноти  в  съдържанието  им.  Също  така
значителен  брой  от  нарушенията  се  отнасят  до  неизплащане  на  положен  нощен  и
извънреден труд и труд на официални празници, както и до неопределяне на дължимо
обезщетение  за  неползван  платен  годишен  отпуск  при  прекратяване  на  трудовото
правоотношение.

В икономическа дейност „Търговия на дребно” нарушенията по заплащането на
труда, се допускат основно от работодатели на малки и средни предприятия. В такива
предприятия  са  и  установените  случаи  на  забава  в  изплащането  на  трудовите
възнаграждения  и  негарантиране  на  установения  минимален  размер  на  трудовото
възнаграждение.

Значително  по-често са  налице  нарушения  на  нормите,  свързани с трудовите
правоотношения в микро и малки предприятия, особено в тези, в които се извършва
проверка за първи път. 
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По време на проверките е установено,  че се увеличават случаите на забавяне
изплащането  на  трудовите  възнаграждения  или изплащане  на  възнаграждения  с  по-
нисък от гарантирания минимален размер.

Продължават  да  се  внасят  осигурителните  вноски  на  базата  на  минималната
работна заплата, а реално се изплаща по-високо възнаграждение, с което се стимулира
сивата икономика. 

Нарушения на законодателството за насърчаване на заетостта
През 2010 г. са установени 338 нарушения на Закона за насърчаване на заетостта

и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, което представлява 0,2% от
общия брой констатирани нарушения.

Най-голям  е  делът  на  установените  нарушения  по  законосъобразното
извършване на посредническа дейност по наемане на работа 224 нарушения или 70% от
разкритите нарушения на законодателството в областта на заетостта.

Най-голям  брой  нарушения  на  Закона  за  насърчаване  на  заетостта  и
подзаконовите  нормативни  актове  по  неговото  прилагане  са  установени  от  Д  ИТ -
София (98 бр.), Д ИТ - Варна (52 бр.), Д ИТ – Русе (30 бр.) и Д ИТ - Софийска област
(24 бр.).

Като цяло, резултатите от инспекционната дейност показват, че от началото на
2010 г. нарушенията на условията и реда за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа са по-малко спрямо броя на установените нарушения през същия
период на миналата година, През 2010 г. са констатирани 224 нарушения спрямо 485
нарушения през предходната година.

През 2010 година са констатирани общо 39 нарушения по законосъобразното
наемане на работа на чужденци на територията на Република България, от които 36 бр.
са  във  връзка  с  работа  на  чужденци  по  трудово  правоотношение  без  да  е  налице
издадено  разрешение  за  работа  от  Агенцията  по  заетостта,  а  3  бр.  са  свързани  с
приемането на работа на командировани чужденци без съответното разрешение или
регистрация от Агенцията по заетостта.

Нарушенията са констатирани при проверки, извършени от Д ИТ Стара Загора (8
нарушения), Д ИТ Софийска област (7 нарушения), Д ИТ София (6 нарушения), Д ИТ
Пазарджик (4 нарушения) и Д ИТ Велико Търново (4 нарушения).

Предприети  принудителни  административни  мерки  за  отстраняване  на
констатираните нарушения

За  отстраняване  на  констатираните  по  време  на  проверките  нарушения
инспекторите по труда са приложили 201 027 предвидени в Кодекса на труда и ЗНЗ
принудителни административни мерки. Основната принудителна мярка, прилагана по
време на инспектирането през 2010 г. е била даването на предписания за отстраняване
на  констатираните  по  време  на  проверките  нарушения.  Дадени  са  общо  199 647
предписания,  което  представлява  99%  от  всички  предприети  принудителни
административни  мерки.  С  най-висок  относителен  дял  (99.8%)  са  дадените
предписания за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, вкл. и на
нарушенията  по  осигуряването  на  ЗБУТ,  на  задълженията  по  социално-битовото
обслужване  на  работниците  и  служителите  и  на  задълженията  за  информиране  и
консултиране  с  работниците  и  служителите.  На  следващо  място  са  дадените
предписания на работодателите, на длъжностните лица, на местните лица, приели на
работа командировани работници и служители от държавите - членки на Европейския
съюз,  или  командировани  работници  и  служители  от  трети  държави,  за
преустановяване  на  нарушенията  по  Закона  за  насърчаване  на  заетостта  -  283
предписания.
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Незначителен е броят дял на дадените предписания за въвеждане на специален
режим  за  безопасна  работа  –  46,  и  за  отстраняване  на  нарушения,  свързани  с
начисляване  във  ведомостите  за  заплати  на  сума,  по-малка  от  сумата,  която
работодателят е изплатил на работника или служителя – 13 предписания.

За  всяко  предписание  е  определен  конкретен  срок  за  неговото  изпълнение.
Отговорност  за  изпълнение  на  дадените  предписания  имат  работодателите  на
проверените предприятия.

Освен принудителните мерки описани до тук, са давани и устни разпореждания
за незабавно отстраняване на нарушения – 2952 бр., в това число:

  по ЗБУТ - 1401 броя;
  по ТПО  -  1540 броя;
  по ЗНЗ   -       11 броя.

От подробната  информация  за  прилаганите  принудителни мерки по Д ИТ се
вижда, че някои дирекции използват по-разнообразни форми на въздействие (Д ИТ –
Благоевград, отдел Кюстендил, Д ИТ - Враца, Д ИТ – Габрово, Д ИТ – Русе, Д ИТ –
Сливен,  Д  ИТ  –  София  и  Д  ИТ  –  Стара  Загора),  а  други  се  придържат  към  2-3
инспекционни форми за въздействие.

Принудителните  мерки  са  предопределени  от  констатираните  нарушения,  а
нарушенията  на  трудовото  законодателство  от  състоянието  на  контролираните
предприятия.

Даваните  предписания  отразяват  стремежа  на  инспекторите  да  дадат
предписание, което да не бъде обжалвано, т.е. нарушението да бъде доказано. Това, с
някои изключения, е прилагано най-вече за нарушения от документален характер. В
тази връзка най-често констатираните нарушения са за липса или необоснована заповед
на  работодателя,  недокументиран  инструктаж,  неопределени  задължения  на
длъжностни  лица,  липса  на  документи  удостоверяващи безопасността  на  работното
оборудване или факторите на работната среда, непроведени прегледи, липса на здравен
анализ – все нарушения, които се доказват с документи. Под натиска на обжалваните
основателно или неоснователно предписания и актове за нарушение, инспекторите все
по  малко  дават  принудителни  мерки  за  нарушения,  които  се  установяват  само  с
директна проверка на мястото на дейността. Такива са предписанията за нарушение за
необезопасени машини и съоръжения, наличие на опасности от подхлъзване, спъване и
падане,  опасности  от  летящи  и  падащи  предмети,  по  използване  и  съхранение  на
опасни вещества. В резултат на проведената Европейска кампания за безопасност при
използване на химични вещества са констатирани сравнително голям брой нарушения
на правилата  по безопасни и здравословни условия на труд,  свързани с химическия
риск - 741 за 2010 г. През 2008-а и 2009 г. са констатирани двойно по-малко нарушения
в  областта  на  работа  с  опасни  химични  вещества.  Обучението  проведено  на  72
инспектори в тази област даде положителен резултат. 

По  време  на  проверките,  когато  е  установено,  че  техническото  състояние,  в
което  се  експлоатира  дадена  машина,  съоръжение,  работно  място,  производствен
участък  и  т.н.  застрашава  живота  и  здравето  на  работещите  е  прилагана
принудителната мярка „спиране”.

Спрените  машини  и  съоръжения  са  показател  за  тяхното  състояние  по
отношение  на  техническата  им  безопасност  и  за  непрекъснатото  прилагане  на  по-
взискателни мерки за принуда към работодателите за осигуряване на ЗБУТ за наетата
от тях работна сила.

Принудителната  мярка  „спиране”  е  била  приложена  744  пъти.  Данните  от
инспекционната  дейност  през  последните  години показват,  че  се  установява  трайна
тенденция за намаляване на този инструмент за въздействие. 
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Това най-вероятно се дължи на спирането на работа на много фирми работещи в
строителството. Трябва да отбележим също, че акт за спиране инспектора издава когато
установи непосредствена опасност за живота и здравето на работещите. Наличието на
нарушение  не  е  достатъчно  основание  за  съставяне  на  акт  (например  спиране  на
строителен обект поради липса на план по безопасност и здраве за изпълнението му). 

При  невъзможност  да  се  спре  дейността  на  обект  или  инсталация  е  давано
предписание за въвеждане на специален режим за безопасна работа до отстраняване на
опасностите. Най-често специален режим е предписван от инспекторите от Д ИТ Враца
– 17 случая,  а  за  цялата  страна  най-често  тази  мярка  е  използвана  при проверки  в
икономически  дейности  „Търговия  на  дребно”  –  7  ,  „Производство  на  химични
продукти”  –  5  и  „Производство  на  мебели”  –  5.  От  гледна  точка  на  наличните
опасности последните две икономически дейности се открояват логично. В „Търговия
на дребно” се дава предписание за въвеждане на специален режим за безопасна работа,
като алтернатива на акта за спиране при наличие на непосредствена опасност за живота
и здравето на работещите.

За нарушения на правилата за безопасна работа и липса на правоспособност за
извършваната по време на проверката дейност са отстранени 93 работника. Най-често
тази мярка е прилагана в „Търговия на дребно” – 16, „Производство на облекло” – 11 и
„Растениевъдство” – 10 пъти. В областта на търговията неправоспособни работници са
отстранявани  за  работа  с  електрокар/мотокар  или  работа  с  газови  съоръжения.  В
растениевъдството  са  отстранявани  неправоспособни  водачи  на  селскостопански
машини, а в производството на облекло – неправоспособни огняри и електрокаристи.
Инспекторите от ДИТ – Пазарджик са отстранили най-много работници – 19 бр.  

Потърсена административно наказателна отговорност
През 2010 година,  както и през  2009 година,  търсенето на  административно-

наказателна отговорност от лицата, които нарушават нормативните разпоредби, бе една
от  формите  за  въздействие  върху  лицата,  които  допускат  груби  нарушения  на
трудовото  законодателство  и  средство  за  принуда  да  спазват  изискванията  на
нормативните актове.

Административнонаказателната  отговорност  е  търсена  от  лица,  които  не
изпълняват в срок дадените им предписания, които допускат периодично да се повтарят
едни  и  същи  нарушения,  които  умишлено  заобикалят  законовите  разпоредби  при
наемането, използването и освобождаването на работната сила, които създават пречки
за реализирането на законовите правомощия на инспекторите.

През  2010  г.  са  съставени  13  664  акта  за  установени  административни
нарушения, при 11 140 през 2009 година.
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От приложената графика се вижда, че броят на съставените актове непрекъснато
нараства. Изводът, който следва е, че през този четиригодишен период всяка следваща
година  е  проявявана  по-строга  взискателност  към  нарушителите  на  нормативните
изисквания в областта на труда и насърчаването на заетостта, т.е. по-често е търсена
административнонаказателна  отговорност  от  нарушителите  на  трудовото
законодателство и ЗНЗ. 

Най-голям брой актове за установяване на административни нарушения (АУАН)
през  2010  година  са  съставяни  от  инспекторите  от  Д  ИТ Варна,  Софийска  област,
София, Шумен и Кърджали.

По-висока взискателност, т.е. по-често, е търсена административнонаказателна
отговорност  от  нарушителите  на  трудовото  законодателство  в  предприятия  от
икономически  дейности  „Търговия  на  дребно,  без  търговията  с  автомобили  и
мотоциклети” – 2503 бр., „Ресторантьорство” – 1647 бр., „Строителство на сгради” –
1385 бр.,  „Производство  на  облекло” – 755 бр.  и  „Производство на  хляб и  тестени
изделия” – 558 АУАН.

Отнесени към броя на констатираните нарушения са вижда, че един АУАН е
съставян средно на всеки 15 констатирани нарушения. 

На лицата, допуснали не изпълнението в срок на дадени предписания през 2010
година са съставени 1325 АУАН. За създадени пречки на инспекторите да реализират
проверките са съставени 99 АУАН.

Отчетните  данни  от  инспекционната  дейност  през  2010  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 – 9 %;
 на работници и служители – 4 %;
 на юридически лица – 61 %.

За  системно  нарушаване  на  трудовото  законодателство  са  подадени  до
прокуратурата 72 сигнала, от които 50 сигнала за констатирани нарушения по чл. 302 и
303 от Кодекса на труда.

Съставените актове се разпределят както следва:
 за  нарушения  на  норми,  регламентиращи  осигуряването  на  ЗБУТ  –

3847 бр., като 212 от тях са за неизпълнени предписания;
 за нарушения на норми, регламентиращи трудовите правоотношения –

9591 бр., като 1112 от тях са за неизпълнени в срок предписания;
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 за нарушения на норми на ЗНЗ – 127 бр., от които един за неизпълнено
предписание;

 за пречки на контролни органи – 99 бр.
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 2010 година акт е съставян на всеки 10
установени нарушения на трудово-правните норми, а само за нарушаване на нормите
по възникване на трудови правоотношения е издаван един акт на 5 нарушения.

В областта  на ЗБУТ най-голяма взискателност е  проявена за нарушителите в
отрасъл „Строителство на сгради” на норми, регламентиращи безопасността при работа
на височина – АУАН е съставян средно на 4,5 нарушения. 

Най-слаба  е  взискателността  към  нарушителите  на  нормите,  регламентиращи
хигиената на труда – един АУАН средно на 40 нарушения.

През  2010 г.  са  връчени 10 577 наказателни постановления.  Влезлите  в  сила
общо  наказателни  постановления  са  9329,  като  броя  на  обжалваните  пред  съда  за
периода е 1572 наказателни постановления.

От  всички  влезли  в  сила  решения  на  съда  по  обжалваните  наказателни
постановления общо 1269 бр., потвърдени са  793 и са отменени 476 бр.

Сумата на глобите от влезлите в сила наказателни постановления е 11 550 980
лв. при 6 916 370 лв. за 2009 г.

Реализирането  на  административнонаказателната  дейност  създава  сериозни
трудности  на  Д  ИТ  при  осъществяване  на  инспектирането  и  получаването  на
положителен ефект от него по следните причини:

 една  значителна  част  от  участниците  в  производствения  процес
отказват да станат свидетели за констатираните от инспектора по труда нарушения;

 в  голяма  част  от  обособените  обекти  няма  длъжностни  лица,
упълномощени  от  работодателя  да  носят  конкретна  отговорност  по  спазването  на
трудовото законодателство и респективно за санкциите при тяхното нарушаване;

 в  много  предприятия,  на  които  работодателите  са  чуждестранни
собственици нямат упълномощени представители да носят отговорност по смисъла на
закона. В тези случаи тези работодатели не могат да бъдат санкционирани и не могат да
им бъдат връчени и предписания за отстраняване на констатирани нарушения;

 честото отлагане на делата по обжалваните наказателни постановления
ангажира сериозен времеви ресурс на инспекторите по труда, които са призовани като
свидетели, вместо да се използва за непосредствена инспекционна дейност.

Анализът  на  инспекционната  дейност  на  ИА  ГИТ  през  2010  г.  дава
основание да се направят следните изводи:

 Преодоляна  е  до  голяма  степен  незаинтересоваността  на  много
работодатели да спазват минималните изисквания за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на наетите от тях лица. Извършените проверки, дадените
голям брой консултации и съвети, както по време на контрола, така и в постоянните и
временни  приемни,  информационните  материали  публикувани  в  медиите  и  т.н.  за
задълженията  на  работодателите  по  прилагане  на  трудовото  законодателство,  за
смисъла  и  значението  на  здравословните  и  безопасни  условия  на  труд  дават
положителни резултати;

 Въпреки трудния  период и  състоянието  на  икономическа  рецесия,
както и повишаването равнищата на безработицата, инспекцията по труда, посредством
механизмите за контрол се стреми активно да въздейства на работодателите за спазване
на  трудовото  законодателство  като  при  всяка  проверка  подчертава  значението  на
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здравето и безопасността в работната среда, както и сключването на писмени трудови
договори с наетите лица, редовното изплащане на трудовите възнаграждения, спазване
на нормативно регламентираното работно време и почивките; 

 С  оглед  създаване  на  по-качествени  и  сигурни  работни  места  е
необходимо  да  продължи  подкрепата  за  реконструкция  и  модернизация  на
предприятията  и  работните  места,  подобряване  на  минималните  изисквания  за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изграждане на технически
системи за контрол на параметрите на работната среда;

 Много работодатели  вече  оценяват  безспорния  факт,  че  със  стари
машини, оборудване и технологии не могат да се достигнат европейските стандарти за
безопасност  и  здраве  при  работа  нито  висока  производителност  на  труд  и
висококачествена конкурентна на европейските и други световни пазари продукция.
Разработват  се  програми  за  реконструкция  и  модернизация,  използват  се  различни
възможности  за  финансиране  изграждането  на  съвременни  предприятия.  Тази
тенденция по-осезаемо се забелязва след проверките в предприятията от хранителната
промишленост и затварянето на голям брой предприятия, които не покриват не само
санитарно-хигиенните норми за произвежданата от тях продукция, но и заради ниските
стандарти на безопасност и здраве установени в процеса на производството;

 Сериозно  внимание  в  хода  на  инспектирането  през  годината  бе
отделено  на  основните  механизми  предвидени  в  ЗЗБУТ  за  постигане  на  високи
стандарти  по  безопасност  и  здраве  при  работа,  снижаване  нивото  на  трудовия
травматизъм и професионалните заболявания, в т.ч.

