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ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 
ПРЕЗ 2006 ГОДИНА 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият доклад е изготвен в съответствие със задълженията, произтичащи от 

чл.чл. 20 и 21 на Конвенция № 81 на МОТ и чл. 7 на Устройствения правилник на ИА “ГИТ”. 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИТ”) към Министъра на 

труда и социалната политика е държавен орган, който на основание чл. 399 от Кодекса на 
труда (КТ), осъществява цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство във 
всички отрасли и дейности в Република България и специализиран контрол по спазване на 
Закона за насърчаване на заетостта. 

 
Функции на ИА “ГИТ”: 
За да реализира своите функции по осъществяване на цялостен контрол по 

спазване на трудовото законодателство и специализирания контрол, на ИА “ГИТ” с Кодекса 
на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчаване на 
заетостта са й предоставени права и са й вменени съответните задължения: 

− контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите 
правоотношения; 

− осъществява специализиран контрол по спазването на Закона за насърчаване на 
заетостта; 

− дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по най-
ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на 
Закона за насърчаване на заетостта; 

− уведомява компетентните органи за установени празноти и недостатъци в 
действащото трудово законодателство. 

В контекста на своите правомощия ИА “ГИТ” се явява органът, който 
непосредствено подпомага Министърът на труда и социалната политика при 
разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и насърчаване на заетостта. 

Агенцията упражнява единадесет разрешителни, регистрационни и съгласувателни 
режима, част от които изпълняват социално-защитни функции. 

Агенцията подпомага дейността на тристранните съвети по условия на труд на 
национално, браншово и регионално ниво, както и дейността на комитетите/групите по 
условия на труд в предприятията. 

Политиката на Агенцията е насочена към превенция, публичност на дейността, 
развитие на интегрираното инспектиране. 

 
Правомощията на контролните органи са: 

− да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и 
другите места, където се извършва работа или се упражнява професия, както и 
помещения, ползвани от работниците и служителите; 

− да изискват от работодателя и проверяваните лица обяснение и представяне на 
всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола; 

− да се осведомяват пряко от работниците, служителите и безработните лица по 
всички въпроси във връзка с упражняването на контрола; 

− да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания; 
− да установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови 

злополуки; 



− да дават задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за 
отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство и Законодателството 
свързано с държавната служба, както и за отстраняване на недостатъците по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 

− да спират утвърждаването на проекти, както и въвеждането в експлоатация на 
сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд; 

− да спират дейности на предприятия, производства и обекти, включително строежа 
и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията 
на правилата за здравословни и безопасни условия на труд застрашават живота и 
здравето на хората; 

− да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели и 
длъжностни лица, които се отнасят до хигиената и безопасността на труда и трудовата 
заетост, до разпределението на социалните фондове и до социално-битовото обслужване 
на работниците и служителите; 

− да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с 
правилата за здравословни и безопасни условия на труд или не притежават необходимата 
правоспособност; 

− да дават предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа при 
сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работещите при физическа 
или технологическа невъзможност да се приложи мярка “спиране”; 

− да уведомяват органите на прокуратурата, когато установят закононарушения, 
които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения; 

− да търсят административна наказателна отговорност от лицата, допуснали 
нарушение на трудовото законодателство и ЗНЗ. 

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” осъществява своите инспекции 
самостоятелно или в сътрудничество с други държавни органи, с работодателите, с 
работниците и с техните организации. 

Нормативна уредба, която има отношение към дейностите на ИА “ГИТ” 

Закони 
− Конституция на Република България: постановява, че работниците и 

служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд. 
Кодекс на труда (КТ): възлага цялостния контрол по спазване на трудовото 

законодателство на ИА “ГИТ”. 
− Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). 
− Кодекс за социално осигуряване (КСО). 

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). 
− Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 
− Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите 

(ЗЗРСИИ). 
− Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). 

Организационна структура на ИА “ГИТ” 
 Главна инспекция по труда е изпълнителна агенция към министъра на труда и 

социалната политика. 

а) Ръководство 
Изпълнителен директор – е орган на изпълнителната власт и ръководи 

цялостната дейност на Изпълнителната агенция; 
 Главен секретар – ръководи, координира и контролира функционирането на 

администрацията на Главна инспекция по труда. 

б) Обща администрация, организирана в: 
Дирекция “Управление на човешките ресурси” (Д “УЧР”). Ръководи се от 

директор. Разработва стратегията по управлението на човешките ресурси в системата на 



ИА "ГИТ". Изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на 
администрацията. Организира дейността по провеждане на конкурси за назначаване на 
служители по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда. Изготвя 
актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните 
правоотношения. Осъществява методическа, организационна и техническа помощ в 
процеса на разработване на длъжностните характеристики на служителите и в процеса на 
тяхното атестиране. Образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на 
служителите в ИА "ГИТ". Планира и организира обучението на служителите на ИА "ГИТ" с 
цел повишаване на тяхната квалификация. Осъществява и други дейности, възложени от 
изпълнителния директор. 

Дирекция “Административно и финансово – стопанско обслужване” (Д 
“АФСО”). Ръководи се от директор. Разработва политиката на програмното и техническото 
осигуряване на дейността на Главната инспекция по труда и цялостната дейност по 
документооборота. Организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, 
сигналите, жалбите и молбите на граждани и по административното обслужване на 
физически и юридически лица по системата "едно гише". Разработва военновременния 
план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Главната инспекция по 
труда и организира оповестяването при стихийни бедствия, организира и отговаря за 
деловодната дейност и за работата с материали, съдържащи класифицирана информация, 
за опазването на държавната и служебната тайна и оказва методическа помощ на 
териториалните структури от системата на Главната инспекция по труда по въпроси на 
военновременното планиране, класифицираната информация и по изпълнението на 
възложените им от Изпълнителния директор задачи по отбранително-мобилизационната 
подготовка. Разработва проект на годишен бюджет на Главната инспекция по труда и 
разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на Главната 
инспекция по труда по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната 
политика като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и дава методически 
указания на подразделенията на Главната инспекция по труда относно изготвянето на 
отчетите за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, 
организира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетите, 
извънбюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина. 
Осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на 
бюджета и извънбюджетните сметки, както и обобщава данните за цялата система, които 
представя в Министерството на труда и социалната политика. Извършва счетоводното 
отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни 
сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия и по системата на Единната сметка. 
Изготвя годишния баланс на Главната инспекция по труда, осигурява съхраняването на 
счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Организира 
и осъществява цялостното осигуряване и техническо обслужване на Главната инспекция 
по труда. Изготвя анализи на обектите, изпълнявани по реда на капиталните вложения, 
организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционната програма за 
капиталовите разходи. Организира дейността по прилагане на Закона за обществените 
поръчки. Организира правилното ползване и управление на собствеността на Главната 
инспекция по труда. Осъществява връзките с обществеността и медийното представяне на 
Главната инспекция по труда. Осъществява технически дейности, свързани с 
международното и националното сътрудничество на Главната инспекция по труда. 
Осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор. 

в) Специализирана администрация, организирана в: 
Дирекция “Здравословни и безопасни условия на труд” (Д "ЗБУТ"). Ръководи 

се от директор. Разработва стратегията, организира и координира провеждането на 
контрола по спазване на изискванията и изпълнение на задълженията за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Анализира и обобщава информацията за 
състоянието и проблемите на условията на труд и трудовия травматизъм в обектите на 
контрол и прави предложения за тяхното решаване. Организира и участва в 
разработването на методи на контрол, критерии за оценка на изпълнението на 



задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, степента на 
професионалните рискове и прилаганите мерки за управление и контрол върху тяхното 
проявление. Участва в разработването на проекти и в подготовката на становища по 
проекти на нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд. 
Разработва указания, дава сведения, консултации и съвети за правилното прилагане на 
нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд. Осъществява 
методическа помощ на дирекциите "Областна инспекция по труда" при провеждането на 
контрола и при осъществяването на национални и с местно значение мероприятия, 
свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Организира 
взаимодействието с други държавни контролни органи и социални партньори по въпроси, 
свързани с осъществяването на контрола. Съвместно с Националния осигурителен 
институт организира в разследването на трудови злополуки и производствени аварии, 
довели до смърт или до тежки увреждания на здравето на работещите. Организира 
дейността по осъществяването на съгласувателни, регистрационни и разрешителни 
режими на Главната инспекция по труда. Подготвя плановете и отчетите за дейността на 
Главната инспекция по труда. Осъществява и други дейности, възложени от 
изпълнителния директор. 

Дирекция “Правна”. Ръководи се от директор. Разработва стратегията, 
организира и координира провеждането на контрола по спазването на трудовото 
законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта. 

С промените в Закона за държавния служител (ДВ. бр. 24 от 21 Март 2006 г.) 
правомощията за контрол на трудовите правоотношения на държавния служител 
отпаднаха като задължение на ИА "ГИТ" и бяха предоставени на Министерството на 
държавната администрация и административната реформа (МДААР). 

Анализира и обобщава информацията за проблемите по прилагане на 
нормативните актове в обектите на контрол и прави предложения за решаването им. 
Организира и участва в разработването на методи за контрол и критерии за оценка на 
изпълнението на задълженията. Участва в разработването на проекти и в подготовката на 
становища по проекти на нормативни актове, свързани с упражняването на контрола от 
Главната инспекция по труда. Разработва указания, дава сведения, консултации и съвети 
за правилното прилагане на нормативните актове. Осъществява методическа помощ на 
дирекциите "Областна инспекция по труда" при провеждането на контрола. Организира 
взаимодействието с други държавни органи и социални партньори по въпроси, свързани с 
трудовото законодателство и със Закона за насърчаване на заетостта. Съвместно с 
другите дирекции анализира резултатите и координира контролната дейност в системата 
на Главната инспекция по труда. Осигурява спазването на законността при осъществяване 
дейността на общата и специализираната администрация на Главната инспекция по труда. 
Консултира изпълнителния директор и длъжностните лица за законосъобразността на 
издаваните от тях актове. Вписва колективните трудови договори от национално и 
отраслово значение. Организира правната защита при оспорване на приложените 
принудителни административни мерки и осъществяване на административно- 
наказателната отговорност от изпълнителния директор. Предприема необходимите правни 
действия за своевременно събиране на вземанията на Главната инспекция по труда. Дава 
становища и изготвя отговори по постъпили до изпълнителния директор жалби, молби и 
сигнали. Осъществява дейности, свързани с процесуалното представителство на 
изпълнителния директор. Осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния 
директор. 

Дирекция “Областна инспекция по труда” (Д “ОИТ”) – двадесет и осем 
дирекции, съобразно административно-териториалното деление на страната по области. 
Всяка една от тях се ръководи от директор. Те са административни звена на Агенцията с 
териториална компетентност. Основната задача на тези дирекции е инспектиране по 
спазване на трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта на 
територията на съответната област. Решават по компетентност жалби, молби, сигнали и 
запитвания на физически и юридически лица, свързани с нарушения на разпоредби по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, осъществяването на 



трудовите правоотношения и по прилагането на Закона за насърчаване на 
заетостта.Правят предложения за усъвършенстване на действащото законодателство на 
общия и специализиран контрол. Подпомагат социалното партньорство на областно и 
общинско равнище и в предприятията. Изготвят отчети, информации и годишен доклад за 
своята дейност, както и анализи за състоянието на трудовия травматизъм и прилагането 
на нормативните актове по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, 
по осъществяването на трудовите правоотношения и по прилагането на Закона за 
насърчаване на заетостта в областите на контрол. Изпълняват други задачи, възложени от 
Изпълнителният директор. 

Териториалната компетентност и численият състав на Д “ОИТ” е определен в 
Устройствения правилник за дейността на ИА “ГИТ” в зависимост от структурата на 
икономиката в съответната област. Директорите на Д “ОИТ” имат правата на инспектор по 
труда. Седалището на Д “ОИТ” се намира в областния център на съответната област. 

На дирекциите от общата и специализирана администрации и на Областните 
инспекции по труда са предоставени служебни офиси с необходимото техническо 
оборудване и помощни средства, осигуряващи нормалното изпълнение на служебните 
задължения. 
 