- Дадени са предписания за преразглеждане на оценките на риска,
които  са  изготвени  без  наличието  на  данни  за  състоянието  на
условията  на  труд,  оценки  които  не  обхващат  всички  работни
места и производствени процеси или всички използвани суровини
и материали;

- Дадени  са  препоръки,  съвети  и  предписания  за  ускоряване  на
работата по изпълнението на мерките включени в програмите за
отстраняване на производствените рискове;

- Дадени са  допълнителни указания  и  предписания  за  ускоряване
работата в предприятия, в които оценката на риска се забавя във
времето без да са налице сериозни икономически, организационни
или технико-технологически причини;

- По-активна  инспекционна  дейност  бе  осъществена  в
предприятията от икономическите дейности, в които се наблюдава
по-сериозно изоставане по изпълнението на основните изисквания
на ЗЗБУТ;

- В редица предприятия се създават добри практики за пълноценно
обслужване на работниците и служителите от Служби по трудова
медицина.

 Подобри се и качеството на инспекционната дейност в резултат на
проведените  обучения  на  инспекторите,  чрез  курсове,  семинари,  подпомагане  с
методически помагала,  въпросници за инспектиране и т.н.  Проверките се извършват
по-задълбочено. Осъществява се необходимия контрол за своевременно изпълнение на
дадените  предписания.  По-често  се  прибягва  до  търсене  на  административно-
наказателна отговорност от лицата нарушаващи трудово-правните норми и изисквания.
Отговорност се търси и от работниците и служителите, които не спазват правилата и
изискванията за безопасна работа;
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 Намалява  броя  на  предприятията,  които  допускат  нарушения
свързани  с  работното  време,  почивките  и  отпуските,  докато  по  отношение  на
наемането, използването и освобождаването на работна сила, както и на заплащането
на труда се нарушават изискванията на Кодекса на труда;

 Намалява броя на нарушенията на условията и реда за извършване на
посредническа  дейност  по  наемане  на  работа.  През  2010  г.  са  констатирани  338
нарушения спрямо 592 нарушения през 2009 г.

 Увеличен е делът на предприятията от 71% през 2009 г. на 82 % през
2010 г,. в които са изпълнени основните изисквания за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;

 Увеличен е делът на предприятията от 87.6% през 2009 г.  на 95%
през 2010 г,. в които е изготвена оценка на производствените рискове, и от 84% през
2009 г.  на  93% през  2010 г.  -  с  изготвени програми с конкретни мерки за  тяхното
отстраняване и се работи по реализацията им;

 Увеличен  е  делът  на  предприятията  с  осигурено  обслужване  на
работещите от СТМ от 88.8% през 2009 г. на 96.6% през 2010 г.;

 Увеличен  е  делът  на  предприятията  с  определени/назначени
длъжностни лица за изпълнение функциите на орган за безопасност и здраве при работа
от 90.7% през 2009 г. на 97.3% през 2010 г.;

 Увеличен е делът на предприятията с актуални данни за условията на
труд от 66.6% през 2009 г. на 83.3% през 2010 г.

Последните констатации дават основание да се направи обобщаващ извод, че
през 2010 г. контролната дейност на ИА ГИТ е била по-ефективна в резултат на което,
като  цяло  се  наблюдава  по-стриктно  изпълнение  изискванията  на  трудовото
законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в сравнение
с 2009 г.

Проблеми при реализиране на инспекционната дейност
Независимо от положителните резултати от инспектирането и изпълнението на

планираните задачи и през 2010 г. инспекционната дейност бе съпроводена с редица
трудности и проблеми.

Значителна част от ефективния фонд работно време, определено за извършване
на планираните проверки през 2010 г., бе отделено за изпълнение на увеличения брой
непланирани  проверки,  в  т.ч.  за  решаване  на  постъпили  искания  от  граждани,  на
постъпили  сигнали  по  горещия  телефон,  извънредни  кампании,  проверки  по
инициатива на други органи и проверките за контрол по изпълнение на предписания.
Едновременно с това увеличаването на регистрираните КТД, на броя на възстановените
изгубени трудови книжки,  на броя на дадените безплатни консултации в постоянно
действащите  приемни  и  по  време  на  проверките,  изискващи  отклоняване  от
изпълнението на преките  задължения на инспектора и инспекционно време,  създаде
напрежение  и  стрес  в  работата  на  отделния  инспектор,  поради  опасността  от
неизпълнение на планираните задачи.

Увеличаващия се брой на исканията и сигналите, най-вече на несъстоятелните
такива, влияят негативно върху показателите на инспекционната дейност.  По-голяма
част от исканията и сигналите изискват проверки извън седалището на Д ИТ, което е
свързано с по-високи разходи – транспортни, командировъчни, пощенски разходи и др.
Този вид проверки приключват с малко констатирани нарушения и това също влошава
показателите за ефективност и ефикасност на контролната дейност. 

Основен  проблем  при  реализиране  на  контролната  дейност  възниква  при
проверките,  когато  работещите  не  желаят  да  съдействат  на  инспекторите  –  при
изискване  от  тях  да  декларират  писмено  факти  и  обстоятелства,  свързани  с
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осъществяването на трудовата дейност, попълват грешни имена, ЕГН или въобще не
попълват никакви данни или твърдят, че не работят в посетения обект, дори напускат
обекта или влизат в пререкания с проверяващите.

Не-малка част от ефективния фонд работно време, определен за непосредствена
инспекционна дейност се губи за установяване контакт с работодателя за започване на
проверката или за нейното приключване - връчване на протокол от проверката.

Проблеми създават  работодателите,  които  не  се  явяват на  посочените  дати  в
изпратените  им  призовки  и  удължават  времето  за  извършване  на  проверката.
Няколкократно е увеличен броят на работодателите, които не могат да бъдат открити
на  декларираните  адреси  и  се  налага  на  основание,  сключено  споразумение  за
координация и сътрудничество между институциите, да се сигнализират органите на
МВР  и  прокуратурата.  В  най-честия  случай  писмата  до  районните  полицейски
управления  се  връщат  с  приложени докладни  записки  до съответните  началници,  в
които  става  ясно,  че  извършените  действия  от  полицейските  органи  се  дублират  с
направеното вече от инспекторите. Представителите на Д ИТ извършват проверките си
на  място  на  адресите  посочени  в  исканията  и/или  тези,  посочени  в  извадки  от
Търговски  регистър  /регистър  Булстат/.  Често  тези  адреси  се  оказват  домашни,
разговаря се с  познати и т.н.  Писмата до РУП се изпращат с цел правомощията на
полицията да издирва и да се свързва с хора, в случая работодателите на територията на
цялата страна – Р България, а не отново да се посети домашния адрес на лицето. Налага
се  да  се  изпращат  повторни  писма  до  прокуратурата,  която  да  възложи  отново  на
полицията да предприеме същите действия, с което се губи време и удължава срока на
инициираните административни производства. С оглед на това проверките на Д ИТ се
обезпредметяват и обезмислят. Обикновените граждани – работници и служители губят
надежда в силата на контролните органи. Процедурите придобиват характеристики на
мудност и неангажираност от страна на държавните институции.

Срещат  се  случаи,  в  които  работодатели  обявяват  на  свой  електронен  сайт
погрешна  информация  за  името  на  юридическото  лице,  в  следствие  на  което
работниците, дори да искат да си търсят правата като подават искания в инспекцията,
не знаят името на фирмата, в която са полагали труд.

Наблюдава се увеличаване на сигналите за съществуване на трудови договори с
работодатели, които са регистрирани в НАП, но които не са познати на работниците,
страна по трудовия договор. В повечето случаи се установява,  че това са фиктивни
договори,  чиято  цел  е  привидно  изпълнение  на  закона  при  осъществяване  на
обществени поръчки с изисквания за определен брой работници в предприятието или
при придобиване  на  статут  на  постоянно  пребиваващи в  страната  чужденци,  които
регистрират  търговски  дружества  с  фиктивни  трудови  договори.  В  тези  хипотези,
инспекцията  по  труда  като  административен  орган  е  в  невъзможност  да  установи
връзка с работодателите поради различни причини, най-често същите са неоткриваеми
или в чужбина.

Увеличават  се  случаите,  при  които  формално  съществува  работодател,
обикновено собственик на ЕООД, който е придобил предприятието само по документи,
но не се интересува от неуредените трудови правоотношения на част от работещите и
не  извършва  необходимите  правни  действия  за  уреждане  на  трудовите  им
правоотношения.  Досиетата на работещите,  ведомостите  за заплати и др. документи
остават в предишния собственик, който няма задължения да съхранява или предаде на
съхранение посочените по-горе документи.

Особено много време се губи, когато работодателят разбере,  че в резултат на
констатираните  нарушения  ще  има  акт  за  глоба.  В  такива  случаи  много  често
работодателите се укриват и разпореждат на своите подчинени да не приемат никакви
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документи  от  инспектора,  извършил  проверката.  Съществуват  и  случаи,  когато
приключването на една проверка продължава повече от месец само по такива причини.

Проблем, с който се сблъсква инспекцията по труда е отказът на нарушителите
да  получат  срещу  подпис  наказателните  постановления.  В  ЗАНН  липсва  правна
възможност, при отказ от страна на нарушителя да получи срещу подпис наказателното
постановление, същият да се удостоверява със свидетели по отказа.

Друг проблем, който се налага при решаването на искания е невъзможността да
бъде открит, призован и да бъде осъществен контакт с представляващия работодателя в
случаите, когато е прекратена дейността, сменена е собствеността или предприятието е
в процес на ликвидация. Обикновено на седалището на предприятието, което е обявено
в търговския регистър не се открива нищо, в резултат на което търсенето продължава
дълго и често безрезултатно. 

По отношение на размера на налаганата административнонаказателна санкция,
бяха направени промени в КТ, които влязоха в сила на 30.07.2010 г. и с които се намали
долната граница на предвижданите санкции. Липсата на съдебна практика и указания
относно прилагането на чл. 415в от КТ „Отговорност за маловажно нарушение” създава
предпоставки  за  различна  практика  при  търсенето  на  административнонаказателна
отговорност,  т.е.  едно  и  също  нарушение  може  да  бъде  квалифицирано  и  като
маловажно и като нарушение по чл. 413 и чл. 414 от КТ.

Основен проблем в инспектирането  е  установяване  на  продължителността  на
работното време. Много често не се водят присъствени форми, а там където се водят не
отразяват  реално  отработеното  време,  а  се  оформят така,  че  да  няма нарушения  на
нормативните  актове.  Времето  за  почивките,  които  се  използват  за  отдих  и
възстановяване на основа на въведените физиологични режими на труд и почивка, не се
включва в работното време. Факт е, че работещите често депозират искания относно
продължителността на работния ден едва след като са напуснали работа. 

При реализиране на контролната дейност съществен проблем е събирането на
сумите  по  влезлите  в  сила  Наказателни  постановления.  На  територията  на  някои
области няма действащи частни съдии-изпълнители. Единствената алтернатива е ТД на
НАП, но през 2010 г. събраните от тях суми са минимални. Не събирането на сумите по
влезлите в сила НП, намалява дисциплиниращия ефект, който се търси с налагането на
санкцията и некоректните работодатели продължават да извършват същите нарушения.

Предложения за повишаване ефективността на инспекционната дейност 
За  оптимизиране  на  контролната  дейност  необходимо  да  се  приеме  единна

методология  за  инспектиране  на  големи предприятия  и  отделна  такава  за  микро-  и
малки  предприятия.  Уеднаквяване  на  правилата,  подхода  и  критериите  при
осъществяване  на  контрола,  адаптиране  дейността,  стъпките  и  процедурите  на
инспекторите  към  новите  условия  породени  от  промените  в  КТ  и  ЗДСл,  с  цел
ефективно прилагане принципа на интегрираното инспектиране.

Считаме, че е необходимо и да се въведат санкции и за работещите без трудови
договори, както и за работниците/служителите,  които пречат на контролните органи
или не съдействат по време на проверките.  Практиката показва,  че работещите като
цяло не съдействат за изясняване на обективната истина при проверка, а впоследствие и
лъжесвидетелстват  пред  съда.  Често  самите  работещи  имат  интерес  да  работят  без
договори – когато получават социално подпомагане или обезщетения за безработица,
което като цяло оправдава такава мярка.

Целесъобразно е и въвеждането на подходяща форма за регистрация на т. нар.
„граждански  договори”  за  полагане  на  труд.  Същите  често  се  използват,  както  за
прикриване  на  трудови  правоотношения,  така  и  за  избягване  на
административнонаказателна отговорност.
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Липсващата  императивна  норма  в  КТ,  която  да  задължава  работодателя  да
отчита фактическото отработено време води до не изплащане на положен извънреден
труд,  на  труд  положен на  официални празници,  а  по  някога  и  до не  изплащане  на
трудово възнаграждение. Наложително е да се въведе задължението за работодателя в
предприятието задължително да се води присъствена форма със съответните реквизити,
в т.ч. подписи на работниците. 

Предлагаме да се задължат работодателите да уведомяват Д ИТ за предстоящо
въвеждане на сумирано изчисляване на работното време и да изпращат предварително
изработените графици за работа. 

Предлагаме  в  КТ  да  се  регламентира  ред  за  връчване  на  наказателни
постановления, аналогичен на установения с чл. 416, ал. 3 от КТ ред за връчване на
АУАН, тъй като практиката сочи, че проблеми възникват не при връчване на актовете
за установяване на административни нарушения,  а  на издадените въз основа на тях
наказателни постановления.

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

1. В областта на осигуряването  на здравословни и безопасни условия на
труд

Осигуряването  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  за  работещите
изисква  непрекъснатото  предприемане  и  изпълнение  на  конкретни  мерки  за
предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, които по всяко време
да  осигуряват  спазване  на  огромния  брой  конкретни  законови  и  подзаконови
разпоредби.  Това  предопределя  необходимостта  от  изграждането  на  политика  по
безопасност  и  здраве  при  работа  във  всяко  предприятие  и  тази  политика  да  бъде
интегрирана  в  общата  политика  на  управление  на  предприятието.  В  зависимост  от
състоянието  на  експлоатираното  работно  оборудване,  степента  на  обученост  и
квалификация  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.

Независимо  от  непрекъснатите  структурни  промени  в  икономиката  и
икономическата криза през 2010 г.,  част от предприятията са оборудвани с машини,
съоръжения  и  технологии,  отговарящи на  европейските  стандарти  за  безопасност  и
здраве при работа. Все още по-голямата част от предприятията са оборудвани със стари
машини,  производството  е  организирано  по  стари  технологии,  поради  което
продукцията от тези предприятия не е конкурентноспособна на европейските пазари.

Частичните реконструкции и модернизации извършвани в много предприятия в
голяма степен решават частично проблемите по ЗБУТ.

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  изпълнение  на  задълженията  за  осигуряване  на  качествено
обучение  на  персонала  за  безопасно  извършване  на  производствените  операции  и
поддържане в безопасно състояние остарялото производствено оборудване.

От  следващата  графика  се  вижда  относителният  дял  на  предприятията,
изпълнили  посочените  изисквания  на  ЗЗБУТ  спрямо  общия  брой  проверени
предприятия, през периода 2008 г. – 2010 г.
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Тенденцията, която се наблюдава е непрекъснато увеличаване на относителния
дял  на  предприятията,  които  изпълняват  минималните  изисквания  за  здраве  и
безопасност при работа.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите,
в  зависимост  от  обема  и  естеството  на  работата  и  характера  и  степента  на
производствения риск да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с
необходимото образование и квалификация или да създаде специализирана служба за
организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните
рискове и превенция от тези рискове, така нареченият „орган за безопасност и здраве
при  работа”.  От  влизането  в  сила  на  ЗЗБУТ  ИА  ГИТ  положи  много  усилия  за
привеждане в изпълнение на тази законова норма. Няма извършена проверка през този
период, независимо от нейната тематична насоченост, даже и когато основната цел на
проверката е била законността на трудовите правоотношения, да не е проверявано дали
в предприятието има изграден орган за безопасност и здраве и изпълнява ли своите
задължения съгласно нормативните изисквания.

От проверените общо 28 395 предприятия, органи за безопасност и здраве при
работа  е  установено,  че  има  в  27  635  предприятия,  т.е.  в  97  %  от  проверените
предприятия, при 91% през 2009 година и 89% - през 2008 г.

Предприятията, в които е установено, че не са изградени органи по безопасност
и здраве са предприятия, които се проверяват за първи път и са дадени предписания те
да бъдат изградени. Това са микро предприятия от сферата на търговията и услугите.

Организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ най-често се възлага на
лица по съвместителство. Ако предприятието е много малко (ЕТ или физическо лице)
или няма опасни дейности,  органи по безопасност и здраве са самите работодатели.
Само в 5,8% от проверените предприятия има щатни длъжностни лица по безопасност
и здраве. В сравнение с предходни години този показател има леко занижаване (6,4% -
2008; 6,1% - 2009 г.). Занижаването може да се дължи на предприятия, преустановили
своята дейност, които са имали голям брой нает персонал или на това, че се разширява
кръга  на  проверяваните  предприятия  и  новите  работодатели  са  предимно  малки  и
микро  предприятия.  Последното  е  относимо  и  към  факта,  че  3% от  предприятията
нямат орган по безопасност и здраве. Най-голям процент на предприятия с щатни ОБЗР
има в отрасли с висок производствен риск „Добив на метални руди” – 73%, „Добив на
въглища” – 67%, „Производство на основни метали” – 28% и др. Очевидно повечето от
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работодателите в тези икономически дейности се стремят да изпълняват нормативните
изисквания за осигуряване на ЗБУТ, за да намалят риска от злополуки. 

Важен елемент в организацията и управлението на дейността по осигуряване на
ЗБУТ  за  работещите  е  извършването  на  оценка  на  производствения  риск  на  всяко
работно място и реализирането на мерки за неговото отстраняване или свеждането му в
рамките на предвидените в нормативните актове изисквания и норми.

Отчитайки важността на тази дейност, която е едно от най-важните изисквания
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, контролните органи на ИА
ГИТ по време на проверките отделяха особено внимание на работата в предприятията
по оценяване на производствения риск, предприетите мерки за неговото отстраняване и
тяхното изпълнение.

Данните от инспекционната дейност през 2010 г. показват, че от проверените 28
395 предприятия, в 27 038 предприятия, т.е. в 95% от всички проверени предприятия, е
извършена оценка на риска, а в 26 448 предприятия е приета и програма с конкретни
мерки за отстраняване на установените професионални рискове по работните места.
Предприятията с утвърдена програма представляват 98% от предприятията, в които е
извършена оценка на риска и 93% от всички проверени предприятия.

Сравнителният  анализ  на  резултатите  от  работата  в  предприятията  по
изпълнението  на  чл.  16  от  ЗЗБУТ през  последните  пет  години  показва,  че  с  всяка
изминала година делът на предприятията, които са предприели мерки за отстраняване
на  професионалния  риск  и  привеждане  на  условията  на  труд  в  съответствие  с
изискванията на ЗЗБУТ, непрекъснато нараства.

Изоставане в работата по изготвяне оценка на професионалния риск е налице в
Пловдивска област, където 88.5% от проверените предприятия са извършили оценка на
риска, Благоевградска област – 89.6% и Кърджалийска област – 90.2%.

Успоредно  с  работата  по  изготвяне  оценка  на  професионалните  рискове,  в
предприятията се изготвят и програми за отстраняване на идентифицираните рискове.
Отчетните данни показват, че в 93% от проверените през 2010 година предприятия има
утвърдени програми за отстраняване на професионалните рискове по работните места.
Постигнатият ръст от 9% спрямо 2009 година в това направление е резултат, както от
постоянния  контрол  от  инспекторите  по  труда,  а  също  така  и  от  забелязващата  се
тенденция  на  осъзнаване  от  работодателите  за  необходимостта  от  реализиране  на
конкретни мерки за  подобряване условията  на труд,  с  което се намалява нивото на
трудовия  травматизъм,  повишава  се  производителността  на  труда  и  най-важното  -
работниците и служителите оценяват грижите, които полага за тях работодателят им.

През 2010 г. относителният дял на предприятията с програма за отстраняване на
риска  е  най-висок  в  област  Габрово  -  99.5%,  Варна  –  98.9%,  Бургас  –  97.5%  и
Търговище – 97.2%.

В предприятията,  в  които оценките  на  риска са извършени професионално и
задълбочено, се дава възможност на ръководствата им в по-кратък срок да набележат
конкретни мерки за отстраняване на професионалните рискове.

В  редица  предприятия,  където  основната  част  от  оборудването  е  остаряло  и
генерира вредности са приети програми за поетапна реконструкция и модернизация
чрез постепенно обновяване на оборудването и технологията за цялостно решаване на
проблема с професионалните рискове. 

Изпълнението  на  програмите  позволиха  да  се  решат  не  малко  проблеми  по
осигуряването  на  ЗБУТ  за  работещите  в  много  предприятия.  Изградени  са  и  са
въведени в експлоатация общообменни вентилационни системи и системи за локална
аспирация.  Подменени  са  машини  и  цели  съоръжения,  генериращи  най-много
вредности като шум, прах и вредни газове. Монтирани са газоизвестителни инсталации
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в  редица  рискови  производства  и  дейности,  където  в  процеса  на  производство  се
отделят вредни химични вещества, които при определени концентрации стават опасни
или взривоопасни.

Предприятията,  които  са  ориентирали  своята  продукция  към  износ  главно  в
европейските страни са принудени и от международен одит и най-вече от пазара да се
съобразяват с европейските стандарти за безопасност и здраве. По тези съображения
непрекъснато  се  увеличава  броят  на  фирмите,  получили  сертификат  за  качество  от
серията ISO-9000.

Отбелязвайки  положителните  промени  по  осигуряване  на  ЗБУТ,  непременно
трябва да кажем, че все още се допускат много слабости и пропуски, констатират се и
нарушения на трудовото законодателство. Все още се допуска изготвянето на не пълни
оценки,  които  не  обхващат  всички  работни  места  или  не  идентифицират  всички
възможни и съществуващи рискове.  Допуска се дори да се изготвят оценки само за
отчет пред контролните органи - оценки, които нямат стойност за работодателя, тъй
като те няма да му дадат възможност да види къде са му проблемите, за да се опита да
предприеме мерки за тяхното решаване. Пропуските в оценката на риска се отразяват и
на  програмите.  За  неидентифицираните  рискове  не  се  предвиждат  и  мерки  за
отстраняването им. Към такива работодатели, мерките предприети от инспекторите по
труда са били строги - търсене на административнонаказателна отговорност.

Проверките през 2010 г. установиха, че и по изготвянето и по реализацията на
програмите  за  отстраняване  на  риска  се  допускат  много  слабости.  Констатирани  са
предприятия,  в  които  програмите  не  предвиждат  достатъчно  ефективни  мерки  за
отстраняване на риска. В много програми като основна мярка за осигуряване на ЗБУТ
се предвижда само редовното извършване на инструктажи и предоставянето на ЛПС.
Има сериозно изоставане по изпълнението на заложените мероприятия в програмите,
било поради необезпеченост с  финансови средства,  проекти или по организационни
причини.

Резултатите от инспекционната дейност по спазване на законовото изискване от
работодателите  да  осигурят  на  своите  работещи  обслужване  от  служба  по  трудова
медицина установяват, че през 2010 г. в 97% от проверените предприятия са с такова
обслужване, при 89% за 2009 г. Отчетните данни показват, че без обслужване от СТМ
са останали  малки непроверявани фирми извън  големите  градове,  както  и  такива  с
изтекли и неподновени договори.

Комитети или групи по условия на труд са изградени в 17 436 предприятия. Като
се вземе предвид, че около 47% от проверените предприятия са с персонал до 5 заети
лица не е много голям процента на тези, които трябва да имат изграден КУТ или ГУТ,
но  не  са  го  направили.  Инспекторите  по  труда  са  се  въздържали  да  дават  на
работодателите  задължителни  предписания  за  изграждане  на  КУТ/ГУТ,  защото
изпълнението им не зависи само от работодателя и на това основание предписанията
могат да бъдат обжалвани. 

Отчитайки състоянието  на  работното  оборудване,  което се експлоатира  в  по-
голямата част от активно действащите предприятия, контролните органи на агенцията в
своята  инспекционна  дейност  през  2010  г.  отделиха  специално  внимание  и
необходимото време за проверка на безопасното състояние на работното оборудване.

От  констатираните  общо  110  552  нарушения  на  норми,  регламентиращи
осигуряването на ЗБУТ – 19 987 се отнасят до безопасното състояние на машините и
производствените  съоръжения,  което  представлява  18%  от  всички  нарушения  в
областта на ЗБУТ. Сравнявайки данните от 2009 г., когато делът на тези нарушения е
бил  20%,  се  вижда,  че  предприетите  строги  мерки  към  този  тип  нарушения  от
инспекторите по труда са дали положителен резултат.
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През  2010  г.  се  наблюдава  в  много  предприятия  преоборудване  на
производството с нови машини и съоръжения, с което се решават в значителна степен
проблеми свързани с шума, ръчния труд, състоянието на работната среда и т.н.

В много от строителните фирми се инвестират финансови средства за подмяна
на строителната техника с нова по-производителна и по-безопасна.

Ново  въведените  в  експлоатация  предприятия  в  икономическа  дейност
„Производство на хранителни продукти”,  „Производство на облекло” са оборудвани
със съвременни машини, отговарящи на европейските стандарти за безопасност.

Независимо от влаганите средства все още много проблеми остават за решаване
в металургията,  металолеенето,  добивната  промишленост,  добива и преработката  на
дървен  материал,  селското  стопанство  -  отрасли,  в  които  използваните  техника  и
технологии  не  дават  възможност  за  постигане  високи  стандарти  на  безопасност  и
здраве за работещите.

В заключение следва да се направи извода, че състоянието на машинния парк в
страната се нуждае от сериозно обновление и за това въпроса за обезопасеността на
използваните  в  момента  машини  и съоръжения  ще  бъде обект  на  строг  контрол  от
страна на контролните органи на Агенцията.

Интензивната контролна дейност, осъществена от Главната инспекция по труда
през последните години, даде сериозни резултати за подобряване условията на труд.

При извършените проверки през 2010 г.  се установи, че относителния дял на
предприятията с актуални данни за условията на труд е 83%, при 66.6% през 2009 г.

Работещите  при  условия  на  труд  неотговарящи  на  хигиенните  норми  и
изисквания през 2010 г. са 12.2% от заетите по трудови правоотношения в проверените
предприятия. За сравнение през 2009 г. те са били – 12.3%, а през 2008 г. – 16.8%. Тези
данни  показват  задържане  на  нивото  по  този  показател,  което  се  обяснява  с
финансовите  затруднения  на  предприятията  и  липса  на  инвестиции  за  подобряване
условията на труд.

В значителна част от икономическите дейности, в които са извършени проверки,
относителният  дял  на  нарушенията  по  хигиена  на  труда  е  по-висок  от  средно
установения  (15%  от  общия  брой  на  нарушенията).  Данните  от  инспекционната
дейност показват, че 67% от работещите в „Добив на въглища”, 57% от работещите в
„Добив на метални руди” и 55% от работещите в „Производство и разпределение на
топлинна  и  електрическа  енергия”  работят  при  условия  на  труд  неотговарящи  на
хигиенните норми. 

На  следващата  графика  са  показани  водещите  неблагоприятни  фактори  в
проверените през периода предприятия с установени данни за условията на труд.
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Видно  е,  че  най-голям  е  относителният  дял  на  работещите  при  неспазени
хигиенни норми и изисквания за микроклимат – 52%, което реално означава, че 60 820
работника осъществяват дейност при неблагоприятен микроклимат. На следващо място
са:  наднормените нива на шум, физическото натоварване,  прах и химичните агенти.
Причините  за  това  са  няколко.  На  първо  място  все  още  значителна  част  от
производственото оборудване в предприятията е старо, следствие на което се влошават
параметрите на работната среда по отношение на шум и запрашеност. Подмяната му с
ново изисква в повечето случаи големи инвестиции, които не винаги могат да бъдат
осигурени.  На  следващо  място,  най-вече  в  малките  и  средните  предприятия  -  стои
проблемът с използването на наето оборудване и/или помещения. Предвид срочността
на  наемните  отношения,  тези  работодатели  са  силно  демотивирани  относно
инвестиции, свързани с подобряване на наетите помещения и/или работно оборудване.

Работещите при условия, не отговарящи на хигиенните норми, по отношение на
фактора  „микроклимат”  най-вече  са  в  предприятията  от  „Добив  на  въглища”,
„Производство и разпределение на топлинна и електрическа енергия”, „Строителство
на сгради”, „Сухопътен транспорт” и „Производство на основни метали”.

Следват работещите при наднормени нива на шум, като най-много от тях са в
„Производство и разпределение на топлинна и електрическа енергия”, „Производство
на метални изделия”, „Производство на основни метали” и „Производство на машини”.

На значително физическо натоварване са били изложени работещите, предимно
в „Сухопътен транспорт”, „Производство и разпределение на топлинна и електрическа
енергия”, „Добив на въглища”, „Производство на основни метали” и „Производство на
метални изделия”.

При наднормен прах са работили наетите лица в „Производство и разпределение
на  топлинна  и  електрическа  енергия”,  „Производство  на  основни  метали”,
„Производство на метални изделия” и „Добив на неметални материали и суровини”.

Най-често  констатирани  нарушения  по  хигиената  на  труда  през  2010  г.  са
свързани с неспазване на изискванията за:

- осигуряване и/или използване на лични предпазни средства, в т.ч. специални
работни  облекла.  Осигуряването  на  лични  предпазни  средства  е  едно  от  малкото
изисквания, за което в по-голяма степен работодателите отделят средства, като считат,
че с това си решават проблемите. Не се спазва изискването на ЗЗБУТ лични предпазни
средства да се ползват само, когато няма друг начин за отстраняване на вредностите и
опасностите  при  работа.  Независимо,  че  в  основни  линии  работодателите  полагат
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грижи за осигуряване на необходимите лични предпазни средства, все още се допускат
нарушения.  Особено  това  се  отнася  за  проверените  предприятия  от  строителството,
дървообработването,  транспорта,  в  някои  дружества  от  добива  на  метални  руди,
търговия и др.

- липса на измервания и/или тяхното актуализиране за установяване състоянието
на факторите  на  работната  среда.  В повечето случаи  измервания  за  състоянието  на
условията на труд се извършват при въвеждане на обектите в експлоатация или след
даване на предписание от контролните органи на инспекцията по труда;

-  липса  и/или  не  доброто  поддържане  на  колективните  средства  за  зашита
(вентилационни,  аспирационни,  климатични,  газоанализаторни  и  други  системи  за
защита). В голяма част от проверените предприятия не се проверява ефективността на
въведените в експлоатация вентилационни и аспирационни съоръжения. Инвестиции за
въвеждане на колективни средства за защита се правят в по-големите предприятия; 

Санитарно-битовото  обслужване  в  част  от  проверените  предприятия  е
променено в положителна насока в сравнение с предходните години. В предприятията
се  изграждат  санитарно-битови  помещения  и  стаи  за  почивка,  макар  и  все  още  не
отговарящи на нормативните  изисквания.  Могат да  се  посочат  редица  предприятия,
които са осигурили добри условия за санитарно-битово обслужване на работещите. Но
все  още  е  голям  броят  на  предприятията  (особено  това  се  отнася  за
дървообработващите, мебелните предприятия, предприятията за производство и леене
на метали, предприятията от селското стопанство и др.), в които липсват съблекални за
работниците, умивални с течаща студена и топла вода, тоалетни и душове. За малките
предприятия,  въпросите  свързани  с  осигуряване  хигиена  на  труда,  са  твърде
проблемни.  В  тях  използваните  санитарно-битови  помещения  не  отговарят  на
необходимите хигиенни изисквания, не са осигурени стаи за почивка, бани, топла вода
и други.

Периодичен контрол
През 2010 година са осъществени 804 броя проверки в предприятия с рискови

производства  и  дейности,  което  представлява  3%  от  общия  брой  на  проверките,
извършени през  отчетния  период.  В утвърдения от  Изпълнителния  директор  на  ИА
ГИТ списък на рискови производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са
включени  34  групи  производства  и  обекти.  Вследствие  намаляването  на  броя  на
рисковите производства и дейности е намален и списъка на обектите, подлежащи на
периодичен контрол - от 1321 обекта през 2008 г., на 776 обекта през отчетната 2010 г.
Утвърденият списък съдържа и периодичността на упражнявания контрол, която е от
три месеца до една  година.

По данни от Регистъра на рисковите производства и обекти на територията на
Република  България,  около  60%  от  горепосочените  производства  и  дейности,
подлежащи на  периодичен  контрол  са  съсредоточени  в  химическата,  силикатната  и
металургичната промишленост. Една значителна част от тях попадат под изискванията
на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (SEVEZO
ІІ). 

Ежегодно, списъците на производствата и обектите за периодичен контрол в Д
ИТ  се  допълват  и  актуализират.  По  предложение  на  ресорните  инспектори  от
съответните  Д  ИТ  периодичността  на  контрола  на  даден  обект  може  да  бъде
коригирана,  в  зависимост  от  нивото  на  осигуряване   на  здравословни  и  безопасни
условия на труд в предприятието. Графикът за извършване на проверки в рисковите
предприятия  и  обекти  е  включен  като  приложение  в  Плана  за  дейността  на
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.
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През второто полугодие на 2010 г. беше утвърден от Изпълнителния директор на
ИА ГИТ списък от 65 структуроопределящи предприятия, подлежащи на периодичен
контрол,  които  преминаха  на  директен  контрол от  инспекторите  на  отдел „Рискови
производства  и  дейности”  към  Дирекция  „Безопасност  на  труда  и  анализ  на
контролната дейност”. Основни мотиви за това са: пряко наблюдение на очертаващите
се  тенденции  на  развитие  на  рисковите  производства  и  дейности,  уеднаквяване  на
критериите  при  извършване  на  проверки  от  периодичен  контрол,  повишаване  на
ефективността от извършваните проверки.