Състав на ИА “ГИТ” 
През 2006 година Изпълнителна агенция “ГИТ” извършва своите законови функции 

със следния персонал: 
 
Инспектори по щат всичко 389 

Назначени инспектори 379 

в т. ч. жени 184 

в т. ч. главни инспектори 198 

в т. ч. старши инспектори 110 

в т. ч. младши инспектори 71 

Инспектори в Д "ОИТ" всичко 358 

Директори с права на инспектори 30 

Н-к отдели с права на инспектори 16 

Инспектори в Д "ЗБУТ” и “Правна” 31 
 

Всички инспектори по труда са с висше образование: инженери, юристи и 
икономисти и са със статут на държавен служител. 



I. ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ 

А. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИИ “ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 

Отчитайки равнището на спазване на трудовото законодателство, по което ИА 
“ГИТ” упражнява цялостен контрол и спазването на изискванията на Закона за 
насърчаване на заетостта и съобразявайки се с наличните финансови ресурси за 
контролна дейност и кадрови потенциал, дейността на Агенцията през 2006 година бе 
насочена към решаването на следните национални приоритети: 

− Обучение, квалификация и осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд за младежите – мъже и жени до 29 годишна възраст и спазване на 
трудовото законодателство при възникването на трудовото правоотношение и 
закрила на труда на непълнолетните лица; 

− Прилагане на предвидените от Закона правомощия за въздействие за 
привеждане в максимална степен условията на труд в предприятията от 
икономически дейности “Строителство”, "Производство на дървен материал и 
изделия от него, без мебели" и "Производство на мебели; производство, 
некласифицирано другаде" с висок трудов травматизъм и голям относителен 
дял на работещите при вредни условия на труд, в съответствие с изискванията 
на ЗЗБУТ; 

− Спазване на Закона за насърчаване на заетостта при извършване от физически 
и юридически лица на посредническа дейност по наемане на работа и при 
наемане на работа в Република България на чужди граждани 

ИА "ГИТ" упражняваше специализиран контрол за спазването на изискванията на 
Закона за държавния служител (ЗДСл) до 25 март 2006 година. След тази дата, с 
промените в този закон, контролът по него бе възложен на Министерството на държавната 
администрация и административната реформа. 

Всички Д "ОИТ" наред с работата по изпълнение на националните приоритети 
реализираха и конкретните мероприятия за постигане на областните приоритети. 

За реализирането на националните и областни приоритети, паралелно с рутинната 
инспекционна дейност, се проведоха 3 национални и 38 областни кампании. 

През 2006 година се извърши пълен преглед на цялостната дейност по осигуряване 
на ЗБУТ за работещите в най-голямото предприятие за производство на изкуствени торове 
“Агрополихим” АД, гр. Девня, Варненска област, в предприятието за добив и обогатяване 
на медни руди “Елаците-мед”АД, гр. Етрополе, Софийска област и в “Пристанище – Бургас” 
ЕАД, гр. Бургас. Бяха проведени Национални и регионални прегледи по осигуряването на 
ЗБУТ в предприятията за производство на бои, лакове, багрила, пигменти и китове, стъкло 
и изделия от стъкло, леене на черни метали в Пловдивска, Хасковска, Старозагорска, 
Пазарджишка и Великотърновска област и в предприятията, извършващи геолого-
проучвателни работи за добив на минерални суровини, нефт и газ на територията на 
страната. Извършен бе цялостен преглед на състоянието на здравословни и безопасни 
условия на труд във фирмите за производството на промишлени и взривни материали в 
изпълнение на дадените предписания по време на специализирана проверка извършена 
през 2004 г. Специални проверки по спазване изискванията за осигуряване на ЗБУТ бяха 
извършени в предприятията за производство на растителни масла на територията на 
област Добрич, Хасково и Плевен. Направена бе оценка за спазване изискванията за ЗБУТ 
в изследователски и развойни институти и бази в градовете София, Пловдив и Варна. 

Извършени бяха и национален преглед по законосъобразното извършване от 
физически и юридически лица на посредническа дейност по наемането на работа, 
специализиран преглед относно законосъобразното наемане на работа на чужденци на 
територията на Република България и специализирани проверки по изразходването по 
предназначение на предоставените по програмите и мерките за насърчаване и запазване 
на заетостта средства. 

Извършван беше и системен контрол и наблюдение върху формирането на 
индивидуалната работна заплата в съответствие с измененията на наредбата за 
допълнителните възнаграждения на работещите при вредни условия на труд, определяне 



на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, 
определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и 
спазване на наредбата за задължително застраховане за трудова злополука на рискови 
професии и длъжности. 

За гарантиране качественото изпълнение на всички задачи бе установен строг 
мониторинг – посещения в Д "ОИТ" на Изпълнителния директор и на директорите на 
дирекции в ЦУ на ИА "ГИТ". При Изпълнителния директор и директорите на дирекции 
“ЗБУТ" и “Правна” бяха проведени разговори с директори на Д "ОИТ" по конкретни трудово-
правни или организационни казуси. 

Ежемесечно се изготвяха анализи на резултатите от инспекционната дейност и 
изпълнението на планираните задачи. Отчетите за първо тримесечие, полугодието и 
деветмесечието на Д "ОИТ" и ИА "ГИТ" се обсъждаха на национални съвещания, 
провеждани в различни областни центрове с цел запознаване и с добрата инспекционна 
практика на съответната Д "ОИТ". 

За успешното реализиране на оперативните задачи и във връзка с националните и 
областните приоритети, кампании и прегледи, освен изискващите се отчети и анализи, 
през цялата година се изпращаха инспектори от дирекции “ЗБУТ” и “Правна” за оказване на 
конкретна методическа и практическа помощ на Д "ОИТ" при организирането и 
провеждането на инспекционната дейност. 

Инспекционната дейност през 2006 година бе изцяло ориентирана към постигане 
на по-голяма ефективност за по-пълно реализиране на залегналите в годишния 
национален план и в плановете на Областните инспекции по труда национални и областни 
приоритети. Изпълнението на задачите от годишния национален план за работа през 2006 
година, бе гарантирано от проведения непрекъснат мониторинг за успешното им 
приключване. Своевременно се набелязваха коригиращи мерки за преодоляване на 
изоставането в едно или друго направление или за отстраняване на допуснати слабости. 



Извършени проверки 

През 2006 година при план да се извършат 28490 проверки са реализирани 36036 
проверки. Реализирани са в повече 7546 проверки – ръст от 26,5 %. 

Поради текучество на инспекторския състав (напуснали инспектори) през годината 
са извършени корекции в плана за проверките на отделни Д "ОИТ" със заповед на 
Изпълнителния директор въз основа на мотивирани докладни от директорите на Д "ОИТ". 
Корекцията възлиза на 5,8 % от първоначално заложения план за проверки през годината. 

Всички Д "ОИТ" без изключение са извършили повече от планираните за годината 
проверки. По-висок ръст от достигнатия за ИА "ГИТ" като цяло 26,5 % са постигнали Д 

29683 30298 32271 34292 35111 36036

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Извършени проверки

Планирани и извършени проверки през 2006 година по ОИТ
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"ОИТ" София град – 43,4 %, Плевен – 39,6 %, Смолян – 38,4 %, Ловеч – 37,7 %, Добрич – 
34,1 %, Шумен – 33,4 %, Кърджали – 32,7 %, Ямбол – 32,6 %, Варна – 31,9 %, Хасково – 
31,7 %, Враца – 30,9 %, Сливен – 29,8 % и В. Търново – 29,5 %. 

Поради необходимостта да се извършат максимум проверки по време на 
националната кампания за закрила на непълнолетните, през третото тримесечие е 
постигнато най-високо преизпълнение на плана за проверки – ръст от 43 %.  

В сравнение с 2005 година са извършени 925 проверки в повече, при това с 
намален числен състав на ИА "ГИТ" с 62 бройки, от които 42 инспектори по труда. 

Повече проверки в сравнение с 2005 година са извършили по-голямата част от 
Д "ОИТ". 

Повече проверки в сравнение с 2005 година са извършени в икономически 
дейности "Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, 
без проучвателните работи", "Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на 
кожухарски кожи", "Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия 
за пътуване, сарашки изделия и обувки", "Производство на изделия от каучук и пластмаси", 
"Хотели ресторанти" и "Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез 
самостоятелни фондове". 

Извършени проверки през 2005 и 2006 година по ОИТ
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В 3390 проверки или в 9,4 % от всички извършени през 2006 година проверки са 
участвали представители на други контролни органи. През 2005 година проверките, 
извършени с участие на представители на други контролни органи са били 6,9 % от общия 
брой извършени проверки. 

В някои области като Сливен, Ямбол, Кюстендил и Благоевград делът на тези 
проверки е в границите на 15 до 18 %. 

Съвместните проверки се планират и провеждат на базата на подписани 
многостранно и двустранни споразумения с другите държавни контролни органи, отчитайки 
конкретни условия по спазване на трудовото законодателство в конкретни предприятия на 
територията на една или друга област. 

По-голям брой съвместни проверки са извършвани в предприятията от 
икономически дейности "Събиране, пречистване и разпределение на вода" – 44 % от 
общия брой проверки в тези предприятия, "Горско стопанство, дърводобив и свързани с 
тях услуги" – 34 %, "Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги" – 21 %. 

Съвместни проверки не са извършвани в предприятия от икономически дейности 
"Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника", "Производство на 
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници", 
"Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета", "Въздушен транспорт", 
"Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни 
фондове" и "Спомагателни дейности по финансово посредничество". 

В сравнение с 2005 година по-чувствително увеличение дела на съвместните 
проверки има в икономически дейности "Даване под наем на превозни средства, машини и 
друга техника, без оператор, на домакински и лични вещи", "Дейности в областта на 
компютърните технологии" и "Държавно управление и отбрана; задължително обществено 
осигуряване". 

Увеличаването на делът на тези проверки е доказателство за непрекъснатото 
подобряване на взаимодействието с другите контролни органи за постигане на основната 
цел – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. 

В 300 проверки са присъствали представители на синдикални организации. 
Незадоволително остава участието в проверките на представители на КУТ/ГУТ 

независимо, че при всяка проверка инспекторите по труда ги канят да присъстват. През 
2006 година само в 6,8 % от проверките има участие на представители на КУТ/ГУТ, докато 
през 2005 година тези проверки са заемали 7,8 % от общия брой извършени проверки. 

Проблемите, които срещат Д "ОИТ" при реализиране на проверките, особено в 
случаите когато трябва да се търси и административно-наказателна отговорност, 
принудиха Д "ОИТ" голям брой от проверките да се извършват от двама инспектори. 
Изискването на правилника за приложение на единния класификатор на длъжностите 
младшите инспектори да извършват проверки под непосредственото ръководство на 
старши или главен инспектор е друга причина да се провеждат проверки от двама 
инспектори дори и в малки предприятия. 
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През 2006 година 30 % от всички проверки са извършени от двама и повече 
инспектори при 28 % през 2005 година. Най-висок е делът на извършените проверки от 
двама инспектори от Д "ОИТ" София област – 68 %, Хасково – 54 %, Кюстендил – 48 %, 
Ловеч – 46 %, Добрич и Враца – 40 %. 

Проверките от двама инспектори са извършвани в почти всички икономически 
дейности, но най-голям брой такива проверки са извършени в "Добив на въглища и торф", 
"Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи", "Производство на 
обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и 
обувки", "Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника", 
"Строителство" и "Операции с недвижими имоти". Проверките от двама инспектори дават 
възможност по-цялостно и по-задълбочено да се вникне в проблемите по спазване на 
трудовото законодателство. 

Резултатите от инспекционната дейност през 2006 година показват, че 
извършването на проверки от двама инспектори не играе съществена роля в изпълнението 
и преизпълнението на плана за проверките. 

По вид извършените проверки се разпределят така: 
− рутинни –  33 %; 
− специални –  50 %; 
− последващи –  17 %. 
В сравнение с 2005 година делът на рутинните проверки намалява с 4 процентни 

пункта, а на специалните се увеличава с 6 процентни пункта. Последващите също 
намаляват с 2 процентни пункта. 

За проучване на молби, жалби и сигнали са извършени 5456 проверки и 428 
проверки за проучване причините за станали злополуки. 

През 2006 година проверките за проучване и решаване на молби, жалби и сигнали 
заемат 15,1 % от общия брой извършени проверки, при 16,1 % през 2005 година, като 
значителна част от тях са непланирани проверки. 

По-значителен дял заемат проверките по жалби в Д "ОИТ" Русе – 32 % от всички 
извършени през 2006 година проверки , Пловдив – 29 %, София град – 28 %, Ст. Загора – 
25 % и Шумен – 20 %. 

В сравнение с 2005 година увеличение на относителния дял на проверките по 
жалби и сигнали има в Д "ОИТ" Благоевград, Бургас, Добрич, Пазарджик, Русе, Силистра и 
София област, а в останалите Д "ОИТ"има намаление. 

По-значимо е нарастването на броя на жалбите и сигналите и респективно 
относителния дял на проверките по жалби в сравнение с 2005 година в икономически 
дейности "Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон" 
със 7 процентни пункта, "Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника" 
с 10 процентни пункта, "Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна 
техника" и "Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, 
без задължително обществено осигуряване" с 11 процентни пункта, "Производство на 
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници" с 12 
процентни пункта, "Производство на превозни средства, без автомобили" с 28 процентни 
пункта. 

През годината проверки са извършени в предприятия от всички икономически 
дейности, включени в НКИД. Най-голям брой проверки са извършени в предприятията от 
икономически дейности "Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и 
мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството" – 5298, "Хотели ресторанти" 
– 4923, "Строителство" – 4098, "Производство на хранителни продукти и напитки" – 2530, 
"Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" – 2380, 
"Образование" – 1279, "Други бизнес услуги" – 1239, "Търговия на едро и търговско 
посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети" – 1212, "Селско и ловно 
стопанство и свързани с тях услуги" – 1208 и "Търговия, техническо обслужване и ремонт 
на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях; търговия на дребно с горива 
и смазочни материали" – 1075 проверки. 

Значително по-големия брой проверки в икономически дейности "Търговия на 
дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и 



стоки за домакинството", "Хотели ресторанти" и "Строителство" се предопределя от 
проведените две национални кампании. 

Когато при посещение в дадено предприятие инспекторът по труда не констатира 
нарушения на трудовото законодателство или фирмата е прекратила своята дейност и 
реална проверка не може да се извърши, проверката приключва с доклад. Относителният 
дял на проверките, приключили с доклад нараства от 7 % през 2005 година на 10 % през 
2006 година. Най-голям е делът на тези проверки през 2006 година в Д "ОИТ" Кюстендил, 
Ст. Загора, Русе, В. Търново и Пазарджик. 

По-голямата част от проверките, приключили с доклад са по време на 
националната кампания в строителството, поради посещения на обекти за които има 
издадено разрешение от компетентните органи за извършване на СМР, но фактически 
работата не е започнала и проверката не може да се реализира. 

Не малък е броят и на проверките, приключил с доклад, по повод проверки на 
сигнали, подадени по “горещия телефон”. 

Увеличение на делът на тези проверки спрямо 2005 година се наблюдава в почти 
всички Д "ОИТ", с изключение на Д "ОИТ" В. Търново, Перник, Разград, София област и 
Хасково. 

Най-значително се е увеличил делът на тези проверки в Д "ОИТ" Благоевград, 
Добрич, Пазарджик, Русе, София град, Ст. Загора и Шумен. 

В хода на инспектирането, инспекторите по труда през 2006 година са извършили в 
3,8 % от проверките контролни измервания на стойностите на параметрите, които 
характеризират състоянието на условията на труд. Най-голям брой проверки, съпътствани 
с контролни измервания са извършени от Д "ОИТ" Кърджали, Сливен, Добрич, Разград и 
София град. 

При план да се извършат 1884 проверки за осъществяване на периодичен контрол 

в рискови производства и дейности, са извършени 1917 проверки. 
В резултат на извършените през 2006 година 36036 проверки са проверени общо 

29291 предприятия в които са били наети общо 1 233 823 лица, от които 691034 мъже и 
542789 жени. В проверените предприятия са работили 2763 непълнолетни лица и 11685 
лица с трайно намалена трудоспособност. 

От проверените общо 29591 предприятия, за първи път се проверяват 8860 
предприятия. 

С по-висок относителен дял на проверените за първи път предприятия са Д "ОИТ" 
Бургас – 50 %, Благоевград – 49 %, София област – 44 %, Враца – 42 %, Варна и Добрич – 
по 40 %. 

Разпределение на предприятията в зависимост от броя 
на заетите в тях

31,2%

13,0%
1,8%

1,3%
52,7%

от 1 до 9 от 10 до 49 от 50 до 249 250-500 над 500



В икономически дейности "Спомагателни дейности в транспорта; дейности на 
туристически агенции", "Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез 
самостоятелни фондове", "Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни 
осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване", "Спомагателни 
дейности по финансово посредничество", "Операции с недвижими имоти", "Дейности в 
областта на компютърните технологии", "Дейности на професионални, синдикални, 
политически, религиозни и обществени организации" и "Дейности в областта на културата, 
спорта и развлеченията" от 41 % до 58 % от проверените предприятия се проверяват за 
първи път. 

По-голямата част от проверените за първи път предприятия за 2006 година са в 
резултат на предварително планирани посещения. Една не малка част от проверените за 
първи път предприятия са в резултат на получени в Д "ОИТ" молби, жалби и сигнали. 

По-голямата част от проверените предприятия – 84 % са микро- и малки 
предприятия с нает персонал от 1 до 49 лица. Микропредприятията, проверени през 
годината са 15425 и заемат 52,7 % от всички проверени предприятия. Високият 
относителен дял на тази група проверени предприятия се предопределя от големия брой 
извършени проверки в икономически дейности "Селско и ловно стопанство и свързани с 
тях услуги", "Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги", "Производство на 
хранителни продукти и напитки", "Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели", "Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители", 
"Производство на изделия от каучук и пластмаси", "Търговия, техническо обслужване и 
ремонт на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях; търговия на дребно 
с горива и смазочни материали", "Търговия на едро и търговско посредничество, без 
търговия с автомобили и мотоциклети", "Търговия на дребно, без търговията на дребно с 
автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството", "Хотели 
ресторанти", "Операции с недвижими имоти", "Дейности в областта на компютърните 
технологии", "Други услуги за населението", където преобладаващата част от 
предприятията са микропредприятия. 

За област Видин, Перник, Разград, Кърджали, Ямбол, Силистра и Габрово делът на 
проверените микропредприятия заема от 60 % до 73 % от общия брой на проверените 
предприятия. 

В някои области като Видин, Смолян, В. Търново, Ямбол и Шумен поради 
характера и динамиката на икономическото развитие вече е значително ограничен кръгът 
на предприятията за които в Д "ОИТ" няма информация или все още не са посетени. 

Констатирани нарушения 

В резултат на извършените през 2006 година 36036 проверки са констатирани общо 
212116 нарушения, от които: 

− 158018 нарушения на норми в областта на ЗБУТ –  74,5 %; 
− 53162 нарушения на норми на ТПО –    25,1 %; 
− 678 нарушения на норми на ЗНЗ –      0,3 %; 



− 258 нарушения на норми на ЗДСл –      0,1 %. 
Констатирани са 993 неизпълнени в срок предписания, които представляват едва 

0,5 % от всички нарушения. 
През 2006 година ръстът на констатираните нарушения спрямо 2005 година 

изпреварва ръста на извършените проверки което показва, че проверките са извършвани 
по-професионално, по-задълбочено. 

Над 80 % е делът на нарушенията в областта на здравословни и безопасни 
условия на труд в проверените предприятия в област Благоевград, Кюстендил, Ловеч, 
Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра и Хасково. 

Под 70 % е делът на тези нарушенията в област Варна, В. Търново, Добрич, 
Перник, Смолян, София град и Търговище. 

Относителният дял на нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд 
е значително по-висок от средното за страната (74 %) в предприятията от икономически 
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дейности "Добив на въглища и торф", "Добив на суров нефт и природен газ; услуги, 
свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи", "Добив на метални руди", 
"Добив на неметални материали и суровини", "Производство на химични продукти", 
"Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета", "Събиране, пречистване и 
разпределение на вода", "Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, 
без оператор, на домакински и лични вещи", "Производство на кокс, рафинирани 
нефтопродукти и ядрено гориво" и "Производство и леене на метали". Само в 
икономическа дейност "Спомагателни дейности по финансово посредничество" 
относителният дял на тези нарушения не надвишава 50 %. 

В отделни предприятия от посочените икономически дейности са налице сериозни 
проблеми по осигуряване на нормални условия на труд за работещите. Проблемите са в 
резултата на използването на старо, амортизирано оборудване и използване на остарели 
технологии, т.е. производства с ниска рентабилност. Решаването на проблемите в тези 
предприятия ще изисква време, тъй като независимо, че са изготвени инвестиционни 
програми, за тяхната реализация ще са необходими значителни инвестиции и 
технологично време. 

В голяма част от предприятията проблемите по ЗБУТ са в резултат на слаба 
организация, нарушаване на технологичната и трудова дисциплина, отсъствие на системен 
контрол за поддържане на машините и съоръженията в техническа изправност, в т.ч. и 
системите за колективна защита и безопасното извършване на производствените 
операции. 

Основание за този извод са резултатите от извършените проверки – 56 % от всички 
нарушения в областта на ЗБУТ са за нарушаване на норми, регламентиращи 
организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ. 

Най-сериозно тези проблеми стоят в предприятията от икономическа дейност 
"Воден транспорт", където нарушенията на нормите, регламентиращи организацията на 
дейността по осигуряване на ЗБУТ заемат 82 % от всички констатирани през годината 
нарушения в областта на ЗБУТ, в "Даване под наем на превозни средства, машини и друга 
техника, без оператор, на домакински и лични вещи" – 76 %, в "Спомагателни дейности по 
финансово посредничество" – 69 %, в "Търговия на дребно, без търговията на дребно с 
автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството" – 65 % и т.н.. 

Една от причините за този голям относителен дял на тези нарушения в посочените 
икономически дейности е липсата на добре обучени лица, на които е възложено да 
изпълняват функциите на орган за безопасност и здраве. В значителна част тези 
предприятия с функциите на орган за безопасност и здраве при работа са се нагърбили 
самите работодатели, които също не са обучени и не познават нормативната уредба в 
областта на ЗБУТ. 

Друга причина е обстоятелството, че на лицата, натоварени със задължението да 
изпълняват функциите на орган за безопасност и здраве при работа , работодателите не 
са предоставили достатъчно правомощия, за да могат да изпълняват задълженията си в 
съответствие с наредбите. 

Това са проблеми, с които инспекторите по труда ежедневно се сблъскват в 
инспекционната си практика и това е една от причините непрекъснато да се констатират 
голям брой нарушения. 

По-малко са проблемите по организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ в 
минно-добивния отрасъл и една от причините е, че във почти всички минни предприятия 
има назначени щатни длъжностни лица с добра подготовка, познаващи нормативните 
изисквания в областта на ЗБУТ и обстоятелството, че в този отрасъл по-добре са 
разписани задълженията по осигуряване на ЗБУТ на всички длъжностни лица, в т.ч. и на 
изпълнителския персонал и не на последно място традициите в този отрасъл, който има 
много дълга история. 

С по-добри резултати по отношение на разкриваемостта на нарушения средно на 
една проверка от средно постигнатата величина за ИА "ГИТ" 6,6 нарушения на проверка са 
Д "ОИТ" София град, Търговище, Кърджали, Ст. Загора, Видин, Силистра, Кюстендил, 
Хасково, В. Търново и Сливен. 



В сравнение със средно постигнатата задълбоченост на проверка през 2005 
година, по-голям ръст през 2006 година са постигнали Д "ОИТ" Кюстендил, Бургас, Видин, 
Хасково и Пазарджик. 

По-голям брой нарушения при една проверка са констатирани в предприятия от 
икономически дейности "Производство и леене на метали", "Производство на продукти от 
други неметални минерални суровини", "Даване под наем на превозни средства, машини и 
друга техника, без оператор, на домакински и лични вещи", "Производство на радио-, 
телевизионна и далекосъобщителна техника", "Производство на електрически машини и 
апарати, некласифицирани другаде" и "Производство на обработени кожи без косъм; 
производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки", където този показател е 
в границите от 7,5 до 9,8. 