През 2010 г. са извършени проверки в почти всички предприятия, включени в
националния  регистър  за  периодичен  контрол.  Не  са  извършени  проверки  в  7
предприятия, които поради икономическата криза са преустановили своята дейност –
временно  за  2010  г.  или  постоянно.  Същевременно  са  извършени  10  извънредни
проверки  свързани  с  получени  сигнали  до  Д  ИТ  за  неизплатени  трудови
възнаграждения.

Най-голям брой периодични проверки са извършени в рисковите производства и
обекти  от  миннодобивната  промишленост,  нефто-  и  газодобив  (39%),  химическа  и
силикатна  промишленост  (29%),  металургия  и  леене  на  метали  (21%),  амонячни
хладилно-компресорни инсталации и маслено - екстракционни производства (11%).

Резултатите от извършените проверки по периодичния контрол през отчетната
година са:

 констатирани  са  4114  бр.  нарушения  и  са  предприети  4075  бр.
принудителни мерки, в т. ч. спрени от работа машини и съоръжения – 60 бр., обекти и
цехове – 2 бр., дадени предписания за въвеждане на специален режим на безопасна
работа – 6 бр.;

 съставени са 121 бр. акта за административни нарушения;
 отстранен от работа е 1 работник;
 от констатираните нарушения 48% са по организацията на дейността

по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 37% - по безопасността
на труда и 15% - по хигиената  на труда.  Тези данни показват,  че през  2010 г.  има
неголямо  повишаване  на  относителния  дял  на  нарушенията,  свързани  с  фирмената
организация  по  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  същевременно  се
наблюдава намаление на относителния дял на нарушенията, свързани с безопасността и
хигиената  на  труда.  Най-голямо  увеличение  на  броя  нарушения  по  фирмената
организация  на  здравословните  и  безопасни  условия  на  труд  се  наблюдава  при
дейността  по  обучението  и  провеждане  на  инструктажи  на  работещите.  В  същото
време, като резултат от предписанията, давани от инспекторите на ИА ГИТ в рисковите
производства  със  7%  е  намалял  относителния  дял  на  нарушенията  по  електро-  и
механобезопасност на работното оборудване. 

 среден брой нарушения, разкрити за една проверка през 2010 г. – 5.2.
За сравнение през 2009 г. средния брой на констатираните нарушения по време на една
проверка е 3.9.

Основна  мярка  на  въздействие  за  налагане  изискванията  на  трудовото
законодателство остават предписанията за отстраняване на констатираните нарушения.
Те  представляват  97%  от  приложените  през  анализирания  период  принудителни
административни мерки за въздействие.

При извършване на проверките, свързани с периодичния контрол през отчетната
година  като  цяло,  се  е  увеличила  разкриваемостта  на  нарушенията  в  областта  на
здравословните  и  безопасни  условия  на  труд  и  с  това  е  постигнато  повишаване  на
ефективността на контрола в рисковите производства и обекти. Част от извършените
проверки са осъществени с измервания на различни фактори на работната среда и на
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импеданса Zs на контура “фаза – защитен проводник” и заземяване с оглед доказване
ефективните мероприятия по електробезопасност.

В 7% от проверките в обектите от периодичния контрол са извършени съвместно
с други контролни органи - регионални отдели за технически надзор към ГД ИДТН и
други.

На  лицата,  допуснали  нарушения  на  една  или  друга  норма  на  трудовото
законодателство е потърсена административнонаказателна отговорност. 

Резултатите от инспекционната дейност на ИА ГИТ в рисковите производства и
обекти  показват,  че  в  редица  предприятия  е  въведен  нов  тип  мениджмънт,  с  ново
отношение към принципа “Добро здраве – добър бизнес”, със съвременна управленска
култура, при който необходимостта от добри условия на труд освен законово изискване
е реално постижим резултат -“Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Неохим” АД, “ИНСА
ОЙЛ”  ООД,  „Монди  Пекиджинг  Стамболийски”  ЕАД  и  други.  В  изброените
предприятия привеждането на условията на труд по отделни показатели се доближава
до законовите изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.

В  “Лукойл  Нефтохим  Бургас”  АД  е  въведена  в  действие  нова,  напълно
автоматизирана, с висока степен на херметизация, инсталация за хидрообезсерване на
бензини.  В „ИНСА ОЙЛ” ООД е  в  действие  напълно херметизирана  инсталация  за
обезсерване  на  дизелови  горива,  преминава  се  изцяло  към  производство  на
водоразтворими  латекси,  бои  и  лакове  без  употребата  на  токсични  и  взривоопасни
органични  разтворители.  В  „Солвей  Соди”  АД  е  изградена  нова  командна  зала  с
мокропроцесорно управление, обхващаща около 35% от производството, въведена е в
експлоатация  нова  варова  пещ,  нова  карбоколона,  заедно  с  прилежащите
тръбопроводи,  за  получаване  на  бикарбонат.  В  „Метаком  –  СЛЗ”  АД гр.  Плевен  е
въведена и работи нова автоматизирана формовъчна линия за  стоманени отливки,  с
която се избягва ръчния труд и се намалява запрашеността.

В  “Чугунолеене  -  Първомай”  АД  –  гр.  Първомай  е  направена  сериозна
инвестиция за внедряване на две мощни индукционни пещи и нова автоматична линия
за леене на чугунените отливки, изцяло нова е системата за изготвяне на формовъчните
смеси, с което рязко се намаляват вредните емисии и тежкия и непривлекателен ръчен
труд.

В „Агрополихим” АД са въведени в експлоатация нови инсталации в цеховете,
извършени  са  ремонти  на  административни,  битови  и  производствени  помещения,
подменени са тръбопроводи, резервоари и други мероприятия, касаещи безопасността и
здравето на работещите.

В „КЦМ” АД гр. Пловдив е пусната нова автоматична линия за леене на олово, а
до три години предстои изграждането на ново обособено оловно производство;

Наблюдава се с предимство въвеждането на колективни средства за защита и
сигнализация  пред  личните  предпазни  средства  -  в  „Черноморско  злато”  АД  гр.
Поморие е изградена нова дестилационна инсталация със сигнализационна система тип
„Дрегер”, в спиртната инсталация на „ВИНС Индустрий” ООД гара Церковски, област
Бургас, са монтирани 4 газанализатора и сигнализатора със 72 датчика. В „Печатница
Дъга”  ЕООД  в  края  на  2010  г.  успешно  бе  реализиран  проект  за  изграждане  на
вентилационна и климатична инсталации. Проекта бе реализиран с финансовата помощ
на Фонд „Условия на труд” и т.н.

В „Дино Нитро Мед” АД гр.  Панагюрище и „Елаците Мед” АД са въведени
съвременни  технологии  за  производство  на  промишлени  взривни  материали,  като
технологичните процеси са механизирани и автоматизирани и работещите нямат пряк
контакт с вредностите, съпътстващи производството.
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Въведена е съвременна технология за безопасно извършване на утилизация на
военни боеприпаси в „Максам България” АД.

В подземните рудници на „Горубсо Кърджали” АД, „Горубсо Златоград” АД и
„Лъки  Инвест”  АД част  от  работното  оборудване  (пробивни и  извозни  машини)  са
подменени с нови, отговарящи на изискванията за безопасен и здравословен труд. В
„Лъки Инвест” АД по-голямата част от вертикалните минни изработки се прокарват
чрез комплекси за механизирано прокарване, а не както досега по ръчен способ, при
който  риска  от  трудови  злополуки  не  можеше  да  бъде  контролиран  в  достатъчна
степен. В предприятие „Андела” АД гр. Бургас са подобрени условията на труд чрез
подмяна на амортизирани машини и съоръжения на които шума, праха и физическото
натоварване  са  били  завишени  многократно  и  не  са  отговаряли  на  санитарно  -
хигиенните норми.

В кариерите  на  „Бургасвар” ЕАД,  „Бургаспътстрой”  ЕАД са  монтирани нови
прахоуловителни системи,  с  което фактора прах в работната  среда вече е  снижен и
отговарящ на санитарно - хигиенните норми и др.

През  втората  половина  на  2010  г.,  след  преминаване  през  кризисен  период,
работодателите започнаха да обръщат внимание на решаването на въпросите свързани
с безопасността при работа и подобряване на условията на труд. Най-вече големите
предприятия  започнаха  да  преодоляват  икономическите  затруднения  на  последните
години и въвеждат в  действие  съвременно,   автоматизирано,  механизирано  и  добре
херметизирано  оборудване предимно в химическата,  силикатната  и др.  промишлени
отрасли.

Един  от  главните  критерии  за  оценка  ефективността  на  организацията  и
управлението на дейността по здравословни и безопасни условия на труд е работата по
оценката на професионалния риск. Изготвянето на оценката на риска и предприемането
на  мерки  за  неговото  отстраняване  или  минимизиране  е  основата  върху  която  се
осигуряват  здравословните  и  безопасни  условия  и  се  предотвратяват  причините  за
допускане на трудови злополуки и професионални заболявания.

Извършените  периодични  проверки  през  2010  г.  в  рисковите  производства  и
обекти,  показват  тенденция  за  нарастване  на  относителния  дял  на  предприятията
изпълнили това важно законово изискване – от 97% през 2009 г. на 99,6% през 2010 г. В
резултата на осъществения периодичен контрол в проверените минни обекти на 100% е
извършена  оценка  на  риска  и  са  изготвени  програми  за  намаляване  на  риска  и
подобряване условията на труд.

Проверките  в  рисковите  производства  и  обекти  през  2010  г.  показват,  че
работодателите,  които  са  утвърдили  програми  за  отстраняване  на  производствения
риск, са се увеличили със 7% спрямо 2009 г.

В  големите  предприятия  “Лукойл  Нефтохим  Бургас”  АД,  “Челопеч
Майнинг”АД, „Солвей соди” АД, “Неохим” АД, „ИНСА ОЙЛ” ООД и др. програмите
са  обезпечени  с  финансови  ресурси  и  се  изпълняват,  от  което  следва  да  се  очаква
подобряване  на  условията  на  труд  в  тези  предприятия.  Следователно  усилията  на
инспекционната дейност трябва да бъдат насочени в по-малките и средни предприятия
в производството на химични продукти, керамично производство, производство на бои
и  лакове  и  други,  където  взискателността  трябва  да  бъде  завишена  по  ресурсното
обезпечаване на програмите и изпълнението на мероприятията залегнали в тях.

От съществено значение за създаването и поддържането на здравословните и
безопасни  условия  на  труд  е  във  всяко  предприятие  с  рискови  обекти  да  бъдат
изградени  специализирани  служби,  които  да  изпълняват  функциите  на  орган  по
безопасност  и  здраве  при  работа  в  съответствие  с  изискванията  на  Закона  за
здравословни и безопасни условия на труд.
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По данни от контролната дейност на ИА ГИТ относителния дял на действащите
органи по безопасност и здраве при работа през 2010 г. нараства от 98 % на 99,7%
спрямо 2009 г. 

Констатирани  са  обаче  сериозни  пропуски  и  формално  отношение  към
дейността по осигуряване на ЗБУТ в малки и средни предприятия, чиито работодатели
декларират пред проверяващия инспектор за изпълняваните от самите тях функции на
орган за безопасност и здраве при работа. Правило е в такива фирми да не се познава
нормативната уредба и да се разчита единствено на СТМ за осигуряване на ЗБУТ.

Благодарение на активната контролна дейност на инспекторите от ИА ГИТ се
наблюдава повишаване на ефективността в организацията и работата на длъжностните
лица по безопасност и здраве при работа.

За осъществяване на необходимия социален диалог и осигуряване участието на
работещите  при  решаване  на  специфичните  проблеми  по  осигуряването  на
здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са изградени комитети и
групи по условия на труд (КУТ/ГУТ).

Извършените  проверки  от  ИА  ГИТ  през  2010  г.  установиха,  че  97,5  %  от
проверените  предприятия  са  сформирани  КУТ/ГУТ.  По  статистически  данни  около
30% от тях, предимно в малките и микро предприятията, съществуват формално и не
влияят  върху  организацията  и  изпълнението  на  мероприятията  по  здравословни  и
безопасни условия на труд. 

Като пример  за  добре  функциониращи и изпълнени  със  съдържание  дейност
можем да посочим КУТ в: “Неохим” АД , “Стомана индъстри” АД, “Лукойл Нефтохим
Бургас”  АД  и  др.  където  на  заседанията  са  разглеждани  и  въпроси  свързани  с
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а именно: обсъждат се
оценките  на  риска  и  предложените  мерки  за  минимизирането  му  и  се  оценява
изпълнението  им,  приемат  се  анализите  на  органите  по  безопасност  и  здраве  при
работа,  включително  тези  относно  трудовия  травматизъм;  приемат  се  решения  и
предложения за подобряване на условията на труд, списъците на личните предпазни
средства  и т.н.

Едно  от  основните  задължения  при  изграждането  и  функционирането  на
фирмена  организация  по  здраве  и  безопасност  при  работа  е  осигуряването  на
обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) на работниците и служителите.

Проверките в рисковите предприятия и обекти установиха, че през 2010 г. само в
единични предприятия не е изпълнено задължението на работодателите за осигуряване
на обслужване на работещите от Служба по трудова медицина.  В предприятията  от
икономически  дейности:  „Производство  на  изделия  от  каучук  и  пластмаси”,
„Производство на  рафинирани нефтопродукти”,  „Производство на  основни химични
вещества”,  „Производство  на  хартия  и  картон”,  „Производство  на  пестициди”,
„Производство на стъкло” 100 % са с осигурено обслужване от СТМ. 

Малка  част  от  предприятията  са  организирали  собствени  СТМ.  Повечето
разчитат  на  външни  служби,  които  в  много  случаи  нямат  специализирана
професионална подготовка и ресурс за обслужване на предприятията от химическата
промишленост, силикатната промишленост и металургията. Един рисков момент е, че
работодателите изцяло се доверяват и възлагат на Службите по трудова медицина да
изготвят преразглеждането и актуализирането на оценките им за риска. Преоценките на
риска  се  правят  формално,  защото  не  се  познават  специфичните  професионални
рискове.  В  повечето  от  случаите  след  изтичането  на  сроковете  на  договорите  се
сключват нови договори с друга служба по трудова медицина и това допълнително
влошава  качеството  на  преоценките  на  риска,  компрометира  годишните
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профилактични прегледи на работещите и изготвянето на анализи за здравословното
им състояние със сравними данни.

Най-често срещаните нарушения в рисковите обекти, свързани с безопасността
на оборудването и условията на труд се свеждат до следното:

 В повечето миннодобивни предприятия голяма част  от използваните
минна техника и оборудване са в експлоатация повече от четиридесет години. Поради
настъпили  промени  на  собствениците  на  предприятията  и  на  длъжностните  лица,
отговарящи  за  състоянието  на  техниката  и  оборудването  се  констатира,  че  за  тях
липсват досиета съдържащи екзекутивната документация отнасяща се до проектното
осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, актът, удостоверяващ
въвеждането  им  в  експлоатация  и  всички  документи,  отразяващи  периодични
изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите;

 При проверките е установено, че често се допуска при осъществяване
на добивните работи в подземните мини да се нарушават проектите /паспортите/  за
прокарване и крепене на минните изработки, което води до изменение на проектните
габарити на същите и недостатъчно ефективно управление на скалния натиск. Това е
констатирано на рудник „Ерма река” на „Горубсо Златоград” АД, рудник „Чала” при
„Горубсо Кърджали”АД, участък „Миньор” на „Фундаментал” ООД;

 Не се осъществява необходимия контрол от работодателите на мините
по  отношение  състоянието  на  крепежните  конструкции  на  действащите  минни
изработки  и  своевременен  ремонт  на  същите,  поради  което  на  много  места  се
експлоатират изработки с реална опасност от пропадане и затрупване на хора и техника
– това състояние е характерно за почти всички подземни рудници,  поради липса на
персонал за поддържането на тези съоръжения. Във връзка с тези констатации в рудник
„Димов  дол”  на  „Рудметал”АД гр.  Рудозем  е  дадено  предписание  за  въвеждане  на
специален  режим на добивно работно  място и  е  спряно работно  място в  „Пирин –
Ораново” ЕООД гр. Перник;

 В подземните мини се използват руднични локомотиви без осветление,
неизправни  спирачни  системи,  неизправни  кабини  на  машинистите  и  нестандартни
прикачни устройства, констатирано при извършените проверки (рудник „Ерма река” на
„Горубсо  Златоград”  АД,  „Евромонган”  АД,  „Лъки  Инвест”  АД и  др.).  Вследствие
неизправна кабина на рудничен локомотив става тежка трудова злополука с подземен
локомотивен машинист в „Евромонган” АД;

 При проверките са установени нарушения на мерките за безопасност
отразени  в  паспортите  за  пробивно-взривни работи,  което  води  до предпоставки  за
злополуки и аварии. Вследствие нарушаване на изискванията за безопасност отразени в
паспорт за пробивно-взривните работи на рудник „Чала” при „Горубсо Кърджали” АД
стана смъртна трудова злополука с взривник;

 Допуска се работа без осигурена ефективна вентилация на работните
места.  В  редица  случаи  локалните  вентилации  още  по  проект  не  се  оразмеряват  в
зависимост от условията на конкретните работни места, поради което не е възможно
доказване  на  ефективността  им („Каучук”  АД,  „Леярска  фабрика”  ООД с.  Стряма).
Използват се вентилатори без шумозаглушители, от което нивото на шума превишава
значително  хигиенните  норми  по  работни  места.  Вследствие  на  високия  шум
работниците  са  принудени  да  спират  вентилаторите  и  подаването  на  въздух  към
работните места, което от своя страна също е предпоставка за аварии;