Микро предприятията представляват 53 % от всички проверени предприятия през 
годината. По-голям брой нарушения на една проверка са констатирани в микро 
предприятията от икономически дейности "Производство на тютюневи изделия" – 7 броя, 
"Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" – 7, "Производство на 
продукти от други неметални минерални суровини" – 7,3, "Производство на изделия от 
каучук и пластмаси" – 7,5, "Даване под наем на превозни средства, машини и друга 
техника, без оператор, на домакински и лични вещи" – 7,7, "Производство на обработени 
кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки" – 7,8, 
"Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво" – 8 и "Воден 
транспорт" – 8,5. 

Предприети принудителни админитративни мерки за отстраняване на 
констатираните нарушения  

За отстраняване на констатираните през 2006 година нарушения, контролните 
органи на Агенцията са предприели необходимите действия и са приложили общо 209941 
предвидени в закона принудителни мерки, като 206302 са задължителни за изпълнение 
предписания. 

Във всички групи предприятия (микро, малки, средни и големи) като основна мярка 
за принуда за отстраняване на констатирани нарушения е “предписанието”. Във почти 
всички Д "ОИТ" принудителната мярка “задължително предписание” е в границите на 98-
99 % от всички дадени принудителни мерки за въздействие. 

На основание чл. 404, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда са дадени 205439 предписания, 
614 предписания са дадени на основание чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ, а на основание чл. 131 
от ЗДСл са дадени 249 предписания. 

Единствено в Д "ОИТ" Кюстендил мярката “предписание” заема 87,5 % от всички 
предприети принудителни мерки за сметка на приложената крайна мярка “спиране”, която 
достига 12 % от общия брой на предприетите от Д "ОИТ" принудителни мерки през 2006 
година. 



Предвидената в чл. 404, ал. 1, т. 3 крайна мярка “спиране от експлоатация” е 
приложена за 2809 машини, съоръжения, работни места, технологични линии, цехове, 
участъци и предприятия. В сравнение с 2005 г. спрените машини, съоръжения, работни 
места, технологични линии, цехове, участъци и предприятия са с 981 повече. Делът на 
спрените машини и съоръжения от 0,9 % от общия брой принудителни мерки през 2005 
година нараства на 1,3 % през 2006 година. 

Най-голям брой спрени машини и съоръжения има от Д "ОИТ" Кюстендил – 623, при 
160 за 2005 година, В. Търново – 219, Ловеч – 168, Габрово и София област – 164, София 
град – 136, Пловдив – 124, Силистра – 122 и Русе – 103. 

Спрени машини и съоръжения има в по-голямата част от икономическите дейности, 
но най-голям е броят им в "Здравеопазване и социални дейности" – 545, "Производство на 
облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" – 539, "Производство на обработени 
кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки" – 260, 
"Производство на хранителни продукти и напитки" – 213, "Производство на дървен 
материал и изделия от него, без мебели" – 124 и "Производство на метални изделия, без 
машини и оборудване" и "Образование" – по 121. 

Прилагането на мярката “спиране” е показател, който характеризира от една страна 
решимостта на Д "ОИТ" да налага спазването на закона за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд за работещите и от друга страна характеризира състоянието на 
безопасността на труда в предприятието. 

Мярката “спиране” заема 1,3 % от всички принудителни мерки, приложени през 
годината. В някои икономически дейности делът на спрените машини и съоръжения е 
значително по-голям. Така например в икономическа дейност "Производство на 
обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и 
обувки" делът на мярката “спиране” е 7,6 % от всички принудителни мерки, в "Добив на 
суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните 
работи" – 4,0 %, в "Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" – 
3,9 % и т.н. 

Основно мярката “спиране” е прилагана за отделни необезопасени машини и ръчни 
електрически и пневматични инструменти. 

Спряна е работата и на цели цехове и участъци и строителни обекти. За 148 
машини, съоръжения, и цехове е дадено предписание за въвеждане на “специален режим” 
на работа. 

Отстранени са от работа 207 лица при 202 през 2005 г. Най-много лица са 
отстранили от работа Д "ОИТ" Ст. Загора – 32, Добрич – 26 и София град – 20. Няма 
отстранени лица от Д "ОИТ" Пазарджик, Перник и Смолян. 
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От посочените по-горе данни става ясно в кои икономически дейности има сериозни 
проблеми по поддържането на машините и съоръженията в безопасно състояние и в кои 
икономически дейности този проблем стои сериозно на вниманието на ръководствата на 
предприятията и не се налага намесата на контролните органи. 

Търсене на административно-наказателна отговорност от лицата, нарушили 
норми на трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта 

През 2006 година, както и през 2005 година, търсенето на административно-
наказателна отговорност от лицата, които нарушават нормативните разпоредби, бе една 
от формите за активно въздействие върху тях и средство да бъдат принудени да спазват 
изискванията на нормативните актове. 

Административно-наказателна 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. 

Съставени са общо 11216 акта за установени административни нарушения, при 
9757 за 2005 година. 

За нарушения на трудовото законодателство по-често е търсена административно-
наказателна отговорност от работодатели, длъжностни лица и изпълнители в предприятия 
от икономически дейности "Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло", 
"Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, 
сарашки изделия и обувки", "Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на 
кожухарски кожи", "Добив на въглища и торф", "Строителство", "Производство на превозни 
средства, без автомобили" и "Дейности на домакинства като работодатели на домашен 
персонал". 

По-рядко е било необходимо да се търси административно-наказателна 
отговорност в предприятията от икономически дейности "Финансово посредничество, без 
застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове", "Събиране, пречистване и 
разпределение на вода", "Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено 
гориво" и "Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване". 

За нарушаване нормите в областта на здравословните и безопасни условия на 
труд, административно-наказателна отговорност от лицата, допуснали тези нарушения 
най-често е търсена в предприятия от икономически дейности "Дейности на домакинства 
като работодатели на домашен персонал", "Строителство", "Производство на превозни 
средства, без автомобили"и "Събиране и третиране на отпадъци, почистване и 
възстановяване", а по-рядко в "Финансово посредничество, без застраховане и 
осигуряване чрез самостоятелни фондове", "Събиране, пречистване и разпределение на 
вода", "Производство на тютюневи изделия", "Производство на кокс, рафинирани 
нефтопродукти и ядрено гориво" и "Държавно управление и отбрана; задължително 
обществено осигуряване". 
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За нарушаване нормите в областта на трудовите правоотношения най-често е 
търсена административно-наказателна отговорност от лицата, допуснали тези нарушения 
в предприятия от икономически дейности "Добив на въглища и торф", "Добив на метални 
руди", "Производство на хранителни продукти и напитки", "Производство на текстил и 
изделия от текстил, без облекло", "Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на 
кожухарски кожи", "Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия 
за пътуване, сарашки изделия и обувки", "Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини", "Производство на машини, оборудване и домакински уреди", 
"Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника", "Производство на 
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници", 
"Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" и "Производство на превозни 
средства, без автомобили". 

След случая в “Еврошуз”, гр. Дупница бяха извършени извънредни проверки във 
всички фирми за производство на обувки и изделия от кожа. По време на тези проверки за 
всяко трето нарушение на нормите, регламентиращи работното време, почивките, 
извънредния труд и т.н. е търсена административно-наказателна отговорност от лицата, 
допуснали тези нарушения. 

Най-рядко е търсена административно-наказателна отговорност за нарушаване на 
трудовите правоотношения в предприятия от икономически дейности "Финансово 
посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове" и 
"Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване". 

През 2006 година е търсена по-често административно-наказателна отговорност от 
нарушителите в сравнение с 2005 година от почти всички Д "ОИТ".  

Най-често АУАН са съставили Д "ОИТ" Габрово, Варна, Кюстендил, Пловдив, 
Разград, Добрич и Шумен. 

По отношение на взискателността през отчетната година, в сравнение с 2005 г., 
чувствително са подобрили работата си Д "ОИТ" Ловеч, Ст. Загора, Перник, Кърджали, 
Сливен, София област, Смолян, Габрово Кюстендил и Търговище. 

За констатираните 993 неизпълнени предписания са съставени 1067 акта. 
В законоустановения срок са връчени 10092 наказателни постановления. 

Обжалвани са 1636 наказателни постановления, от които 1135 са потвърдени, 218 са 
отменени и за 283 се чака решението на съда. Общо за годината са влезли в сила 9783 
наказателни постановления с обща сума на глобите 4 421 260 лева, при 3 621 799 лева 
през 2005 година, т.е. със 799461 лв. повече. 

Средният размер на наложената глоба през 2006 година се равнява на 451,93 лева, 
при 446,25 лв. през 2005 година. 

Значително по-висок е средният размер на налаганата през 2006 година глоба от 
Д "ОИТ" Русе, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Ямбол, Варна и Шумен. 

През 2006 година средно 16 % от връчените наказателни постановления се 
обжалват пред съда. 

По-голям процент обжалвани наказателни постановления има в Д "ОИТ" Пазарджик 
– 38 %, Пловдив и Ямбол – по 26 %, Кюстендил и Русе – по 25 %, Видин – 23 % и Хасково – 
20 %. 

Най-нисък е делът на обжалваните наказателни постановления на Д "ОИТ" Бургас 
– 1 %, Габрово – 2 %, Ловеч – 4 %, Силистра – 7 % и Добрич – 9 %. 

До прокуратурата са подадени 222 сигнала, от които 185 за нарушаване на чл.чл. 
302 и 303 от Кодекса на труда. Най-голям брой сигнали до прокуратурата са подадени от 
Д "ОИТ" София град – 24, Търговище – 19 и Варна – 16 сигнала. 

Най-голям брой сигнали за наемане на непълнолетни лица без разрешение от 
Д "ОИТ" са подадени за предприятия от икономически дейности "Хотели ресторанти" – 92 
броя, "Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт 
на лични вещи и стоки за домакинството" – 34 броя, "Други услуги за населението" – 15 
броя и "Строителство" – 11 броя. 

В заключение от казаното до тук могат да се направят следните основни изводи: 



Първо: През 2006 г. е извършена по-ефективна контролна дейност в сравнение с 
2005 година – увеличена е задълбочеността на извършването на проверките, повишена е 
взискателността към нарушителите на трудовото законодателство; 

Второ: Постигнат е по-голям напредък по спазване на законовите изисквания за 
наемане, използване и освобождаване на работната сила и осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Проблеми в инспекционната дейност 
Независимо от положителните резултати от инспектирането и изпълнението на 

планираните задачи и през 2005 г. инспекционната дейност бе съпроводена с редица 
трудности и проблеми. 

Значителна 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. 

Особено много време се губи за връчване на АУАН. В такива случаи много често 
работодателите просто се укриват и разпореждат на своите подчинени да не приемат 
никакви документи от инспектора, извършил проверката. Налице са случаи, когато 
приключването на една проверка продължава повече от месец по тази причина. 

Документацията на повечето от малки фирми се води и съхранява в счетоводни 
къщи и това изключително затруднява контролната дейност. Не са редки случаите 
работодатели да съставят документи след проверката, но с дата преди нейното 
извършване – ведомости, инструкции, заповеди за определяне лица, които да изпълняват 
функции на орган за безопасност и здраве при работа и т.н. 

 Голяма част от работодателите чужди граждани остават недостъпни за 
контролните органи поради честото им отсъствие от страната и не желанието им да 
оправомощяват свои представители, които са постоянно пребиваващи в страната. 

Не са редки случаите пред инспекторите, извършващи проверката да се 
представят трудови договори, но справката в НОИ показва, че на лицата не се внасят 
осигурителни вноски. 

Недостатъчната надеждност на програмния продукт АСИАК и недостатъчния брой 
компютри в Д “ОИТ” води до загуба на много време за отчитане на извършената 
инспекционна дейност. 

Липсата на първична документация за фактическото работно време затруднява 
инспекторите при проучване на сигнали за работа повече от 8 часа без да се заплаща за 
положен извънреден труд и т.н. 

Проверките за насърчаване на ЗНЗ отнемат значителен времеви ресурс за 
инспектиране, без това да има особен ефект. 

 Независимо от проблемите, които ежедневно съпътстват инспекционната 
дейност през 2006 г. в резултат именно на инспектирането са постигнати 
положителни промени в различни направления: 

- в преобладаващата част от проверените през 2006 година предприятия се спазва 
установения в КТ ред по законосъобразното наемане и използване на работната 
сила; 

- на работниците и служителите се осигуряват полагащите им се лични предпазни 
средства за защита от рискове, които не могат да бъдат отстранени; 

- създава се по-добър ред в организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ 
за работещите. Инструктажите за безопасна работа се провеждат своевременно, 
опасностите се сигнализират с необходимите знаци, машините своевременно се 
обезопасяват; 

- в предприятията, които са проверени за първи път е установено, че са положени 
основите за законосъобразно използване на работната сила и безопасно 
извършване на производствената дейност. В по-голямата част от тях риска е 
оценен, приети са програми за неговото отстраняване, осигурено е обслужване 
на рабоещите от СТМ; 



- значително е увеличен броят на предприятията, които са приключили всички 
етапи от оценката на производствения риск и вече се работи по реализацията на 
конкретните мерки, заложени в програмите за неговото отстраняване; 

- с увеличаване броя на СТМ и придобития опит се увеличи броят на 
предприятията, осигурили обслужване на работещите от СТМ при по-пълно 
съответствие с изискванията на Наредба № 14 на МЗ. 

Национални и областни кампании 

Национални кампании 
През 2006 г. в съответствие с плана за работа на ИА "ГИТ" бяха реализирани три 

национални кампании: 
През месец януари - “Спазване на трудовото законодателство в 

предприятията за преработка на дървен материал и производство на мебели”. 
От средата на месец април до края на месец юни - “Осигуряване на 

безопасността на труда и осъществяване на трудовите правоотношения при 
изпълнение на строителни и монтажни работи”. 

През месеците юли и август - “Контрол по спазване на разпоредбите на 
Кодекса на труда свързани с възникването на трудовото правоотношение и 
закрила труда на непълнолетните лица в предприятията от икономически 
дейности: “Хотели и ресторанти” и “Търговия на дребно””. 

За подготовката и реализацията на националните кампании бяха извършени 
заложените в плана конкретни мерки – определяне на обектите, които ще се проверяват в 
рамките на всяка кампания, определяне на проверяващите екипи, подготовка и 
предоставяне на инспекторите методически помагала и въпросници за извършване на 
проверките, провеждане на курсове за обучение на инспекторите, които ще реализират 
проверките, определяне формите и етапите на мониторинг и отчитане на резултатите от 
всяка кампания. 

В реализацията на националните кампании бяха ангажирани всички Д "ОИТ". 
Конкретна методическа и практическа помощ при подготовката и реализирането на 
проверките в рамките на националните кампании оказаха инспекторите от дирекции “ЗБУТ” 
и “Правна”. 

По време на националните кампании са извършени общо 7297 проверки, в 
резултат на които са проверени 6951 предприятия от различни икономически дейности със 
178945 заети в тях. 

Реализираните по време на националните кампании проверки представляват 20,2 
% от всички извършени през годината проверки, а проверените предприятия 23,7 % от 
проверените общо 29291 предприятия през 2006 г. 

Най-голям брой проверки са извършени в предприятията от икономически дейности 
"Хотели и ресторанти" – 2490 и "Строителство" – 2286. В икономическа дейност "Хотели и 
ресторанти" това е обяснимо с необходимостта да се извършат максимум проверки за 
закрила на непълнолетните, в икономическа дейност "Строителство" със специфичния 
характер на националната кампания. Проверките извършени по време на тези национални 
кампании представляват 53 % от всички извършени през цялата 2006 г. 9021 проверки в 
тези икономически дейности. 

Значителен брой проверки в рамките на националните кампании са извършени и в 
предприятията от икономически дейности "Търговия на дребно" – 974 бр., "Производство 
на дървен материал" – 327 бр., "Производство на мебели" – 229 бр., "Селско и ловно 
стопанство" – 182 бр. и "Други услуги за населението" – 172 бр. 

По време на проверките в рамките на трите национални кампании са констатирани 
общо 46023 нарушения, което представлява 21,7 % от общия брой констатирани 
нарушения през цялата 2006 г., от които: 

34770 – нарушения на норми в областта на ЗБУТ – 75,5 %; 
11125 – нарушения на норми на ТПО – 24,2 %; 
26 – нарушения на норми на ЗНЗ – 0,1 %. 



По време на НК са констатирани само 102 неизпълнени в срок предписания, което 
представлява 0,2 % от всички констатирани по време на кампаниите нарушения и 10,3 % 
от всички констатирани неизпълнени предписания през годината. 

За отстраняване на констатираните по време на националните кампании 
нарушения са дадени 44981 задължителни предписания. Спрени са от работа 590 машини 
и съоръжения, което представлява 42,9 % от всички спрени през годината съоръжения и са 
отстранени от работа 60 лица. 

Съставените актове за установени административни нарушения са 1631 бр., което 
показва че по време на НК където са извършени 20,2 % от всички проверки през годината 
са съставени 14,5 % от всички актове за 2006 г. 

В резултат на приложените принудителни мерки по време на НК са постигнати 
положителни резултати в няколко направления: 

 в предприятията за преработка на дървен материал и производство на мебели 
е осъществена превенция като са отстранени нарушения свързани с 
обезопасяване на машините, спазване правилата за тяхната експлоатация и са 
предприети своевременни мерки за отстраняването им, тъй като при 
определени обстоятелства биха станали причина за трудови злополуки; 

 осъществен е контрол по спазване на разпоредбите на Кодекса на труда 
свързани с възникването на трудовото правоотношение и закрила труда на 
непълнолетните лица; 

 в отрасъл "Строителство" са предприети конкретни мерки по обезопасяването 
на строителни обекти, машини и съоръжения, осигурени са ЛПС за 
работниците, подобрена е организацията за безопасно извършване на 
строително монтажните работи; 

 с резултатите от националните кампании са запознати браншовите, 
работодателски и синдикални организации, ангажирана е тяхната 
съпричастност в работата по осигуряване на ЗБУТ за работещите; 

 с резултатите от националните кампании е запозната и цялата общественост. 
Доброто взаимодействие със средствата за масово осведомяване активно 

съдейства обществеността да научи както за успехите, така и за проблемите по 
прилагането на трудовото законодателство и да ги направи съучастници в тяхното 
решаване. 

Националните кампании бяха проведени успешно. Те постигнаха своите цели, като 
изиграха значима роля за изпълнението на заложените в Годишния национален план 
национални приоритети за дейността на ИА "ГИТ" през 2006 г. 

 
Областни кампании 
През 2006 г. са извършени общо 38 областни кампании. В 74 % от проведените 

областни кампании основната цел е била спазване на цялото трудово законодателство, в 
21 % от тях – спазването на законовите изисквания за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд за работещите и в 5 % от тях – спазването на изискванията на 
Кодекса на труда. 

По време на областните кампании са проверени 1885 предприятия от 32 
икономически дейности или 6,4 % от всички поверени предприятия Извършени са общо 
1896 проверки или 5,3 % от всички проверки извършени през 2006 г. 

Най-голям брой проверки по време на областните кампании са извършени в 
икономически дейности "Производство на хранителни продукти и напитки" – 505, 
"Производство на облекло, вкл. кожено" – 501, "Образование" – 175, "Хуманно 
здравеопазване и социални дейности" – 108, "Селско и ловно стопанство" – 105, "Търговия, 
техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети; търговия на дребно с 
горива и смазочни материали" – 89, "Хотели и ресторанти" – 77 и "Търговия на дребно" – 
72. 

Само в тези 8 икономически дейности са извършени 1632 проверки или 86 % от 
всички проверки извършени по време на кампаниите. 

Броят на заетите лица в проверените предприятия по време на областните 
кампании възлиза на 59864 души. 



Констатирани са общо 15064 нарушения, или 7 % от общия брой на констатираните 
нарушения през 2006 г. 

Анализът на констатираните нарушения показва, че 81 % от тях се отнасят до 
норми регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 

По време на областните кампании при всяка проверка са констатирани средно по 
7,9 нарушения при 6,5 нарушения за всички проверки, което показва много добра 
предварителна подготовка и голяма задълбоченост от страна на инспекторите по труда. 

В 10 икономически дейности са констатирани по-голям брой нарушения – средно с 
по над 8 нарушения на една проверка. 

Най-голям брой нарушения са констатирани в икономически дейности 
"Производство на химични продукти" – по 25,8 нарушения и "Производство на лицеви кожи" 
– по 14,6 нарушения. 

Най-голяма задълбоченост при проверките са постигнали Д "ОИТ" Кюстендил, 
Видин, Кърджали, Ст. Загора, София град и Хасково. 

По време на областните кампании за отстраняване на констатираните нарушения 
са дадени 14417 предписания, спрени са 579 машини и съоръжения и са отстранени 4 лица 
от работа. 

Най-голям брой спрени машини и съоръжения има от Д "ОИТ" Кюстендил – 367 бр., 
В. Търново – 70 бр. и Габрово – 34 бр. 

Съставени са общо 809 акта за констатирани нарушения, като административно-
наказателна отговорност е търсена предимно от работодателите – 734 акта са съставени 
на тях. 

На длъжностни лица са съставени 43 акта, на изпълнителски персонал – 24 акта и 
8 акта са съставени на юридически лица. 

Най-много актове за констатирани нарушения са съставили инспекторите по труда 
от Д "ОИТ" Кърджали – 155, Кюстендил – 105 и Габрово – 59. 

Периодичен контрол в рискови производства и дейности 

Извършени са проверки във всички предприятия, включени в националния 
регистър за периодичен контрол. 

По отчетни данни от Д “ОИТ” през 2006 година са извършени 27 периодични 
проверки повече, като при планирани 1890 са отчетени 1917 проверки. 

Най-голям брой периодични проверки са извършени в рисковите производства и 
обекти от миннодобивната промишленост, нефто- и газодобив (23 %), химическа и 
силикатна промишленост (21 %), селско стопанство и производство на хранителни 
продукти (18 %), металургия и леене на метали (18 %), амонячни хладилно-компресорни 
инсталации (9 %), обекти с експозиция при работа на биологични агенти от ІІІ–та и ІV–та 
група, газокомпресорни и разпределителни станции, пълначни станции за кислород и други 
във всички икономически дейности (11 %) и т.н. 

Освен дадените задължителни предписания са предприети и следните мерки: 
− спрени от експлоатация 182 обекти, в това число машини и съоръжения – 171 и 

11 обекти и цехове; 
− въведен е специален режим на работа в 43 производства; 
− отстранени са от работа 25 работници. 
На лицата, допуснали нарушения на една или друга норма на трудовото 

законодателство е потърсена административно-наказателна отговорност.  
Анализът на инспекционна дейност при извършване на периодичния контрол 

показва, че 26 % от извършените проверки се осъществяват с измервания на различни 
фактори на работната среда в проверявания обект,  

В 9 % от проверените обекти от периодичния контрол в проверките се включиха и 
представители на регионалните отдели за технически надзор към ГД “ИДТН”. 

Резултатите от инспекционната дейност на ИА “ГИТ” в рисковите производства и 
обекти показва следните тенденции: 

− в редица предприятия се въведе нов тип мениджмънт, с ново отношение към 
принципа “Добро здраве – добър бизнес”, със съвременна управленска култура, при който 



необходимостта от добри условия на труд не е имагинерно законово изискване, а реално 
постижим резултат (“Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, 
фармацевтичните заводи към “Балканфарма” – Холдинг в Дупница, Троян и Разград, “Кока 
Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД производствен център в гр. Търговище, 
“ЛВК-Винпром” АД гр. Търговище, ПАЛ-БГ” ЕООД обект в с. Беден, община Девин, “Марица 
Екофроуз” АД гр. Пазарджик, “Неохим” АД, “Оргахим” “Ромпетрол България” АД, “ИНСА” 
ЕООД, “Рекорди” АД, “София Мед” АД, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “Стомана Индъстри” АД, 
“Кумерио Мед” АД и др.). 

В 30 % от стъкларските предприятия (“Дружба стъкларски заводи” АД, гр. Пловдив, 
неговото поделение “Стинд” АД, гр. София и “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар, област 
Шумен), чрез реализиране на сериозни инвестиционни проекти през 2006 г. се въведоха в 
експлоатация съвременни и автоматизирани топилни агрегати и отделни 
стъклоформуващи линии, като съоръженията към тях отговарят на изискванията по 
здравословни и безопасни условия на труд. 