 През  отчетния  период  е  увеличен  броят  на  констатациите,  че
работодателите  подценяват  и  отлагат  във  времето  периодичните  измервания  на
факторите  на  работната  среда  и  вредностите  –  микроклимат,  интензитет  на
изкуственото  осветление,  шум,  концентрации  на  ОХВ  и  т.н.  Допуска  се  дори
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извършване на преоценка на професионалния риск, без налични актуални измервания
(„ТС Груп” ООД, „ЕГГЕД” ООД, „Булмаркет Си Ен Джи” ООД);

 В  малките  и  средни  предприятия  за  производство  на  химични
продукти,  хексановите  инсталации  към  маслено-естракционните  производства  и
амонячните  хладилно-компресорни  инсталации  в  хранителната  промишленост  не  се
осигуряват с изправни автоматични газанализаторни и газсигнализаторни системи за
постоянен  контрол  на  работната  среда  при  вероятност  от  създаване  на  опасни
концентрации на токсични газове;

 Не се  класифицират  местата,  където  може да  възникне  експлозивна
атмосфера по зони, липсват необходимите знаци и предупредителни надписи;

 При транспортирането,  съхраняването и използването на суровини и
материали,  които  съдържат  вредни  вещества,  не  се  отчитат  специфичните  им
характеристики и не се складират съгласно нормативните изисквания;

 Основен  проблем  за  почти  всички  предприятия  от  химическата
промишленост,  металургията,  крупнотонажни  складове  и  бази  за  леснозапалими  и
горими  течности  е  защитата  от  корозия  на  металните  корпуси  на  технологичното
оборудване,  различните  тръбопроводи,  метални  естакади,  стомано-бетонови
конструкции и т.н., липсват разработени единни програми за борба с корозията;

 Подценява  се  извършването  на  необходимите  планови  прегледи  и
ремонти на капитални съоръжения както и не се извършват необходимите периодични
прегледи на машините и съоръженията; 

 Работодателите  допускат  в  експлоатация  контролно  измервателни
средства,  свързани  с  безопасността  на  труда,  без  те  да  са  осигурени  метрологично
(„Харъб” ЕОД, „Бимас 1954” ООД, ПГ-Бяла, ЕТ „Сириус-Б. Банев”, „Черни лом” ООД
и др.);

 Все  още  в  керамичното  производство  функционират  предприятия  с
амортизирано оборудване и стари технологии, с много ръчни операции, което прави
тези производства неефективни и непривлекателни за работещите (“Бъдеще - Бутово”
АД с Бутово, “Старт Керамик” ООД с. Михалци и „Лукети” ЕООД с. Ресен и др.);

Данните от инспекционната дейност показват, че е висок относителния дял на
работещите  в  минно-добивния  отрасъл,  които  работят  при  условия  на  труд,
неотговарящи на санитарно-хигиенните норми. През 2010 г.  в минните предприятия
работят около 19 400 работници и служители, от които приблизително 51% работят в
условия на неспазени санитарно-хигиенни норми. Този показател сравнен с 2009 г. се е
увеличил  с  10%.  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. Развитието на минните работи в
подземните  обекти  се  осъществява  на  голяма  дълбочина,  при  влошени  минно-
технически условия, в т.ч.: увеличен скален натиск, по-високи температури и повишен
водоприток. Преобладаващите технологии за изземване на полезните изкопаеми са 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  подземните  рудници  се  допуска  работа  на  работните  места  без  осигурена
ефективна вентилация.  В редица случаи вентилацията  за местно проветряване не се
оразмерява в зависимост от условията на конкретните работни места, поради което тя е
неефективна,  това е констатирано в подземните участъци на рудник „Ерма река” на
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„Горубсо  Златоград”  АД  и  „Лъки  Инвест  Говедарника”  ЕООД.  Почти  навсякъде  в
подземните  минни  изработки  се  използват  вентилатори  за  местно  проветряване  без
шумозаглушители, от което нивото на шума превишава значително хигиенните норми в
района  на  проходческите  и  добивни  работни  места.  Вследствие  на  високия  шум
работниците  са  принудени  да  спират  вентилаторите  и  подаването  на  въздух  към
работните  места,  което  от  своя  страна  също е  предпоставка  за  аварии и злополуки
/подобни  нарушения  са  констатирани  в  рудниците  на  „Лъки Инвест”  АД,  „Горубсо
Златоград” АД и др.

Резултатите  от  извършените  проверки  показват,  че  все  още  се  допускат
нарушения,  които  многократно  се  повтарят  в  годините,  което  показва,  че
работодателите,  особено  в  малките  и  средни  предприятия,  все  още  не  са  създали
необходимата ефективна организация за управление на безопасността и здравето при
работа. 

В заключение следва да се отбележи, че периодичният контрол към момента е
изиграл  положително  влияние  върху  състоянието  по  спазване  на  трудовото
законодателство в рисковите производства и дейности.  При сегашното състояние на
използваните  технологии,  машини  и  съоръжения  (вкл.  съоръжения  с  повишена
опасност)  и употребата на опасни химични вещества и продукти в преобладаващата
част  от  рисковите  производства  и  обекти  в  Република  България,  е  необходимо,
контрола да се оптимизира в бъдеще.

Трудов травматизъм

Анализът на травматизма през 2010 г. показва, че през годината минимално се е
повишил  броя на  работещите,  пострадали  в  резултат  на  трудови  злополуки спрямо
предходната година, но остава далеч под нивата от 2008 г. По оперативни данни на
НОИ за 2010 г. са станали 3025 трудови злополуки, като броят им се увеличава с 69
броя в сравнение с 2009 г. (или с около 2%). 

От графиката е видно, че през периода 2000 г. – 2009 г. се наблюдава тенденция
за намаляване на трудовите злополуки, в т.ч. по чл. 55, ал. 1 от КСО. 

През  2010  г.  по  оперативни  данни  се  отчита  незначително  увеличаване  на
трудовите  злополуки,  което  в  определена  степен  е  обусловено  от  увеличаване  на
злополуките станали по време на път към и от работното място. Тези злополуки са
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нараснали от 480 през 2009 г. до 575 през 2010 г. или с 20% увеличение. Върху тези
злополуки Инспекцията по труда не може да влияе.

От графиката е видно, че през 2010 г. и трудовите злополуки със смъртен изход
са  се  увеличили  незначително  спрямо  2009  г,  но  запазват  относително  ниски  нива
спрямо 2007 и 2008 г. 

През 2010 г. са допуснати 2450 злополуки 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)  или  с  26  злополуки  (около 1% )  по-малко  в
сравнение с 2009 г.

Над половината  от злополуките през  годината  са станали в 11 икономически
дейности.  От  тях  „водещи”  икономически  дейности  по  отношение  допуснатия
травматизъм през 2010 г. са: „Държавно управление” (7.5%); „Сухопътен транспорт”
(5.5%); „Образование” (5.2%); „Хуманно здравеопазване” (5.0%); „Търговия на едро,
без търговията с автомобили и мотоциклети” (4.8%); „Добив на метални руди” (4.1%);
„Строителство на сгради” (3.7%); „Производство на метални изделия,  без машини и
оборудване”  (3.7%);  „Производство  и  разпределение  на  електрическа  и  топлинна
енергия  и  на  газообразни  горива”  (3.7%);  „Строителство  на  съоръжения”  (3.4%)  и
„Производство на хранителни продукти” (3.0%). Най-голям дял от травматизма през
годината  традиционно  генерира  сектор  „Строителство”  (около  10%),  въпреки
намаления абсолютен брой злополуки от 311 през 2009 г. на 270 през 2010 г.

През годината няма допуснати трудови злополуки по време и във връзка или по
повод на  извършваната  работа,  както  и  при всяка  работа,  извършвана  в  интерес  на
предприятието  в  икономически  дейности:  „Информационни  услуги”;  „Други
персонални  услуги”;  „Спомагателни  дейности  във  финансовите  услуги  и
застраховането”  и  „Туристическа  агентска  и  операторска  дейност;  други  дейности,
свързани с пътувания и резервации”.

Често трудови злополуки стават при извършване на дейности извън обичайните
трудови  задължения  на  работника,  определени  му  с  връчената  длъжността
характеристика,  респективно  извън  компетентността  на  работещите.  Когато  не  са
изпълнени и минималните изисквания, касаещи здравето и безопасността им: оценка на
риска,  обучение  и  инструктаж,  вероятността  за  травматично  увреждане  нараства
драстично.

Най-много  смъртни  трудови  злополуки  (27%)  са  станали  в  сектор
„Строителство”,  следвани  от  икономически  дейности:  „Търговия  на  едро,  без
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търговията  с  автомобили  и  мотоциклети”  –  7%;  „Сухопътен  транспорт”  –  7%;
„Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности” – 6% и др.

Независимо от слабото увеличение на смъртните злополуки през 2010 г. спрямо
2009 г., в сравнение с 2006 г. те са намалели с 45 бр., в сравнение с 2007 г. - с 85 бр. и в
сравнение с 2008 г. - с 67 бр.

Според оперативните данни на НОИ през 2010 г. са регистрирани 22 злополуки
предизвикали  инвалидност.  Спрямо  2009  г.  е  регистриран  ръст  от  47%  на  тези
злополуки.

Най-много  злополуки  предизвикали  инвалидност  са  станали  в  сектор
„Строителство” – 4 бр., „Хуманно здравеопазване” – 2 бр. и „Производство на машини
и оборудване, с общо и специално предназначение” – 2 бр.

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

В същото време, въпреки че се увеличава значително броя на предприятията с
извършена  оценка  на  риска  и  предприети  мерки  за  предотвратяване,  намаляване  и
ограничаване на риска, 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, неизползване на лични предпазни
средства или неспазване на технологични изисквания.

Анализът на злополуките по данни на НОИ за периода 2006 - 2010 г. показва, че
най-честите причини за допуснатите злополуки са: падане от височина; падане от едно
и също ниво вследствие хлъзване, спъване, загуба на равновесие; загуба на контрол по
време на работа при движение, вдигане, пренасяне или преместване на предмет, работа
с  машини  и  ръчни  инструменти.  Като  най-рискови  сектори  се  очертават:
„Преработваща  промишленост”;  „Строителство”;  „Транспорт,  складиране,  и  пощи”;
„Добивна промишленост”.

Негативния  ефект  на  финансовата  и  икономическа  криза  в  последните  две
години дава отражение и върху неспазването на трудовата и технологична дисциплина
и  поведението  на  работещите  –  занижен  вътрешнофирмен  контрол  и  занижено
внимание  при  изпълнение  на  възложената  работа;  формално  провеждане  на
задължителните  инструктажи;  липса  на  икономически  механизми,  мотивиращи
работодателите и работещите по отношение намаляване на травматизма; недостатъчно
осигурени  организационно-технически  мероприятия  и  координация  за  безопасна
работа; занижена взискателност от страна на работодателите и преките ръководители
към нарушителите на правилата за безопасен труд и т.н.

Въпреки, че Инспекцията по труда не може да повлияе осезателно на броя и
тежестта  на  злополуките,  дейността  й  е  коректив  за  работодателите  в  посока
ограничаване предпоставките за възникване на трудов травматизъм, който е носител
както на негативна социална тежест, така също води до големи икономически загуби за
пострадалите лица и техните семейства, бизнеса и държавата.

Поради тази причина една от мерките, заложени в плана за работа на ИА ГИТ
през 2011 г., е насочена към извършване на проверки в предприятия от икономически
дейности с коефициент на трудов травматизъм по-висок от средния за страната, както и
с влошен трудов травматизъм през последните три години.

2. В областта на трудовите правоотношения
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През 2010 г. ИА ГИТ извърши проверки в различни икономически дейности по
спазване  на  законовите  изисквания  по  възникване,  изменение  и  прекратяване  на
трудовите  правоотношения,  изпращане  на  уведомления  за  това  до  териториалните
поделения на НОИ; изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения; спазване
на законоустановеното работно време, почивките и отпуските, полагане на извънреден
и нощен труд; наемане на работа на непълнолетни лица и значителен брой проверки по
повод постъпили писмени искания, сигнали и предложения от граждани, синдикати и
други  организации,  както  директно  в  ИА  ГИТ,  така  и  на  „горещия  телефон”  в
Агенцията.

Целта  бе  с  взаимни  усилия  на  всички  заинтересовани  страни  да  се  постави
законова основа на трудовите правоотношения и да се постигане стратегическата цел
“Повишаване  качеството  на  контрола  по  спазване  на  законодателството  по
осъществяване  на  трудовите  правоотношения,  законодателството  в  областта  на
безопасността  и  здравето  при  работа  и  на  законодателството  за  насърчаване  на
заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или
се провежда обучение”.

Инспекционната  дейност  през  2010  г.  показа,  че  като  правило  трудовите
правоотношения в големите предприятия от всички икономически дейности възникват
и  се  осъществяват  в  съответствие  с  Кодекса  на  труда  и  нормативните  актове  по
неговото прилагане. 

При извършените през 2010 г. общо 46 736 проверки са установени общо 96 317
нарушения на нормите,  регулиращи възникването,  изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения.

Най-много  нарушения  по  осъществяване  на  трудови  правоотношения  са
установени в икономически дейности „Търговия на дребно” – 23 879 броя (24.8% от
общия  брой  констатирани  нарушения  по  трудови  правоотношения),
„Ресторантьорство” – 13 079 броя (13.6% от общия брой констатирани нарушения по
трудови правоотношения), „Строителство на сгради” – 5 664 броя, „Производство на
хранителни продукти” 5 530 броя и „Хотелиерство” – 5 228 броя.

Характерното  за  предприятията  от  тези  икономически  дейности  е,  че
работодателите  все  още  допускат  до  работа  лица,  без  да  им  е  връчено  копие  от
уведомлението за регистрация на сключения трудов договор, заверено от ТП на НОИ
или изобщо без сключен писмен трудов договор.

При прекратяване на трудовите правоотношения не се изплащат обезщетения за
неизползван  отпуск пропорционално  на  времето,  което се  признава  за  трудов стаж.
Установяват се нарушения на разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ като работодателите
неправомерно задържат трудови книжки на работници или служители поради различни
причини. Продължава да се допуска полагане на труд при пълен осемчасов работен ден
от работници или служители, наети за работа на непълно работно време и това е една
от формите за прикриване на пълното трудово възнаграждение, което се изплаща, а от
там и осигурителните вноски.

Дирекциите „Инспекция по труда”, които са констатирали най-много нарушения
по осъществяване на трудовите правоотношения са: София град – 15 803 бр. (16.4% от
общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения в
страната) при 13 396 броя за 2009 г.; Софийска област – 14 301 бр. (14.8%), Варна – 8
405бр. (8.7%); Пловдив – 6 119 бр. (6.4%) и т.н.

Броят на констатираните нарушения от Д ИТ Софийска област се е увеличил
двойно в сравнение с 2009 г.,  когато те са били 7 319 бр.  В Д ИТ Варна броят на
констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения е увеличен от
5 371 бр. за 2009 г. на 8 405 бр. през 2010 г. 
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През 2010 г. отново, както през последните пет години, най-висок относителен
дял имат констатираните нарушения по заплащане на труда – 24 875 бр., което е 25.8%
от  общия  брой  констатирани  нарушения  по  осъществяване  на  трудови
правоотношения. Спрямо констатираните нарушения през 2009 г. те са с 4 116 повече.

Най-често  тези  нарушения  се  изразяват  в  неизплащане  на  месечно  трудово
възнаграждение в гарантирания в Кодекса на труда минимален размер, незаплащане с
увеличение  на  положен  нощен  и  извънреден  труд,  неизплащане  на  дължимо
обезщетение за  неползван платен годишен отпуск или на обезщетение  за  неспазено
предизвестие.

Често  в  трудовия  договор  се  уговаря  минимална  работна  заплата  (или  на
осигурителния  праг  за  съответната  длъжност),  а  в  действителност  се  заплаща
значително  по-голяма  сума.  В  тези  случаи  при  прекратяване  на  трудовото
правоотношение  на  работниците  се  начисляват  и  изплащат  обезщетения  съгласно
уговореното в трудовия договор, а не на базата на устно уговореното възнаграждение.
Като  резултат  работниците  и  служителите,  чиито  трудови  договори  са  прекратени,
смятат,  че  са  ощетени  неправомерно  от  работодателя  и  търсят  съдействие  от
Инспекцията по труда.

Тези нарушения обикновено са свързани с наличието на “финансов интерес” и
от  двете  страни  –  работодател  и  работник.  Целта  е  заобикаляне  на  нормативните
изисквания  за  плащане  на  данъчни  задължения  и  осигурителни  вноски  в  по-висок
размер.  Нарушенията  се  допускат и поради това,  че в  повечето случаи воденето на
документация, свързана с осъществяването на трудовите правоотношения, се възлага
на  счетоводителите,  които  нямат  достатъчно  задълбочени  познания  в  областта  на
трудовото законодателство /например относно начисляване на допълнителните трудови
възнаграждения  за  нощен  труд,  за  продължителна  работа/,  което  също  води  до
допускане на посочените нарушения.

Икономическите  дейности,  в  които  най-често  се  констатират  нарушения  по
заплащане  на  труда  са:  „Търговия  на  дребно”  –  4  204 броя (16.9% от  общия брой
констатирани  нарушения  по  трудови  правоотношения),  „Ресторантьорство”  –  2  688
броя  (10.8% от  общия  брой констатирани  нарушения  по  трудови  правоотношения),
„Строителство на сгради” – 2 193 броя, „Производство на хранителни продукти” 1 676
броя и „Производство на облекло” – 1 634 броя.
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Особено тежък продължава да е проблемът със заплащането на труда в „Отговор
А” ООД, „Викинг – Николов” ООД, „БАТ Секюрити” АД и „ДАГА ПОЛИС” ООД. В
тези предприятия не се изплащат трудови възнаграждения с месеци, както и дължимите
обезщетения  на  работниците  и  служителите.  Проблемът по заплащането  на  труда в
„Отговор  А”  ООД и  „Викинг  –  Николов”  ООД съществува  от  дълго  време  и  не  е
последица  от  икономическата  криза.  На  тези  двама  работодатели  са  наложени
значителен брой административни наказания за нарушения по заплащането на труда,
но въпреки това неизплащането и забавата на трудовите възнаграждения продължава. 

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

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

В резултат на инспекционната дейност и най-вече с отделянето на изключително
внимание по заплащането на труда и извършените тематични проверки през 2010 г. от
контролните органи на ИА ГИТ е констатирано, че не са изплатени суми за трудови
възнаграждения в размер на 41 157 966 лв. След намесата на инспекциите по труда са
изплатени  трудови  възнаграждения  в  размер  на  47  милиона  лева.  Най-много  са
изплатените  трудови  възнаграждения  в  предприятия  от  икономически  дейности
„Производство на машини и оборудване”, “Строителство на сгради”, “Производство на
облекло”, „Хуманно здравеопазване” и „Производство на хранителни продукти” .

През 2010 год. се наблюдава тенденция на увеличение на нарушенията свързани
с  възникването  на  трудовите  правоотношения.  През  този  отчетен  период  те  стават
вторите  по  брой  констатирани  нарушения.  През  2010  г.  са  констатирани  17  972
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нарушения на тези разпоредби, докато през 2009 г. са установени само 1 063 такива
нарушения. Налице е увеличение с почти 17 пъти в сравнение с предходната година.
Икономическите дейности, в които са установени най-много нарушения от тази група,
са „Търговия на дребно” – 4 851 бр. в сравнение с 2009 г., когато са констатирани 179
броя нарушения  и  “Ресторантьорство”  – 2 812 бр.  в  сравнение с  2009 г.,  когато  са
констатирани 218 броя нарушения.

Освен в посочените по-горе икономически дейности, нарушения по възникване
на трудовите правоотношения са констатирани още и в ИД „Търговия на едро и дребно
с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”, ИД „Търговия на едро
без  търговия  с  автомобили  и  мотоциклети”,  ИД  „Сухопътен  транспорт”,  ИД
„Производство на хранителни продукти” , ИД „Производство на облекло”, а така също
и в ИД „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности”.

През 2010 г. са установени около 3000 случая за работа без трудови договори.
Икономическите  дейности,  в  които  са  установени  най-много  нарушения  по

възникването на трудовите правоотношения са:
 „Ресторантьорство” – 581 броя (20%);
 „Търговия  на  дребно,  без  търговия  на  дребно  с  автомобили  и

мотоциклети” – 439 броя (15%);
 „Производство на хранителни продукти” – 292 броя (10%);
 „Строителство” – 275 броя (9%);
  „Хотелиерство” – 205 броя (7%).

Основните причини за констатираните нарушения на нормативните актове,  за
допускане  на  лица  до  работа  без  сключени  трудови  договори  са  преди  всичко  от
икономически характер. Най-често с цел избягване на внасяне на осигурителни вноски
или намаляване разходите за труд. В други случаи самият работник отказва да подпише
писмен  трудов  договор,  с  оглед  възможността  да  ползва  обезщетението  при
регистрация  като  безработен  и  помощи  по  реда  на  социалното  подпомагане
едновременно с получаване на трудово възнаграждение. Има работодатели, които не
считат  за  необходимо  да  сключват  трудов  договор  с  работник,  който  е  в  т.нар.
“изпитателен период”.
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Продължават  случаите,  когато  при  проверките  инспекторите  по  труда
установяват регистриране в ТД на НАП на трудови договори, които не са подписани от
страните  по  трудовото  правоотношение.  В  този  случай  е  налице  регистриране  на
трудово правоотношение, което в действителност все още не е възникнало.

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

Следва да се отбележи, че в резултат на извършваната инспекционна дейност
през  2010  г.  след  намесата  на  инспекцията  по  труда  са  сключени  3  000  трудови
договори.

На трето място по брой през 2010 г. се нареждат констатираните нарушения на
разпоредбите, уреждащи спазването на работното време, почивките и отпуските – 14
326 бр., като през 2009 г. тези нарушения са били 11 559 бр. Най-много нарушения от
този вид са установени отново в предприятията от икономически дейности: „Търговия
на дребно” – 4 101 бр., при констатирани 3198 бр. през 2009 г., „Ресторантьорство”–2
403 бр. при констатирани 1 919 бр. през 2009 г., “Хотелиерство” – 868 бр. Най-много
нарушения по работното време са свързани с отпуските на работниците и служителите
и с полагането на извънреден труд. Следват ги нарушенията във връзка с максималната
продължителност  на  работната  смяна  при  сумирано  отчитане  на  работното  време,
продължителността  на  работната  седмица  и  нарушенията  по  въвеждането  на
намаленото работно време.

Нарушенията  на  нормите,  регламентиращи  работното  време,  почивките  и
отпуските  са  свързани  с  липсата  на  регламент  за  работното  време,  почивките  и
отпуските в обекти, които работят в почивните и празнични дни. В част от проверените
предприятия  не  се  спазват  изискванията  за  установяване  на  разпределението  на
работното време в Правилник за вътрешния трудов ред. Данните от инспекционната
дейност показват, че в голяма част от проверките се представя Правилник за вътрешния
трудов ред, който е типов и не отразява спецификата на работа в обекта. Не се изготвят
и съхраняват документите за отчитане на работното време - графици за работа на смени
и  други.  Много  често  се  допускат  нарушения,  свързани  с  въведеното  сумирано
изчисляване  на  работното  време.  Не  се  изравняват  изработените  часове,  и  не  се
превръщат отработените часове нощен труд в дневен.

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

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

Не по-малко по брой през 2010 г. са констатираните нарушения на разпоредбите
по предоставяне на документи по ТПО – 12 471 бр., като отново най-много нарушения
от този вид са констатирани в предприятията от икономически дейности: „Търговия на
дребно” , „Ресторантьорство”, „Строителство но сгради”, „Производство на хранителни
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продукти”,  „Сухопътен  транспорт”,  ”Производство на  облекло”,   “Хотелиерство”  и
„Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети”.

При извършените през 2010 г. проверки са констатирани значителен брой случаи
на  едностранно  разпореждане  от  работодателя  на  ползване  на  неплатен  отпуск  от
работниците.  Това  се  извършва  с  устна  заповед  на  работодателя  в  нарушение  на
изискванията  на  трудовото законодателство  или чрез  принуждаване  на  работниците
под заплаха за уволнение или неизплащане на вече станали дължими възнаграждения
да отправят писмени искания за ползване на неплатен отпуск в условията на престой
или намаляване на обема на работа в предприятието. 

Установените през 2010 г. нарушенията на други норми от Кодекса на труда са
предимно  нарушения,  свързани  със  задълженията  на  работодателя  да  предостави
длъжностна  характеристика на работника  или служителя и да издава  извлечения  от
ведомостите  за  заплати  и  други  документи,  свързани  с  трудовото  правоотношение.
Много  често  извършвано  от  страна  на  работодателите  нарушение  е,  че  при
прекратяване  на  трудовото  правоотношение  не  вписват  своевременно  в  трудовата
книжка  данните,  свързани  с  прекратеното  трудовото  правоотношение,  или
неправомерно я задържат.

Нарушенията, които ИА ГИТ счита за значими за обществото и има за цел да ги
намали  до  минимум,  доколкото  техния  характер  са  от  компетентността  и
функционалните възможности на Агенцията са следните:

- по наемане на работа без предварително сключен и регистриран трудов
договор;

- по изплащане на трудовите възнаграждения;
- по отчитане на работното време и спазване ограниченията за извънреден

труд и почивките;
- по обезопасяване на работното оборудване и работните места - наличие

на опасности от тежки увреждания;
- по обезопасяване на работното оборудване и технологичните процеси, в

т.ч. станали най-често причина за злополука.
Този вид нарушения,  определени като съществени,  са малко на брой, спрямо

всички отчитани над 60 вида нарушения. Ако групираме тези нарушения в една група
(А) и всички останали в друга група (Б) може да се види на следващата графика, че
нарушенията от група „А” са около една трета от констатираните нарушения от група
„Б”.
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Това  показва,  че  статистическата  им  стойност  не  е  малка,  а  предвид  и
значението им за всеки засегнат работник или служител, предполагаме че с дейността
си сме помогнали на  много работещи и решението  ни приоритет  в  контролната  ни
дейност  да  бъде  ограничаване  на  този  вид  нарушения  до  минимум  е  правилно.
Установяването  на  тези  нарушения  и  отстраняването  им  чрез  прилагане  на  всички
дадени  от  закона  принудителни  административни  мерки  носи  реална  полза  за
работещите, а това е и целта на Агенцията – осигуряване на достойни условия за труд.

Разрешителни режими
През 2010 г. от инспекцията по труда са поискани 1328 разрешения за уволнение

на  работници  и  служители  ползващи се  със  специална  закрила  по  чл.  333,  ал.1  от
Кодекса  на  труда  и  са  дадени  614  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  „Държавно  управление”,  „Образование”,  „Хуманно
здравеопазване”, „Сухопътен транспорт” и „Търговия на дребно”.

През 2010 г. са поискани общо 1908 и са дадени 1834 разрешения за наемане на
работа по трудови правоотношения на лица до 18 години. От тях 107 са поискани за
наемане по трудови правоотношения на лица до 16 години и 1801 – за лица, навършили
16 години.

За сравнение през 2009 г. са поискани общо 2920 и са дадени 2828 разрешения за
наемане на работа на лица до 18 години, като 140 разрешения са дадени за наемане на
лица до 16 години и 2688 – за наемане на работа на лица, навършили 16 - годишна
възраст.

Най-много искания за даване на разрешения за наемане на лица до 18 години по
трудови  правоотношения  са  поискани  от  работодатели  на  предприятия  от
икономическите дейности: „Търговия на дребно”, „Хотелиерство”, „Ресторантьорство”
в Бургаска, Варненска и Добричка области.

До 2006 г. е наблюдавана тенденция за непрекъснато увеличаване на броя на
дадените разрешения от Д ИТ за назначаване на работа на непълнолетни лица, а от
2007 г. до 2010 г. включително, значителен спад, което се дължи на състоянието на
икономиката в страната.

Решени  искания  и  сигнали  от  граждани,  ведомства  и  синдикални
организации

През  2010  г.  в  ИА  ГИТ  постъпиха  16  070  искания  и  сигнали  от  граждани,
ведомства и синдикати, като в рамките на календарната година са решени 15 503 или
96.5% от тях. Постъпилите искания и сигнали са предимно в икономически дейности:
„Търговия на дребно” – 2 026 (12.6%), „Строителство на сгради” – 1 174 (7.3%), „Други
персонални услуги” – 1 106 (6.9%), „Производство на облекло” - 794 (4.9%).

Най-голям брой искания и сигнали за нарушаване на трудовото законодателство
са постъпили в Д ИТ: София – 3 817, Пловдив – 1 988, Софийска област – 1 494, Варна
– 987, Благоевград - 840, Бургас - 816.

През периода 2007 г. – 2010 г. броя исканията и сигналите за нарушаване на
трудовото законодателство са нараснали от 6 997 на 16 070 или 2.3 пъти.
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Постоянно  увеличаващият  се  брой  на  исканията  и  сигналите  в  ИА  ГИТ  са
доказателство за доверието, което имат гражданите и ведомствата в институцията, за
решаване  на  техните  проблеми.  От  друга  страна  те  са  сигнал  за  продължаващото
поведение  на  работодателите  да  нарушават  трудовите  права  на  работниците  и
служителите.

През  2010  г.  във  връзка  с  решаване  на  постъпилите  искания  и  сигнали  от
граждани, ведомства и синдикати са извършени общо 8 989 бр. проверки, от които само
за  решаване  на  постъпилите  искания  –  8  451  бр.  проверки.  Броят  на  извършените
проверки с цел решаване на постъпилите искания и сигнали е с 642 повече в сравнение
с 2009 г.

Преобладават  исканията  и  сигналите,  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 работната сила и с условия на труд, които не отговарят на нормативните
изисквания, като: “Търговия на дребно” – 2 080 бр., „Строителство на сгради” – 1 211
бр., „Други персонални услуги” – 1 195 бр., „Дейности по охрана и разследване” . 993
бр. и „Ресторантьорство” – 990 бр.

Дирекциите”  Инспекция  по  труда”,  които  извършиха  най-много  проверки  по
искания и сигнали са: София – 1 803 бр., Пловдив – 1 327 бр. и Софийска област – 876
бр.

Само за проучване на искания през 2010 год. са извършени 8 451 проверки или
94% от общия брой извършени проверки по молби, жалби и сигнали.

Извършените  проверки  по  сигнали  са  538  и  са  предимно  по  сигнали  на
Министерство  на  вътрешните  работи,  Националната  агенция  по  приходите,
синдикатите, Националния осигурителен институт, и др. 

Основните  проблеми,  визирани  в  исканията  и  сигналите  са  във  връзка  с
изплащане  на  трудовите  възнаграждения  в  срок,  договорен  в  сключените  писмени
трудови  договори.  Най  -  често  нарушенията  са  по  отношение  на  негарантиране  на
изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово
възнаграждение,  но  не  по-малко  от  минималната  работна  заплата  за  страната,  при
добросъвестно  изпълнение  на  трудовите задължения  на  работника  или служителя и
неизплащане на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения при прекратяване
на трудовите правоотношения с работника и служителя.
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Голяма  част  от  сигналите  са  във  връзка  с  възникването,  изменението  и
прекратяването на трудовите правоотношения. Все още има сигнали за полагането на
труд от работници и служители без сключени писмени трудови договори и предимно
неправомерно допускане до работа на същите от съответния работодател преди да са
предоставени документите  по  чл.  63,  ал.  1  от  КТ.  Тези  лица  депозират  въпросните
сигнали едва, след като са били изгонени от работодателя си. При проверката на място
не се установява полагането на труд от тяхна страна, а от проверената документация за
посочения  период,  лицата  не  фигурират  в  нито  един  от  представените  документи,
удостоверяващи  наемането  и  полагането  на  труд  -  трудови  досиета,  разплащателни
ведомости,  книги  за  инструктаж  и  др.  Намесата  на  ИА  ГИТ  в  този  случай  е
невъзможна, както по отношение на прилагането на процедурата по чл. 405а от КТ,
относно уреждането на отношенията  при предоставяне на работната  сила,  така  и за
изплащането на дължимите се възнаграждения.

Постъпват  искания  и  сигнали  относно  незаконосъобразното  полагане  на
извънреден  труд,  в  нарушение  на  чл.  143,  ал.  2  от  КТ,  същото  не  може  да  бъде
доказано, поради недокументирането му от страна на работодателя. При извършваните
проверки се установяват нарушения по отношение на спазването на междуседмична
почивка.

Голям процент от жалбите се отнасят и до прекратяване на трудови договори
при неспазване на предварителната закрила по чл. 333 от Кодекса на труда, налагане на
дисциплинарни наказания, нарушения свързани с правото на ползване на платен и не
платен  отпуск,  приемане  на  работа  на  непълнолетни  лица  без  разрешение  от
инспекциите по труда, неизплатени обезщетения не ползван платен годишен отпуск на
основание чл. 224 от КТ и за не спазено предизвестие, съгласно разпоредбата на чл. 220
от КТ, както и неизплатени трудови възнаграждения.

Работата по постъпилите искания и сигнали е свързана с редица затруднения -
несъдействие  от  проверявания  работодател  (в  различни  форми,  в  т.ч.  и  умишлено
укриване), едностранчиво представяне на фактите в тях, което налага инспекторите да
изясняват  много  факти.  Поставят  се  за  решаване  въпроси,  по  които  ИА ГИТ няма
законови  правомощия,  предвид  на  което  нерядко  жалбоподателят,  като  остане
неудовлетворен, пише ново искане, както до ИА ГИТ, така и до друга администрация и
се  налага  да  се  отговаря по няколко пъти на  едно и  също искане  или сигнал.  Има
случаи, в които в исканията и сигналите се вписват неверни твърдения, като целта не е
решаването на конкретен проблем на жалбоподателя, а създаване на неприятности на
проверения работодател. Тревожен е и факта, че постъпват искания и сигнали, които
наглед  не  са  анонимни  -  има  посочени  име,  адрес  за  кореспонденция,  за  които  в
последствие  се  оказва,  че  са  анонимни.  Трудности  при  решаване  на  исканията  и
сигналите възникват и с опазването на анонимността на подателя им, в случаите, когато
например е необходима намеса за връщане на задържана трудова книжка.