В 10 % от основните рискови производства от металургията (“Кумерио Мед” АД, 
“София Мед” АД и други) използваното технологично оборудване е произведено от 
световно известни фирми в бранша и е обезопасено на изключително високо ниво. 

В минната промишленост е въведено ново технологично оборудване в “Асарел 
Медет” АД, гр. Панагюрище и “Челопеч Майнинг” ЕАД, с. Челопеч. 

В част от предприятията от хранителната промишленост, използваният химичен 
агент амоняк в хладилно-амонячните инсталации се замени с фреон. 

В резултат на активната дейност на някои Д “ОИТ” и своевременно оказаната 
методическа помощ относно прилагането на трудовото законодателство, беше 
осъществена замяната на някои опасни химични продукти и канцерогени с по-малко опасни 
или безвредни такива, като: 

− се замениха опасните пигменти, използвани при производството на бои и 
грундове, съдържащи олово и хром с по-малко опасни (циркониеви или ариламид) – 
“ИНСА” ЕООД, гр. Раковски, “Лектра” ООД, “Сидекс” ООД, “Мегахим” АД и други. 

− прекратена е употребата на бензен и толуен като разредители в “Лакпром” АД, 
“Селт” ООД, “ИНСА” ЕООД и др.; -заменен е дибутилфталат с по-безопасния 
диизобутилфталат в “Дал” ООД; 

− преминава се към производство на водоразтворими латекси, бои и лакове без 
употребата на токсични и взривоопасни органични разтворители; 

− в “Свилоза” АД, гр. Свищов, действащата схема за хлорно избелване на 
целулозната суровина е заменена с нов способ за кислородна делигнификация; 

В “Инса порт” ООД е монтирана система за регенериране на бензиновите пари, 
която е свързана с всички бензинови резервоари и с долно пълнене на автоцистерните. 

Петролната база разполага с най-висока степен на автоматизация на всички 
работни процеси – съхранение, товарене, разтоварване, аварийно захранване и спиране. 

В “Нафтекс Петрол” ЕООД е направена реконструкция на Петролни бази – Варна, 
Пловдив и Стара Загора. 

В петролни бази – Варна, Пловдив и Стара Загора на резервоарите е извършен 
основен ремонт и са оборудвани с електронни нивомери. При достигане на пределно 
допустимото запълване на резервоара се издава звуков и светлинен сигнал. Резервоарите 
са снабдени с пеногасителни камери, огнепреградители, дихателни устройства и е 
монтирана оросителна инсталация. 

Резервоарите за бензин са оборудвани с подвижни покриви, които намаляват 
изпускането на вредни емисии в атмосферата до 0,01 %. На всички резервоари в 
петролната база са монтирани радарни нивомери, които при достигане на предварително 
зададеното ниво включват последователно две аларми, като втората изключва 
подаващата помпа. 

В нефтения терминал “Росенец” към “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас е 
извършена модернизация на приемен морски кей-пирс № 2, с което се подобри 
безопасността на труда и се премахна ръчното пробоотбиране. 



Въведен е в експлоатация нов цех за производство на бои, лакове и разредители в 
“ИНСА” ЕООД, гр. Раковски. Производството е напълно автоматизирано и херметизирано, 
с което е намален ръчния труд с тежести и са подобрени условията на труд. 

Изградиха се нови производствени мощности за производство на бели 
дисперсионни бои в “Лакпром” АД, които са на съвременно ниво и производствените 
процеси са напълно автоматизирани и обезопасени. В същото предприятие е монтирано 
ново оборудване за разфасоване на бои, лакове, емайл-лакове и разредители, с което на 
практика се елиминират честите разливи при манипулиране на продукцията с последващо 
замърсяване на работната среда. 

Във връзка с горното, проверките от периодичния контрол показаха, че в някои 
предприятия “Рекорди” ООД, “Солвей Соди” АД и други привеждането на условията на 
труд по отделни показатели се доближава до законовите изисквания по здравословни и 
безопасни условия на труд. 

Вследствие активната инспекционна дейност на инспекторите от Д “ОИТ” при 
извършването на периодичния контрол се постигнаха положителни промени дори и в 
трудни предприятия като “Кремиковци” АД, “Агрополихим” АД, “Полимери” АД, “ОЦК” АД и 
други, в които като цяло се създадоха условия за подобряване фирмената организация по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Изброените дотук конкретни положителни промени са в резултат на извършените 
задълбочени оценки на риска в тези предприятия и последователната работа по 
изпълнение на мерките за преодоляване на съществуващите рискове. 

Извършените периодични проверки през 2006 г. в рисковите производства и обекти, 
показват тенденция за нарастване на относителния дял на предприятията изпълнили това 
важно законово изискване – от 83 % през 2005 г. на 91 % през 2006 година. 

Проверките в рисковите производства и обекти през 2006 година показват, че 
работодателите, които са утвърдили програми за отстраняване на производствения риск, 
са се увеличили 1,3 пъти спрямо същия период на 2005 година. 

От съществено значение за създаването и подържането 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. 

По данни от контролната дейност на ИА “ГИТ” през 2006 г. отчитаме нарастване на 
относителния дял от 73 % на 92 % спрямо 2005 г. на създадените органи по безопасност и 
здраве при работа. 

Благодарение на активната контролна дейност на инспекторите от Д “ОИТ” се 
повиши 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 2006 г. установиха, че за разлика от 2005 
година, когато в 74 % от рисковите обекти са били учредени такива структури, то през 2006 
г. това е извършено в 77 % от проверените рискови обекти. 

Като пример за добре функциониращи и изпълнени със съдържание дейност 
можем да посочим КУТ в “Ромпетрол България” АД, “Неохим” АД и “Стомана индъстри” АД, 
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 
различни анализи на органите по безопасност и здраве при работа, включително тези 
относно трудовия травматизъм; приемат се решения и предложения за подобряване на 
условията на труд и т.н. 

Едно от основните звена 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 установиха, че за разлика от 2005 г. относителния дял на рисковите 
обекти които са осигурили обслужване на работниците и служителите от СТМ се увеличава 
от 83 % до 95 % през 2006 година. 

В заключение може да се отбележи, че в резултат на извършването на 
периодичния контрол са постигнати редица положителни промени в рисковите обекти и 
дейности: 

Установи се като цяло подобряване на фирмената организация по осигуряване на 
ЗБУТ и промяна на манталитета на все повече работодатели и длъжностни лица по 
отношение възприемането на техните задължения и на дейността на инспекторите по 
труда в тяхна помощ по осигуряването на ЗБУТ. 

Направиха се инвестиции в ново и обезопасено работно оборудване. 
Периодичните проверки в рисковите обекти дават възможност по-системно да се 

следи безопасното състояние и експлоатация на работното оборудване на които 
равнището на техниката и въведе`ната технология съдържат потенциална опасност от 
производствен риск. Те дават по-голяма възможност на инспектора по труда за 
своевременна и адекватна намеса в случай на констатиране на отклонения от нормите и 
стандартите за безопасност. 

 
Отговори на молби, жалби и сигнали от граждани, ведомства и синдикати 

През 2006 год. в ИА "ГИТ" са постъпили 8183 молби, жалби и сигнали от граждани, 
ведомства, фирми и синдикати, като в законоустановения срок са решени 7910 или 96,7 % 
от тях, а останалите са в процес на решаване. 

Броят на постъпилите молби, жалби и сигнали са само с 10 по-малко в сравнение с 
2005 год. 

Преобладават жалбите, в които се поставят въпроси и искания за разрешаване на 
проблеми най-често в предприятията от икономическите дейности с установени най-много 
нарушения на трудовото законодателство, с голямо текучество на работна ръка и условия 
на труд, които не отговарят на нормативните изисквания, като: “Производство на облекло” 
– 967 молби, жалби и сигнали, “Търговия на дребно” – 976,  “Хотели и ресторанти” – 596 и 
др. 

Във връзка с решаване на постъпилите молби, жалби и сигнали са извършени 
общо 5456 проверки, от които само за решаване на постъпилите жалби – 4386 проверки, 
което означава, че за 69 % от решените молби, жалби и сигнали са извършени проверки на 
място. Най-много извършени проверки има в икономическите дейности, от които има най-
много постъпили молби, жалби и сигнали, като “Търговия на дребно” – 686 проверки, 
“Производство на облекло” – 535 проверки, “Хотели и ресторанти” – 506 проверки и др. 
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Решени молби, жалби и сигнали



Извършените проверки по молби и сигнали са 1070 и са предимно по сигнали на 
Министерството на вътрешните работи, Национален осигурителен институт и синдикатите. 

И през този отчетен период най-много проверки по молби, жалби и сигнали са 
извършили Д "ОИТ” София град – 837, Д "ОИТ” Пловдив – 541 и Д "ОИТ” Стара Загора – 
434. 

Относителният дял на проверките по молби, жалби и сигнали от общия брой 
извършени проверки е най-висок в Д "ОИТ” Русе – 31,9 %, Д "ОИТ” Пловдив – 28,5 %, Д 
"ОИТ" София град – 27,8 % и Д "ОИТ” Ст. Загора – 24,8 %. 

Чрез тези проверки и наложените принудителни административни мерки на 
нарушителите на трудово-правните норми, проблемите на жалбоподателите се решават в 
по-голямата си част. 

По повод на жалби или сигнали са инспектирани и предприятия, в които ИА "ГИТ" 
до момента на подаване на жалбите не е упражнявала контрол. 

Проблеми, които поставят работещите в своите жалби, сигнали и запитвания през 
отчетния период са свързани основно с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за 
насърчаване на заетостта, и се отнасят до: 

− Неспазване от страна на работодателя на изискването: При добросъвестно 
изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира 
изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово 
възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната; 

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

− Неначисляване и неизплащане на допълнително трудово възнаграждение за 
продължителна работа; 

− Реда и начина за ползване на платени  и неплатени отпуски; 
− Несвоевременно оформени и непредадени трудови книжки на работниците и 

служителите при прекратяване на трудовия договор; 
− Полагане на извънреден труд; 
− Неиздаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с прекратяване на 

трудовите правоотношения; 
− Трудоустрояване на работници и служители; 
− Налагане на дисциплинарни наказания; 
− Приемане на работа на непълнолетни лица; 
− Прекратяване на трудовото правоотношение, в т.ч. неиздаване от страна на 

работодателите на писмена заповед за прекратяването на трудовото  правоотношение; 
− Ред и начин за осъществяване на процедурата по предварителната закрила по 

чл. 333 от Кодекса на труда и др. 
Жалбите, молбите и сигналите, отнасящи се до здравословните и безопасни 

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

Характерното за жалбите по ЗНЗ е, че са свързани предимно с предоставени 
посреднически услуги по наемане на работа. Най-често предявените искания са ИА “ГИТ” 
да съдейства за връщането на платени средства за превеждане на документи, необходими 
за кандидатстване за работа. 

Работата по постъпилите молби, жалби и сигнали е съпътствана с редица 
затруднения – несъдействие от проверявания работодател (в различни форми, в т.ч. и 
умишлено укриване); едностранчиво представяне на фактите в тях, за изясняването на 
които се налага инспекторите да отделят много време. 

Много са случаите, когато при проверките се установява, че изложените факти в 
постъпилите молби, жалби и сигнали се оказват неоснователни. 

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

Най-много постъпили молби, жалби и сигнали през 2006 год. са от граждани -7263, 
(88,8 % от общия брой) за допуснати нарушения в предприятия от икономическите 



дейности: “Производство на облекло”, където постъпилите молби, жалби и сигнали от 
граждани са 871,  “Търговия на дребно” – 914, “Хотели и ресторанти”  – 568, “Други бизнес 
услуги” – 536 и др. 

Подадените молби и сигнали от ведомства, фирми и ръководители на инспекторати 
в административните структури са общо 778 ( 9,5 % от общия брой) и визират допуснати 
нарушения в предприятия от икономически дейности: “Производство на облекло” – 86 
постъпили молби, жалби, сигнали, “Търговия на дребно” –  60, “Строителство” – 40, 
“Производство на хранителни продукти и напитки” – 33 и др. 

Постъпилите молби, жалби и сигнали от синдикатите са 142 (1,7 % от общия брой), 
като най-много са от икономически дейности “Пощи и далекосъобщения”, “Здравеопазване” 
и “Образование”. 