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.

Работата по постъпилите искания и сигнали е съпътствана с редица затруднения
– неоказване на съдействие от проверявания работодател (в различни форми, в т.ч. и
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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, например до Националната
агенция по приходите, Националния осигурителен институт и др.

Взаимодействие с други държавни контролни органи и социални партньори
През  2010  г.  съвместно  с  представители  на  други  контролни  органи,  се

извършиха общо 3 250 бр. проверки. От оперативна гледна точка, предвид същността
на  събираната  информация,  с  най-съществен  ефект  са  съвместните  проверки  с
представители на ТД на НАП. 

Сътрудничеството  с  МВР  е  изключително  успешно,  от  гледна  точка  на
установяване  на груби нарушения  на трудовото законодателство.  За  това допринася
обстоятелството,  че близо една трета от проверките са нощни,  и недобросъвестните
работодатели  си  позволяват  по-смело  да  нарушават  изискванията  на  трудовото
законодателство.  Основно  тези  съвместни  проверки  бяха  свързани  с  установяване
наличието на трудови договори и работа на непълнолетни.

Съвместните проверки са ефективни и дават възможност за събиране на повече
доказателства  /документи/  при  изясняване  на  възникнали  спорни  обстоятелства  и
установяване на нарушения на трудовото законодателство.

За  подобряване  на  качеството  и  ефективността  на  съвместната  работа
спомогнаха  и  сключените  национални  споразумения  за  съвместна  дейност  през
последните няколко години. Не е без значение факта, че инициатор на споразуменията
за  съвместно  сътрудничество  беше  ИА  ГИТ.  Резултатите  от  съвместния  контрол
показват, че тези проверки допринасят за по-бързо решаване на възникналите проблеми
в предприятията, чрез своевременна намеса в зависимост от правомощията, тъй като се
избягва  загубата  на  време за  сигнализиране на  един или друг орган за  проблемите,
които са от неговата компетентност

Трябва  да  се  отбележи  много  доброто  взаимодействие  и  със  структурите  на
национално  представените  синдикати.  Често  възникналите  въпроси  се  решават  в
оперативен  порядък,  без  да  е  необходимо  формализиране,  това  е  особено  актуално
когато се налага да се реагира незабавно за да не се стига до конфликтна ситуация в
дадено предприятие.

През изминалата година синдикатите активизираха дейността си, като започнаха
по-често да сигнализират за нарушения на трудовото законодателство.

При  реализиране  на  инспекциите  през  периода  многократно  са  присъствали
представители на КУТ/ГУТ в предприятията, както и представители на синдикалните
организации.  Този  стил  на  съвместна  работа  се  утвърждава  както  в  големите
предприятия, в които има изградени организации на работещите, така и в инспекции в
предприятия, получаващи субсидия от държавния бюджет.

В заключение може да се каже, че с другите контролни институции е въведена
добрата практика за предоставяне на текуща и периодична информация за обектите на
контрол и констатираните нарушения на трудовото законодателство.

1. Силни страни на съвместното сътрудничество:
• повишаване  броя  на  констатираните  нарушения  и  приложените

административни мерки;
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• разширява  се  обхвата  на  контрол  и  се  увеличават  възможностите  за
посещаване на по-голям брой обекти,  включително и в най-отдалечените райони на
областите;

• при съвместната работа, на практика става разширяване на правомощията
на  съответната  служба,  поради  това,  че  тя  използва  и  правомощията  на  службата
партньор;

• директна  размяна  на  оперативна  информация  в  хода  на  съвместните
проверки;

• идентифициране  нови  обекти  на  територията  на  дадена  област,
подлежащи на контрол за спазване разпоредбите на трудовото законодателство.

2. Слаби страни на съвместното сътрудничество:
• съвместните проверки изискват по – добра организация и отнемат повече

технологично време;
• поради невъзможност работодателя да бъде проверяван едновременно от

две и повече служби, е необходимо взаимно изчакване.
Независимо  от  тези  слаби  страни,  резултатите  от  извършената  съвместна

дейност през 2010 г. показват, че се постигат планираните цели и приоритети, заложени
в Споразуменията за съвместно сътрудничество, а именно - за подобряване прилагането
на трудовото законодателство, своевременен обмен на информация и подобряване на
превантивната дейност. Следва да се отчете обстоятелството, че съвместната дейност с
горепосочените  институции  е  достатъчно  ефективна  и  спомага  за  системното  и
комплексно прилагане на законодателството. 

Предвид  постигнатите  добри  резултати  от  съвместното  сътрудничество  и
занапред ще разчитаме държавата, в лицето на институциите да обединява усилията си
за своевременно решаване на проблемите, които възникват в обществото.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
Укрепването на капацитета на ИА ГИТ през последните години си остава един

от постоянните приоритети за управлението на инспекционната дейност. През 2010 г.
се  извърши  поредно  оптимизиране  на  структурата  на  ИА  ГИТ.  Постигна  се
организационно-структурно и функционално развитие с Устройствения правилник на
Агенцията от 11.05.2010 г., като на базата на вътрешно преструктуриране се извърши
реорганизация на дирекциите „Инспекция по труда” и се редуцира техният брой от 28
на 20.

От 02.08.2010 г. беше изготвено ново длъжностно разписание, като в дирекциите
„Инспекция по труда” в Бургас, Варна, София – бул.,,Витоша” № 6, Пловдив и Стара
Загора  бяха  създадени  отдели  ,,Безопасност  на  труда  и  контролна  дейност’’  и
,,Административно, информационно и правно осигуряване”.

С промените в Устройствения Правилник на ИА ГИТ, в сила от 17.12.2010 г.
специализираният контрол по законодателството свързано с изпълнение на държавна
служба  премина  към  ИА  ГИТ  в  дирекция  „'Трудови  правоотношения  и  правно
осигуряване”  бе  създаден  отдел  Служебни  правоотношения,  а  дирекцията  бе
преименувана  на  дирекция  „Трудови  и  служебни  правоотношения  и  правно
осигуряване”.

Също така, с цел по добрата организация на дейностите по медийната политика,
административно обслужване и информационно осигуряване на ИА ГИТ, бе създадена
нова  дирекция  АИОТ,  като  отделите  „Информационно  осигуряване”  в  дирекция
„Безопасност  на  труда  и  анализ  на  контролната  дейност”  и  „Административно
обслужване” в дирекция „Управление на човешките ресурси”, заедно с главния експерт
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в дирекция „Управление на човешките ресурси” – отговарящ за медийната политика на
ИА ГИТ бяха прехвърлени в новосформираната дирекция. 

Изготвени  са  своевременно  длъжностни  щатни  разписания,  заповеди  и
допълнителни споразумения за промяна на служебното или трудово правоотношения,
длъжностни  характеристики за  звената  с  променена  структура  и  функции,  съгласно
измененията в Устройствения правилник.

Към настоящия момент общата щатна численост на служителите в ИА ГИТ е
495  щатни  бройки,  от  които  352  инспектори  по  труда.  От  общата  численост  на
персонала 488 са държавни служители с ръководни и експертни функции, а останалите
7  служители  са  по  трудово  правоотношение,  осъществяващи  спомагателни  или
технически функции. 

С  цел  осигуряване  на  кариерното  развитие  на  специалистите  в  ИА  ГИТ,
доказали умения и компетентности при изпълнение на задълженията си и  проявили
инициативност  и  заинтересованост  от  подобряване  дейността  на  съответните
структурни звена и издигане имиджа на Инспекцията като цяло, през отчетния период
ефективно  е  прилагано  повишаването  в  длъжност  чрез  конкурентен  подбор.
Преназначени на по-високи длъжности са 43 служители.

Продължи утвърдената  практика  на  прозрачност  и  отчетност  в  дейността  на
администрацията на ИА ГИТ като се прилага конкурсното начало в назначенията на
служителите. Проведени са 27 конкурса за 28 щатни бройки. 

През 2010 г. са изготвени 1348 заповеди, свързани с назначаване, изменение на
правоотношението,  заместване,  съвместяване  и  освобождаване  на  служители  от  ИА
ГИТ.

През 2010 г. стартира и е осъществена цялостната дейност по оповестяване на
работни места за заемане по програма „Старт на кариерата”, провеждане на интервюта
с кандидатите и определяне на класираните за заемане на работните места. Назначени
са 26 младши експерти.

Повишени в ранг са 87 държавни служители, които съгласно изискванията на
НУРАСДА  отговарят  на  условията  за  повишаване.  Изготвени  са  съответните
атестационни формуляри и  заповеди за повишаване в ранг.

Напуснали ИА ГИТ за периода януари - декември 2010 г. са 81 служители. От
тях най – много са напуснали по взаимно съгласие - 30, с предизвестие от страна на
държавния  служител  -  4,  поради  преминаване  на  държавна  служба  в  друга
администрация – 6, едностранно прекратени служебни правоотношения от органа по
назначаване с предизвестие по чл. 106 от ЗДСл - 23, едностранно прекратени служебни
правоотношения от органа по назначаване без предизвестие по чл. 107 от ЗДСл - 2, по
инициатива  на  органа  по  назначаване  срещу  уговорено  обезщетение  –  3,  поради
изтичане на срока, за който е назначен държавния служител – 1, Прекратените трудови
правоотношения са 12.

За същия период в ИА ГИТ са назначени 75 служители – 26 след провеждане на
конкурс, по заместване на продължително отсъстващи служители – 45, преминаване от
друга администрация – 2, един по чл. 16а от ЗДСл и един по реда на чл. 87а от ЗДСл.

Своевременно  е  актуализирана  информацията  в  регистъра  на
административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт при
всяка промяна в незаетите бройки и при обявяване на конкурс.

Запазва се доброто образователно равнище на заетите в ИА ГИТ и продължава
тенденцията  на  повишаване  професионалната  квалификация  на  служителите.  В
обучения по 31 актуални тематични направления 575 служители на ИА ГИТ повишиха
квалификацията и опресниха знанията си по прилагане на АПК и ЗАНН, ЗЗБУТ, за
придобиване на квалификационна група по електробезопасност и др. През 2010 г. бяха
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предприети  мерки  за  обучение  на  служители  на  ИА  ГИТ  за  работа  с  въведената
автоматизирана  електронна  система  с  цел  по-бързо  и  ефективно  движение  на
административните преписки и намаляване на разходите.

Също така беше организирано модулно обучение по администриране на системи
– за новоназначени експертни длъжности, на което бяха обучени 40 служители.

За отчетния период ИА ГИТ проведоха и пет обучения финансирани от Фонд
„Условия  на  труд”  -  „Внедряване  и  поддържане  на  информационна  система  за
обработване  на  данни  от  подадени  декларации  по  чл.  15  от  ЗЗБУТ”  –  70  обучени
служители,  „Практически  аспекти  по  прилагане  на  АПК  и  ЗАНН  в  хода  на
осъществяване  на  политиките  на  МТСП”  –  100  обучени  служители,  „Модулно
обучение за новоназначени инспектори по интегрирано инспектиране” – 44 обучени
служители, „Международна среща – обмяна на добри практики между инспектори от
Република България и Република Румъния” – 14 обучени служители, „Обмяна на опит
и  добри  практики  и  извършване  на  съвместни  проверки  между  инспектори  от
Република България и Република Гърция” – 25 обучени служители.

Дирекция УЧР събра и обобщи личните планове за обучение на служителите от
ИА ГИТ. На базата на тези планове е направен анализ на потребностите от обучение
във всички звена на изпълнителната агенция и изготвен годишния план на агенцията за
задължително и специализирано обучение. Съобразно със заявените желания в личните
планове са изготвени заявките за обучение на служителите от Агенцията в Института
по публична администрация (ИПА) за 2011 г. 

Въпреки трудната  2010 г.  ИА ГИТ е изразходвала 127 913 лева за  обучение,
защото приоритет на агенцията е създаване на човешки капитал, който е задължително
условие за реализиране на приоритетите  от дейността  на ИА „Главна инспекция по
труда”.

За  изготвянето  на  доклада  за  състоянието  на  администрацията  за  2010  г.
служителите от дирекция УЧР са обобщили информацията за цялостната дейност по
развитие на човешките ресурси за изтеклата година. От Д УЧР са попълнени разделите:
I.„Организация на структурата”  II.  „Развитие и оптимизиране на административните
структури”, IV. „Държавна служба” и VIII. „Регистър на административните структури
и на актовете на органите на изпълнителната власт”.

Започна  и  разработване  на  методика  за  изследване  на  удовлетвореността  на
гражданите и бизнеса от административното обслужване, като се предвижда тя да бъде
одобрена и въведена през 2011г.

По-нататъшното укрепване на административния капацитет на инспекцията по
труда и модернизиране на нейната администрация си остава и през 2011 г. приоритетна
програмна задача.

Очакванията  от  изпълнението  на  програмата  са  да  се  подобрява
професионалната  компетентност  на  служителите  от  ИА  ГИТ  за  по-ефективно  и
ефикасно  изпълнение  на  задълженията  им  и  поддържа  институционалната
идентичност,  публичност  и  прозрачност  за  дейността  на  ИА  ГИТ;  да  повишава
информираността на обществото за резултатите от инспекционната дейности и издига
качеството на превантивната дейност.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ
Изпълнение  на  дейности  по  подписани  споразумения  за  сътрудничество

между ИА ГИТ и сродни институции от други държави
На  25  август  2010  г.  в  София  бе  подписано  двустранно  споразумение  за

сътрудничество и взаимодействие между ИА ГИТ и Националната инспекция по труда
на Полша.
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Служители  на  Агенцията  активно  участваха  в  процеса  на  разработване  и
съгласуване  на  двустранни  споразумения  за  сътрудничество  и  взаимодействие  с
Инспекцията  по  труда  и  социалното  осигуряване  на  Испания  и  със  Службата  за
лицензиране  на  фирми  за  временно  наемане  на  работа  във  Великобритания
(Gangmasters Licensing Authority).

Организирано бе работно посещение на делегация на Инспекцията по труда на
Гърция (през първата половина на м. май), на което бяха дискутирани възможностите
за сътрудничество в областта на условията на труд и защитата на трудовите права.

По  инициатива  на  Министъра  на  труда  и  социалната  политика  на  България
обхватът на  сътрудничеството бе  разширено  и на 30 септември 2010 г.  в София бе
подписано  тристранно  споразумение  за  сътрудничество  между  министерствата  по
труда на България, Гърция и Румъния, като за изпълнение на споразумението отговарят
инспекциите по труда на трите страни.

В изпълнение на така сключеното споразумение бяха организирани двудневна
работна  среща -  семинар  с  представители  на  Инспекцията  по труда  на  Румъния  на
29.10.–30.10.2010 г. в гр. Русе и петдневен семинар с 25 представители на Инспекцията
по труда на Гърция в периода 06.12.–10.12.2010 г. в гр.Сандански.

Проведени  бяха  също  редица  работни  срещи  на  служители  на  ИА  ГИТ  с
експерти и представители на различни институции и организации, в т.ч. с представител
на  Инспекцията  по  труда  на  Норвегия  и  с  представители  на  Американското  и  на
Британското посолство в София.

След  отправени  покани  за  участие  в  различни  европейски  и  международни
проекти (ICENUW, KESTTLE и др.), фокусирани основно върху проблемите, свързани
с международната трудова миграция и трафика на хора, с цел трудова експлоатация,
ИА ГИТ се включи като партньор в проекта ICENUW („Изграждане на сътрудничество
в европейска мрежа срещу недекларирания труд”).

Активната международна дейност на ИА ГИТ и увеличеният брой контакти с
чуждестранни институции и организации обуслови значително нарастване на водената
кореспонденция в тази насока.

Същевременно, международното административно сътрудничество, обмяната на
опит  и  информация  с  инспекциите  по  труда  от  ЕС  и  региона,  както  и  с  други
организации  и  институции  представляват  сериозен  ресурс  за  повишаване
ефективността  на  контрола  по  труда,  и  поради  тази  причина  не  следва  да  бъдат
подценявани.

Предоставяне на отчети и доклади, оперативни анализи, информационни
справки,  становища  и  други  материали  на  европейските  и  международни
институции

В изпълнение  на  тази  мярка  през  м.  юни  бе  преведен  на  английски  език  и
своевременно изпратен до Секретариата на Комитета на старшите инспектори по труда
(SLIC)  доклад  относно  дейността  на  ИА  ГИТ  през  2009  г.,  като  същият  вече  е
публикуван на сайта CIRCA (http://circa.europa.eu/).

С оглед изпълнение на международните ангажименти на Република България
като страна - член на Международната организация по труда, бе преведен на английски
език и представен на МТСП докладът за дейността на ИА ГИТ през 2009 г.

В изпълнение на ангажиментите на ИА ГИТ като бюро за връзка по чл. 4 от
Директива 96/71/ЕО за командироването на работници в рамките на предоставянето на
услуги  бе  извършен  превод  на  постъпилите  в  периода  01.01.2010  г.  -  31.12.2010  г.
запитвания на български език, както и превод на отговорите на английски или френски
език.
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Исканията  за  информация  или  за  оказване  на  съдействие  (основно  с  оглед
връчване  на  призовки  и/  или  други  документи,  свързани  с  осъществяване  на
инспекционната дейност), отправени от страна на ИА ГИТ към бюрата за връзка или
към компетентните  контролни органи в  други  страни -  членки на  ЕС,  както  и  към
службите  за  трудови  и  социални  въпроси  към  някои  български  посолства  през
посочения период също бяха преведени на съответния език и надлежно изпратени до
съответните органи/ институции.

Организиране  участието  на  представители на  ИА ГИТ в  международни
прояви на ЕС, МОТ, SLIC, IALI и др.

Представители на ИА ГИТ взеха участие в 58-та (гр. Билбао, Испания) и 59-та
(гр. Брюксел, Белгия) пленарни срещи на SLIC, в Третата конференция на Регионалния
алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна на тема
„Ролята на инспекциите по труда в националната система по безопасност и здраве при
работа”, организирана в гр. Баку от Държавната инспекция по труда на Азербайджан
(17-20 ноември 2010 г.), в редица семинари, европейски и международни конференции,
както и в срещите на работни групи, сформирани към SLIC (Enforcement, MACHEX,
работната група за организиране на Тематичния ден на 59-та пленарна среща), и др.

Служители  на  инспекцията  взеха  участие  в  множество  инициативи,
организирани от други институции и организации в страната, като например среща с
делегация от Министерство на човешките ресурси и социалното осигуряване (МЧРСО)
на  Китайската  народна  република  (22.02.  –  26.02.2010  г.),  семинар  на  експерти  от
Южна Европа във връзка с проучване на възможностите за създаване на европейска
платформа  за  сътрудничество  между  инспекциите  по  труда  и  други  компетентни
надзорни и изпълнителни органи за предотвратяване и борба с недекларирания труд,
организиран от Центъра за изследване на демокрацията (04.05.2010г.), международна
конференция  за  борба  с  недекларираната  заетост  в  ЕС,  организирана  от  МТСП
(30.09.2010г.),  международна  конференция  на  тема  „Прилагане  и  спазване  на
разпоредбите  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд-  опитът  на  Белгия  и
България” (31.05. – 01.06.2010 г.), организирана от КТ „Подкрепа” и др.

За ефективното участие на ИА ГИТ в различни международни събития и прояви,
бе  осигурен  превод  на  материалите,  свързани  с  отделните  инициативи  (покани,
предварителни въпросници, презентации и други документи), както и организиране на
задграничните командировки на служителите на Агенцията.

Участие на ИА ГИТ към сайта за  бърз  обмен на знания (KSS-Knowledge
Sharing Site) към Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC).

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

През 2010 г. постъпилите в ИА ГИТ въпроси бяха общо 40 бр., от които 38 бр.-
изискващи отговор, а 2 бр.- за отговор по преценка. На всички въпроси е публикуван
отговор в указания срок.

Публикувани  бяха  и  три  въпроса,  зададени  от  ИА  ГИТ,  както  и  обобщена
информация за постъпилите по тях отговори.

Подготовка на проекти по оперативни програми по структурните фондове
и по други източници за финансиране.

Съгласно Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
сключен  през  м.  август  2009  г.  между  ИА  ГИТ и  Агенцията  по  заетостта,  Главна
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инспекция по труда се явява конкретен бенефициент по проект BG051PO001- 2.3.01
„Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие  на  човешките  ресурси”  и  осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на
Европейския социален фонд и Република България. Реализацията на проекта започна
през  м.  септември  2009  г.,  а  през  първото  полугодие  на  2010  г.  бе  осъществена
откритата  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Национално
изследване  на  условията  на  труд”.  След  сключване  на  договора  с  определения
изпълнител през м. май 2010 г., започна и осъществяването на дейността, а именно -
провеждане на национално изследване на условията на труд. Бяха обсъдени и приети
представените  от  изпълнителя  Встъпителен  и  Междинен  доклад  за  провежданото
изследване, Финален отчет от работата на терен, както и първи вариант на Доклада за
състоянието на условията на труд в България, който бе предаден през м. декември 2010
г.  Осъществена  бе  и  подготовка  по  изпълнение  на  дейност  2.1  „Разработване  на
профили по БЗР по икономически дейности”.

В рамките на Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на
пазара на труда, социалните и здравните услуги” на Оперативна програма „Развитие на
човешките  ресурси”  са  одобрени критерии  за  избор  на  операции,  по една  от  които
бенефициент е ИА ГИТ - схема „Повишаване ефективността на контролната дейност на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Схемата е с бюджет 6.5 млн. лв. и
предвижда разработване и въвеждане на единна методика и унифицирани процедури за
извършване на контролната дейност за всяка една от областите на контрол, както и
разработване на информационна система, осигуряваща актуални данни за условията на
труд в предприятията в страната.

Мониторинг  на  изпълнените  договори  от предприятията по  проект BG
2003/004-937.05.01  „Изпълнение  на  предприсъединителните  ангажименти  на  Р
България в областта на здравословните и безопасни условия на труд”

С  оглед  осъществяване  на  мониторинг  на  изпълнените  договори  от
предприятията  по  проект  BG  2003/004-937.05.01  „Изпълнение  на
предприсъединителните ангажименти на Р България в областта на здравословните и
безопасни  условия  на  труд”  бе  изготвен  годишен  график  за  посещения  на  място  в
предприятията  -  бенефициенти  по  проекта  и  бе  осъществяван  постоянен  контрол
относно стриктното спазване на същия.

Резултатите от мониторинга бяха обобщени в доклад до Дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” към МТСП.

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
Медийната политика на Главна инспекция по труда през 2010 г. беше изградена

и реализирана като неразделна част от общата политика на Агенцията за информиране
на  обществеността  по  тематиката  на  контрола  за  спазването  на  трудовото
законодателство и Закона за насърчаване на заетостта.

Медийната политика беше подчинена на стратегическата цел за постигане най-
пълно изразяване мисията на Инспекцията по труда с цел отговаряне на обществените
очаквания, удовлетворение на социалните потребности и изпълнение на законовите и
обществени отговорности в областта на условията на труд, законността на трудовите и
служебните отношения и контролът, свързан със заетостта и безработицата.

През 2010 г. са осъществени 2 749 публикации и излъчвания в националните и
регионалните  медии  по  теми,  свързани  с  дейността  и  тематиката  на  Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда”. Осъществени са 1 200 информационни услуги за
медии и граждани.
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Изпълнени са задачите,  заложени в Комуникационния план на ГИТ за 2010 г.
Със специфичните средства за общуване с медиите – създаване и разпространение на
прессъобщения;  провеждане на пресконференции,  осигуряване на участия в радио и
телевизионни  предавания,  организиране  на  интервюта,  осигуряване  на  експертни
информационни  материали,  посланията  на  институцията  достигаха  до  българската
общественост, до работещите хора, представителите на бизнеса и синдикатите.

Основните теми, комуникирани през годината са:
• Резултати от контролната дейност и инспекционни кампании;
• Предложенията и вече приетите изменения и допълнения в Кодекса на

труда, свързани с оптимизиране на контролната дейност и антикризисната програма на
правителството   –  регламентиране  действията  на  контролните  органи  в  случаите,
когато работодателят е „изчезнал” и трудово – правните отношения на работника или
служителя  не  могат  да  бъдат  оформени  законосъобразно;  задължението  на
работодателя  писмено  да  определи  длъжностни  лица  в  предприятието,  в  неговите
поделения, обекти и работни площадки, които да го представляват пред контролните
органи  на  инспекцията  по  труда;  контролът  върху  упражняване  правото  на  платен
годишен отпуск; размерът на глобите и т.н.;

• Контролът  на  Главна  инспекция  по  труда  и  резултатите  от  него  във
връзка с изплащането на забавени трудови възнаграждения;

• Контролът на Главна инспекция по труда върху посредническите фирми
за  информиране  и  наемане  на  работа  у  нас  и  в  чужбина;  наложени  санкции  и
предложения за отнемане на регистрацията на фирми – нарушители;

• Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд – проведена е разяснителна кампания на всички етапи, съпътстващи процеса по
попълване,  подаване и регистриране на документа; 

• Трудовият  травматизъм  –  при  възникване  на  конкретни  инциденти
своевременно е осигурявана и изпращана информация до медиите за предприетите от
Главна инспекция по труда действия;

• Международната дейност на Агенцията – информация за чуждестранни
работни  посещения  в  Инспекцията  по  труда,  подписване  на  документи  за
сътрудничество и участия на български представители в международни събития;

• Социалното сътрудничество – информация за действия по изпълнение на
Споразумението  за  координация  и  сътрудничество  с  национално  представителните
синдикати КНСБ и КТ „Подкрепа”;

• Сътрудничеството  с  други  контролни  органи  –  Подписването  на
Споразумението за координиране на дейността с НАП и НОИ;

• Кампанията  на  Главна  инспекция  по  труда  за  законосъобразност  на
трудовите  правоотношения,  изплащане  на  трудовите  възнаграждения,  режимът  на
работното време;

• Разпространение на информация за драстични случаи на нарушаване на
трудовото  законодателство  и  укриване  на  хора  без  трудови  договори  по  време  на
проверки на Инспекцията по труда;

• Съвместните  проверки  с  НАП  и  други  администрации  –  МВР,
Автомобилната инспекция и др.;

• Задълженията  на  работодателите  за  осигуряване  на  здравословни  и
безопасни условия на труд при климатични условия на много високи или много ниски
температури;

• Проектът „Превенция за безопасност и здраве при работа”;
• Практически  проблеми  при  прилагането  на  административното  и

трудовото законодателство;
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• Текущо  възникнали събития,  при които  се  търси  експертно  мнение  от
Главна инспекция по труда;

• 28 април – Световният ден за безопасност на труда;
• 12 юни – Световният ден срещу детския труд;
• Приетите изменения и допълнения на Кодекса на труда, в сила от 30 юли

2010  г.  и  особено  широк   положителен  обществен  отзвук  намериха  промените,
свързани с регламентацията  на  оформяне на  трудовите правоотношения  в  случаите,
когато работодателят е „изчезнал”; 

• Организираните в София и в страната проверки за трудови договори с
участие на журналисти от националните и регионалните медии;

• Контролът,  действията  и  мерките,  предприети от Главна инспекция  по
труда в случаите на забавено изплащане на дължими трудови възнаграждения;

• Тенденциите  и  мерките  при  инспектиране  по  труда  в  условия  на
икономическа криза.

По тези теми са разработени и публикувани или излъчени материали във всички
национални и регионални медии.

Интервюта на изпълнителния директор са публикувани в националната преса и
Агенция „Фокус”. 

За регионалните медии са осъществени интервюта и участия на директори на
дирекции „Инспекция по труда” в страната.

Рубриката „Пресцентър” на Интернет страницата на Главна инспекция по труда
се  поддържа  с  качването  на  прессъобщения  за  теми  и  събития  от  дейността  на
агенцията.

Рубриката  „Актуално” се  обновява с  информация с  по – широко обществено
значение.

Директорите на дирекции „Инспекция по труда” редовно участват в съвместните
пресконференции на регионалните структури на МТСП, където представят информация
за текущи и актуални теми от инспекционната дейност.

През 2010 г. най – голям медиен и обществен интерес бе проявен към промените
в Кодекса на труда, забавеното изплащане на трудовите възнаграждения, Декларацията
по  чл.  15  от  ЗБУТ,  кампанията  за  трудовите  договори  и  проверките  с  участия  на
журналисти от националните и регионалните медии, както и към допуснати трудови
злополуки,  за  които  адекватно  и  своевременно  бе  предоставена  информации  за
предприетите от ГИТ действия. 

За Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ – създадена е специална рубрика в сайта на
Главна  инспекция  по  труда.  Написани  и  разпространени  са  четири  прессъобщения,
които съответстват на хода на кампанията – за започване на процеса по приемане на
декларацията;  напомнително  прессъобщение,  че  всички  задължени  лица  през  тази
година подават декларацията и срокът изтича на 30 юни; специално - за улеснената
процедура  за  подаване  по  електронен  път  и  заключително  –  за  постигнатия  висок
процент подадени декларации. 

За Дирекциите „Инспекция по труда” в страната бяха разработени и изпратени
указания  за  провеждане  на  информационната  кампания  по  подаване  и  приемане  на
декларацията, както и текстовете на прессъобщенията, към които да се придържат. 

Организирани  са  радио  и  телевизионни  участия  специално  по  темата  за
Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ. За националната и регионалната преса са дадени
интервюта  на  изпълнителния  директор  на  ГИТ  и  на  директори  на  Дирекции
„Инспекция по труда”.

Информацията  беше  изпратена  и  до  всички  работодателски  организации  за
публикуване на техните Интернет страници. Считаме, че за постигнатия успех (94% от
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работодателите подадоха Декларацията в срок) съществен принос има и проведената
информационна кампания.

За информационната кампания за трудовите договори
Разработена  е  ПР  –  програма  за  информационна  кампания.  Изпратена  е  до

директорите на Дирекции „Инспекция по труда” с указания за изпълнението й.
С  първото  прессъобщение,  разпространено  до  националните  и  регионалните

медии, обявихме провеждането на кампанията.
Истинският старт на кампанията дадохме на 18 юни в София, когато проведохме

първата  проверка с  участие  на  журналисти  от  националните  медии.  На поканата  за
участие  се  отзоваха  всички  национални  медии  без  изключение.  Резултатите  от
проверката  откроиха първата  тенденция  и потвърдиха очакванията  – за  2 часа  бяха
установени  11  човека  без  трудови  договори.  Проверката  беше  отлично  отразена  от
всички  национални  печатни  и  електронни  медии,   както  и  от  голяма  част  от
регионалните издания.

За  да  се  затвърди  посланието  за  твърдата  позиция  на  контролните  органи  и
недопустимостта да се работи без трудови договори, в края на същата седмица бяха
организирани  вечерни  проверки  на  Д  ИТ  –  Варна  с  участие  на  журналисти  от
регионалните медии. Медийното отразяване беше отлично.

Всички дирекции „Инспекция по труда” изпълниха указанията за провеждане на
информационната  кампания,  в  резултат  на  което  в  регионалната  преса  излязоха
множество  публикации  за  започващите  проверки  за  трудови  договори  –  Враца,
Габрово,  Варна,  Хасково,  Плевен,  Благоевград,  Бургас,  Пловдив,  Велико  Търново,
Търговище, Сливен, Русе, Стара Загора, Монтана, Добрич, Шумен, Кърджали и т.н. 

Следващата стъпка бе да обявим съвместните проверки с Националната агенция
по  приходите.  До  медиите  беше  изпратено  прессъобщение  за  общата  инициатива.
Нагледно я реализирахме с провеждане на съвместна проверка в София с участие на
журналисти  от  националните  медии.  Веднага  след  това,  в  края  на  същата  седмица,
организирахме такава проверка в туристическия комплекс „Слънчев бряг”, където се
открои друга  от очакваните тенденции – масово сключване на трудови договори за
работа на 4 часа и прикриване на трудовите договори с граждански.  Проверката  бе
също отлично отразена от националните и регионалните медии.

Голям интерес предизвикаха всички проверки с участие на журналисти в които
се включиха социалният министър Тотю Младенов и изпълнителният директор на ГИТ
Румяна Михайлова. 

Междувременно проверки с участия на журналисти бяха проведени от Д ИТ –
Велико  Търново  и  Плевен.  В  много  кратък  период  от  време,  така  че  темата  да  се
поддържа постоянно в публичното пространство, бяха проведени проверки за трудови
договори отново с участието на министър Младенов в Бургас и Благоевград.

В хода на проверките се проявиха и други негативни тенденции – наемане на
непълнолетни без дадено разрешение от Инспекцията по труда (Варна, София, Бургас,
Благоевград);  опит  на  работодател  за  физическа  саморазправа  с  непълнолетна
работничка, наета без разрешение от Д ИТ (Варна); грубо възпрепятстване работата на
контролните органи и криене на хора без трудови договори (Петрич). 

За  тези  случаи  бяха  написани  и  разпространени  прессъобщения,  които
предизвикаха голям медиен интерес.

Всички прессъобщения, както и част от публикациите и излъчванията по темата
са публикувани на Интернет страницата на Главна инспекция по труда.

Поради  изключително  голямата  чувствителност  на  обществеността  към
проблемите на незаконното наемане на работа, към случаите на грубо нарушаване на
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законите,  към драстичните  случаи  на  поведение  от  страна  и  на  работодатели,  и  на
работници, проверките имаха отлично медийно отразяване – чрез репортажи в радиата
и телевизиите, публикации в пресата и във всички Интернет базирани информационни
агенции и сайтове.

Адекватно  медийно  отразяване  получиха  и  всички  разпространявани  от
Агенцията прессъобщения за резултатите от действията на Инспекцията по труда при
забавено изплащане на трудови възнаграждения, както и по всички останали теми.

Интернет  страницата  на  ИА  ГИТ  беше  номинирана  за  награда  в  категория
„Институция”  в  конкурс  на  Програма  достъп  до  информация  за  най  –  добре
организирано  предоставяне  на  информация  за  граждани,  за  това  какви  проверки  се
извършват, какви са допусканите нарушения и какви глоби се налагат.

Положителните  тенденции  в  развитието  на  медийната  политика  на  Главна
инспекция  по  труда  през  2010  г.  се  изразяват  в  значително  увеличения  брой
публикации в националните и регионалните медии; бързата и своевременна реакция на
институцията  за  предоставяне  на  информация  при  внезапно  възникнали  събития,
отличното  отразяване  и  сериозно  присъствие  освен  в  традиционните  медии  и  в
Интернет базираните информационни сайтове.
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