Освен постъпилите през 2006 г. в Д "ОИТ" молби, жалби и сигнали, допълнително в 
дирекция “Правна” са постъпили 2551 жалби. 

Проверките по сигнал от различни държавни институции и синдикати през 2006 г. 
са по-малко от същия период на 2005 г. с 32,5 %, което се дължи на по-ниския брой 
постъпили молби и сигнали от посочените институции през отчетната година в сравнение с 
2005 г. Намален е и броят на сигналите, постъпили от синдикалните структури. 

По-голям брой проверки по молби, жалби и сигнали са извършени в предприятия от 
икономически дейности "Търговия на дребно”, без търговия на дребно с автомобили и 
мотоциклети; търговия на дребно с горива и смазочни материали – 686 проверки, 
"Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" – 535 проверки, 
"Хотели и ресторанти" – 506 проверки, "Други дейности в областта на бизнес услугите" – 
392 проверки, "Производство на хранителни продукти и напитки" – 361 проверки, 
"Строителство" – 327 проверки, "Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги" – 237 
проверки, "Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния" – 199 проверки. 

Проверки по молби, жалби и сигнали през 2006 г. не са извършвани само в 
икономически дейности "Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати" и 
"Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, без оператор, на 
домакински и лични вещи".  

Добра практика създадоха и приемните на ИА "ГИТ", които осигуряват възможност 
за пряк достъп на жалбоподателите до инспекторите по труда. 

През 2006 год. са дадени 79072 консултации, като от тях в постоянните и временни 
приемни са дадени – 31503, а по време на проверки – 47569. 

При дадените консултации в постоянните и временни приемни преобладават 
консултациите по Кодекса на труда – 21572 (68 % от общия брой), което се наблюдава и 
през 2005 г. Запазва се тенденцията от миналата година най-много консултации да се 
дават от следните Д”ОИТ”: Велико Търново – 3836; Стара Загора - 3629; Плевен – 3482 и 
Перник – 2868. 

От дадените консултации по време на проверки преобладават тези по ЗБУТ – 
23272 (50 % от общия брой дадени консултации по време на проверки), докато през 2005 г. 
повече са били тези по КТ. Дадените консултации по ЗБУТ са насочени главно към 
инструктажите, оценката на риска, обслужване от службите по трудова медицина и 
работното оборудване. 

Най-малко консултации се искат по Закона за насърчаване на заетостта: в 
постоянните и временни приемни са дадени 1054, а по време на проверки – 1354. Основно 
тези консултации са в областта на изискванията за извършване на посредническа дейност 
по наемане на работа. Работодателите се консултират относно законовите изисквания при 
наемане на работа на чужденци – за реда и начина за издаване на разрешение за работа 
на чужденец от АЗ. 

Чрез дадените консултации по време на проверките се съдейства за намаляване на 
нарушенията в проверяваните предприятия. Консултациите отнемат значителна част от 
времето на инспектора за непосредствено инспектиране, тъй като почти винаги 
консултацията се превръща в кратък курс за обучение на проверявания ръководител по 
основните въпроси на трудовото законодателство. 

Центърът за информация и услуги на ИА "ГИТ", който работи на принципа 
“обслужване на едно гише” и дава консултации и извършва услуги в областта на контрола 



по спазване на трудовото законодателство е дал за 2006 год. 2149 консултации. 
Преобладаващата част от консултациите са по спазване на разпоредбите на Кодекса на 
труда по отношение на: полагането на допълнителен труд при друг работодател, закрилата 
при уволнение, редът и начинът за приемане на работа на лица ненавършили 18 години, 
прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие, трудоустрояването 
на лица с намалена работоспособност и др. 

В резултат на нарасналия професионализъм на инспекторите по труда се повиши 
качеството на консултациите и съветите. Вече много работодатели също търсят помощта 
на ИА "ГИТ", дори и след извършени проверки в техните предприятия. 

 
Работа по “горещия телефон” на МТСП. 
През 2006 на „горещите” телефонни номера в ИА “ГИТ” и МТСП постъпиха общо 

1906 обаждания за нарушения на трудовоправните норми. 
Част от сигналите постъпват в МТСП и се препращат по компетентност в ИА “ГИТ”, 

като орган осъществяващ контрол по спазване на трудовото законодателство. 
Във връзка с постъпилите сигнали по “горещия телефон” се извършиха над 1996 

проверки в цялата страна. Извършването на проверките по подадените сигнали натовари 
изключително много работата на инспекторите по труда.  

Преобладаващата част от  сигналите са свързани с: 
-работа над законоустановеното работно време; 
-неизплащане на положения извънреден труд; 
-работа без сключени трудови договори. 
Почти винаги инспекцията по труда се уведомява за работа без трудови договори 

от лицата, когато те вече не работят при съответния работодател. В случая инспекцията по 
труда не може да упражни правомощията си по чл. 405а от Кодекса на труда, тъй като при 
проверката лицето не е заварено на работното място; 

-работа при условия несъответстващи на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд  (работа при шум, запрашеност, ниски температури); 

-неизплащане или забавяне изплащането на трудовите възнаграждения; 
-неосигурено обслужване от служба по трудова медицина; 
-непровеждане на инструктажите по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана и др. 
От общия брой извършени проверки се констатира, че немалка част от получените 

сигнали на “горещия телефон” са неоснователни. 
Голям е броят на постъпилите сигнали за нарушения във фирми от икономически 

дейности: “Производство на облекло”, “Търговия на дребно”, “Хотели и ресторанти”., както 
и за фирми, които се занимават с охранителна дейност. 

За констатираните нарушения при извършените проверки по получените сигнали са 
дадени 3592 предписания. По време на проверките са констатирани други нарушения на 
трудовото законодателство, неупоменати в сигнала. За тяхното отстраняване са 
предприети съответните принудителни мерки. 

Съставени са над 430 акта за установени административни нарушения на 
трудовото законодателство. 

В резултат на проверките са спрени машини или са затворени цехове в 21 фирми. 
В ИА “ГИТ” се получават сигнали, решаването на които не е в нейните законови 

правомощия на инспекцията – напр. неизплащане на обезщетения за временна 
неработоспособност, майчинство и др. Сигналите от подобен характер се препращат по 
компетентност към други органи: към поделенията на НАП са препратени 196 сигнала, а 
към други институции по компетентност - 158 сигнала. 

Значителна част от проверките поради неоснователността на сигнала са 
приключени съгласно “Ръководството за планиране, провеждане и отчитане на 
инспекционната дейност” с доклад до директорите на Д "ОИТ" и това е една от причините 
за нарастване делът на проверките приключили с доклад. 

 



Сътрудничество и диалог в контрола по прилагането на трудовото 
законодателство и по спазване на нормативните изисквания за насърчаване и 
запазване на заетостта 

През годината ИА "ГИТ" прие две споразумения за сътрудничество в контролната 
дейност – Инструкция за съвместна дейност с НАП и Рамково споразумение с АСП и 
Националното сдружение на общините в Р България, ангажиментите си по които Агенцията 
започна да изпълнява не само по време на националната кампания в предприятия и 
обекти, извършващи строително-монтажни работи, в малки фирми от хотелиерството и 
ресторантьорството със сезонен характер на дейността, но основно в предприятия, в които 
не се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения. 

По сигнали на Инспектората на МТСП девет Д "ОИТ" са извършили 11 проверки. 
През 2006 г. обективната необходимост от съвместна контролна дейност на Д 

"ОИТ" с други държавни контролни органи – страни по приетите споразумения за 
сътрудничество и без приети такива се изразява в провеждането на общо 3390 съвместни 
проверки. В сравнение с отчетните данни през 2005 г., когато съвместните проверки са 
били 2432 бр., е постигнат чувствителен ръст от повече от 39 % - убедително 
доказателство за напредъка в съвместната контролна дейност. Относителният дял на тези 
проверки към всичко извършени инспекции през годината съставлява 9,1 %, при постигнат 
6,9 % дял през миналата отчетна година. 

Преобладават съвместните проверки на Д "ОИТ" като резултат от изпълнението на 
договорираните ангажименти със страните по приетите споразумения – всичко 1926 
проверки, следват проверките с представители на контролни органи без приети с тях 
споразумения – 1464 бр. (с ДА”ГЗ” – 222 проверки, РИОКОЗ, РУГ, РИООСВ, ДАИ, РС 
“ПБЗН” и др.). 

Извършени са най-много - 1376 съвместни проверки с представители на страните 
по многостранното споразумение с МТСП, ДНСП, НОИ и АЗ, чийто срок на валидност 
изтича на 03 юли 2007 г. Техният относителен дял намалява в сравнение с 2004 и 2005 гг. 
в общия обем от съвместни проверки- от 68 % и 54 %, на 40,1 % през 2006 г. Както и досега 
на челно място са съвместните проверки с представители на различните регионални 
служби на МВР (секторите “Икономическа полиция”, “Миграция” и др.) – всичко 776 
проверки (при извършени 700 през 2005 г.), проведени във фирми, за които има 
предварителни данни или очаквания за неоказване съдействие и създаване на пречки 
(укриване на лица и документация, недопускане до подконтролния обект, нелегитимиране 
и др.) от страна на работодатели, длъжностни лица и работещи за реализиране на 
проверката. Дирекция ”ОИТ” Силистра не отчита съвместни проверки с представители на 
РДВР, а Д "ОИТ" Благоевград, Кърджали и Ст. Загора в повече от 60 проверки са търсили 
съдействие от органите на полицията. Предприятия от хотелиерството и 
ресторантьорството, търговията, за производство на хранителни продукти, напитки и 
облекло, извършващи строително-монтажни работи, занимаващи се с посредническа 
дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила и охранителни фирми са 
най-често съвместно проверявани със служители на РДВР. Многократно органите на МВР 
са съдействали и за връчването на актове и наказателни постановления при отказ на 
работодатели или длъжностни лица да ги получат. По сигнали на различните служби на 
МВР, Д "ОИТ" са извършил 154 проверки. Съвместните действия с РУ ”СО” (извършени 362 
съвместни проверки при 271 през 2005 г. и 73 проверки по техни сигнали) са най-вече при 
разследване на трудови злополуки, но и по повод жалби за неизплатени заплати и 
неиздаване на необходимите документи във връзка с правото на обезщетение за 
безработица и на пенсиониране. Дирекции “ОИТ” Бургас, Сливен и Ст. Загора най-често са 
проверявали в екип с представители на РУ”СО”. По-интензивно са инспектирани с 
регионалните структури на НОИ предприятия от хотелиерството и ресторантьорството, 
търговията и извършващи строително-монтажни работи. Особено значение се отдава на 
съвместните проверки с РУ “СО” по разследване на трудовите злополуки както и по 
въпроси на прилагането на трудовото законодателство и социалното осигуряване, при 
които изготвяните съвместно протоколи става с активното участие на инспекторите по 
труда. Съвместната контролна дейност на 21 Д “ОИТ” с Д”БТ” (осъществени 238 съвместни 
проверки при 343 такива през 2005 г. и 27 проверки по техни сигнали) са главно в 



предприятия ползващи средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта, но 
партньорството се изразява още и във взаимното участие на заседанията на съветите за 
сътрудничество и в комисиите по заетостта. Редица Д "ОИТ" са давали становища за 
степента на спазване на трудовото законодателство от фирми, кандидатстващи за 
получаване на средства по програми и мерки за заетост. 

Изпълнението на ангажиментите на Д “ОИТ” по приетите двустранни споразумения 
за сътрудничество с ГД “ИДТН” при ДАМТН, ДНСК при МРРБ и КТИ при МЗГ се изразява в 
извършването на 550 съвместни проверки, 249 от които с представители на ДНСК от 24 Д 
“ОИТ” по време на националната кампания в изпълняваните строителни обекти, следват 
проверките на 23-те Д “ОИТ” с КТИ по безопасността и техническото състояние на 
земеделската и горската техника, в сечища и складове за дърва. 

Съвместните проверки на Д "ОИТ" с други контролни органи, с които ИА “ГИТ” няма 
приети споразумения за сътрудничество съставляват около 43,2 % от проверките с 
всичките контролни органи. От тях приблизително всяка шеста проверка е с представители 
на ГД “ГЗ”. Често участието на Д "ОИТ" в такива проверки е на основание изпълнението на 
заповеди на областни управители и на районни прокурори. 

Всички Д “ОИТ” изтъква полезността за контрола по труда на съвместните 
проверки, като създават и условия за успешно реализиране контролните функции на 
институциите чрез допълване на техните правомощия. Очевиден е стремежът от 
постоянното усъвършенстване на съвместната контролна дейност чрез нейното по-добро 
съгласуване и взаимен обмен на информация. 
 

Съвместна дейност с органите за социално сътрудничество и диалог по 
условията на труд и насърчаване и запазване на заетостта 

През 2006 г. инспекторите по труда са констатирали 12456 предприятия с учредени 
комитети и групи по условия на труд (около 42,5 % от всичко проверени, които обаче 
включват и проверени микро предприятия с нает персонал до 5 души, където отпадна 
задължението да се учредяват групи по условия на труд). Създадените от началото на 
годината двустранни органи по условията на труд в предприятията са 19 %. В сравнение с 
2005 г. се наблюдава неголямо увеличение от 1,1 % на учредените КУТ/ГУТ. 

С известна условност може да се обобщи, че за 2006 година под средния за 
страната показател “учредени КУТ/ГУТ в проверените предприятия”, са 15 области, като 
най-ниски са резултатите в Бургаска и Разградска области, където 13,5 % и 16,7 % от 
проверените предприятия са с учредени КУТ/ГУТ. С под 30 % са и проверените 
предприятия в Пазарджишка, Смолянска и Хасковска области. Очевидна е необходимостта 
от насочване на усилията на социалните партньори в тези региони за интензифициране 
работата по учредяването на КУТ/ГУТ. Продължава да върви с бавни темпове 
учредяването на ГУТ в малките предприятия от селското, ловното и горското стопанство, 
дърводобива, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, бизнесуслугите. Но 
отново се констатира високо ниво на учредяване на КУТ/ГУТ в добивната промишленост, в 
повечето дейности в преработващата промишленост, производството на продукти от други 
неметални минерални суровини, производството и леенето на метали, производството и 
разпределението на ел. и топлинна енергия и образованието. Не се отчитат обаче 
съществени позитивни промени спрямо 2005 г. и другите отчетни периоди в 
осъществяваната от КУТ/ГУТ дейност. Малко са примерите за добре функциониращи 
КУТ/ГУТ, с дейност по-цялостно съответстваща на разпоредбата на чл. 29 от Закона за 
ЗБУТ. Все още е далече времето, от което да може по-категорично да се преценява за 
готовността на учредените комитети и групи по условията на труд да сътрудничат на 
контролните органи при решаване проблемите на здравето и безопасността при работа и 
че са достатъчно обучени и информирани, за да партнират по-компетентно на 
работодателите. Работодателите имат да извървят още дълъг път, особено що се отнася 
до степента на изпълнение на задълженията им , произтичащи от разпоредбата на чл. 30 
от Закона за ЗБУТ. Все още се констатират случаи на нарушаване равнопоставеността на 
представителите на работодателя с тези на работещите, допускана в писмени заповеди на 
мениджъри относно състава на КУТ, продължават масово да не се изпълняват задължения 
по ежегодното обучение на представителите на работещите в КУТ/ГУТ. 



В сравнение с данните от 2005 г. членовете на КУТ/ГУТ са участвали в по-малко 
проверки с инспектори по труда през 2006 г., относителният дял на чието участие 
съставлява 6,8 % (при 7,8 % през 2005 г.) спрямо всичко извършени проверки. С висока 
степен на участие в проверките през отчетната година са членовете на КУТ от 
Кърджалийска, Монтанска, Пернишка, Старозагорска, Русенска и др. области. На поканите 
на инспекторите по труда за участие в проверката по-често са се отзовавали членове на 
КУТ/ГУТ от добива на неметални материали и суровини, производството на химични 
продукти, на машини, оборудване и домакински уреди, образованието, от обектите, 
извършващи строително-монтажни работи, производството на облекло, хотелите и 
ресторантите. Системното оказване на подкрепа от страна на Д”ОИТ” на представителите 
на работещите в КУТ/ГУТ по отношение на тяхната дейност трябва да продължава 
предвид важността й за развитието на превантивната култура в областта на здравето и 
безопасността при работа в предприятията. 

Всички Д "ОИТ" отчитат иницииране и участие в провеждани заседания на 
областните съвети по условия на труд, и подготовка на аналитико-оценъчни материали за 
резултатите от контрола по труда и други информации, подпомагащи дейността на тези 
органи. В заседанията на Комисиите по заетостта към областните съвети за регионално 
развитие и в съветите за сътрудничество към Д ”БТ”, представителите на Д "ОИТ" също 
редовно са взимали участие според тематиката на разискваните въпроси. 

С учредените отраслови/браншови съвети по условия на труд представители на ИА 
“ГИТ” са провеждали срещи и взимали участие в обсъждане на резултатите от проведени 
национални прегледи в съответните икономически дейности. 

На национално равнище, участието на ИА “ГИТ” в дейността на НСУТ и НСНЗ се 
осъществяваше чрез Изпълнителния директор и директорите на Д “ЗБУТ”и Д “Правна”. По 
реда на постъпилите искания от Комисията по труда и социалната политика при Народното 
събрание е подготвена и предоставяна потребната й информация, осигурявано е участие в 
нейните заседания. 

В изпълнение на ангажиментите си по приетата Декларация за сътрудничество от 
2003 г. с КТ"Подкрепа" и КНСБ, Д "ОИТ" са проучили и решили 128 молби и сигнали на 
синдикални организации, най-много от които са подадени от системата на пощите и 
далекосъобщенията (както и през миналата година), производството на облекл  о и от 
здравеопазването. Реализирани са всичко 300 съвместни проверки с различните структури 
на синдикатите (при 277 през 2005 г.), най-много от които във В. Търновска, Шуменска, 
Кърджалийска, Разградска и Пловдивска области. Близо една пета от съвместните 
проверки със синдикатите са в отново в образованието, следват в предприятия за 
производство на облекло, на хранителни продукти и напитки и за леене на метали. 
Работата в Д”ОИТ” се организира и с оглед приоритетното решаване на възникнали 
въпроси на партньрството със синдикатите. 

 
Б. ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИА “ГИТ” 
През 2006 година дейността на ръководството на ИА “ГИТ” основно бе насочена 

към организиране и провеждане на инспектирането по труда в съответствие с утвърдения 
Национален годишен план за работа на Агенцията. Заедно с това бяха предприети мерки 
за решаване и на редица текущо възникнали задачи от изключително значение за 
работата на Агенцията. 

С министъра на труда и социалната политика и членове на ръководството на 
МТСП, Изпълнителният директор проведе редица срещи, на които бяха обсъдени въпроси, 
свързани с предстоящи промени в нормативната уредба на Кодекса на труда, Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, законопроекта за инспекцията по труда, 
правомощията на инспекторите по труда, мерките, които ИА "ГИТ" ще предприеме във 
връзка с мониторинговия доклад на ЕС за Р. България, текущи въпроси по контрола, 
осъществяван от ИА "ГИТ", предстоящи Национални кампании, въпроси от битов характер 
и други. Бяха объдени проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта, на промените в Наредбата за условията и реда за извършване 
на посредническа дейност по наемане на работа и на промените в Правилника за 
прилагане на ЗНЗ. С ПМС № 144 от 15.06.2006 г. за изменение и допълнение на 



Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на 
работа бяха приети предложенията на Д “ОИТ” за промени в нея. 

Беше извършена значителна по обем работа по подготовката и съгласуването на 
предложенията за изменения и допълнения на Устройствения правилник за дейността на 
ИА "ГИТ".  

Изпълнителният директор на ИА “ГИТ” представи на Министъра на труда и 
социалната политика и в Националния съвет по условия на труд годишния доклад за 
инспекционната дейност на “ГИТ” през 2005 година, като запозна членовете му и с 
резултатите от контрола по труда през първото тримесечие на 2006 година. 

Системно се наблюдаваше хода на подготовката на информации, становища и 
предложения, възложени на участниците от Агенцията в работата на група 13 “Социална 
политика и заетост”. 

Беше осъществена среща с представители на Световната банка по въпроси от 
дейността на Агенцията. 

Ръководството на ИА "ГИТ" осъществяваше непрекъснат контрол по изпълнение на 
месечните задачи, организирането и извършването на планираните проверки, провеждане 
на периодичния контрол в рискови производства и дейности, при спазване на утвърдените 
графици. При възникване на непланирани задачи своевременно създаваше необходимата 
организация за тяхното изпълнение. 

През м. април в гр. Варна бе проведено Национално съвещание за отчитане 
резултатите от работата на Агенцията през 2005 година и първото тримесечие на 2006 
година. В началото на м. ноември беше проведено Национално съвещание в гр. Плевен, 
на което бяха отчетени резултатите от инспекционната дейност през деветмесечието, 
набелязаха се мерки за започване на подготовката за съставяне на проектоплана за 2007 
година и бе проведено атестиране на директорите на Д "ОИТ". 

На тези съвещания Ръководството неизменно поставяше акцента върху 
допуснатите слабости, като едновременно с това се набелязваха коригиращи мерки за 
тяхното недопускане в бъдещата работа. 

Изпълнителният директор участва в работата на Управителния съвет на фонд 
“Условия на труд”. 

Ръководството на ИА "ГИТ" отбеляза по подходящ начин международния ден за 
безопасност на труда, почитане паметта на загиналите и изразяване на солидарност с 
пострадалите при трудови злополуки. 

В изпълнение на препоръка от мониторинговия доклад на Европейската комисия 
ръководството предприе необходимите мерки и в много кратък срок бе разработена 
“Вътрешна система за наблюдение и контрол на дейността по инспектиране”. 
Своевременно се организира и проведе курс за обучение на инспектори, на които ще се 
възлага дейност в качеството им на вътрешни одитори по тази система. 

През годината оперативното решаване на задачите се осъществяваше от 
дирекциите в Централното управление на Агенцията. Те осъществяваха непрекъснат 
мониторинг върху хода на изпълнението на задачите от Националния годишен план за 
работа на ИА "ГИТ" през 2006 година, изпълнение на задълженията, регламентирани в 
Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и 
изпълнение на редица други задачи, поставени от висшестоящи държавни органи и 
ръководството на Агенцията. 

Беше извършена одиторска проверка по цялостната дейност на Д "ОИТ"Видин, 
Монтана, Пазарджик, Перник, Русе, Силистра и Хасково. За предприетите мерки за 
отстраняване на допуснати слабости директорите на Д "ОИТ" писмено информираха 
Изпълнителният директор. 

Дейностите и задачите, организирани и изпълнени през отчетния период от 
инспекторите в дирекциите се отличават със своето разнообразие и всеобхватност. Беше 
извършена значителна по обем разработваща, организационна, координираща и 
аналитична дейност.  

В началото на годината дирекция “Здравословни и безопасни условия на труд” 
създаде необходимата организация за подготовка на Годишния национален план за 
работата на ИА “ГИТ” през 2006 година, като се изготви календарен план на задачите, 



съпроводен с указания за подготовка на плановете на Д “ОИТ”. Обобщиха се 
предложенията за национални приоритети и национални кампании и се изготвиха 
становища по проектоплановете на Д "ОИТ" за 2006 година. 

Основните направления в инспекционната дейност бяха очертани с набелязаните 
национални приоритети. 

Експерти от дирекцията оказаха конкретна помощ при изготвяне обосновката на 
бюджета на ИА "ГИТ" за 2006 година. 

През 2006 година инспекторите по труда от Д "ЗБУТ" взеха непосредствено участие 
в организирането и провеждането на планираните национални и областни кампании и 
прегледи. 

Във връзка с обявената през 2006 г. от Европейската комисия кампания “Закрила 
труда на младежите” и седмицата по “Здравословни и безопасни условия на труд” от 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, гр. Билбао – Испания и в 
изпълнение на Национален приоритет № 1 бяха извършени специални проверки по 
спазване на трудовото законодателство и закрилата труда на непълнолетните в средни и 
висши учебни заведения и в предприятия от сферата на материалното производство, в 
които работят младежи до 29 години. Резултатите от проверките бяха огласени на 
специално организираната в тази връзка Национална конференция. 

В изпълнение на Национален приоритет № 2 беше създадена организация за 
провеждане на специалните проверки и анализирането на резултатите от двата етапа на 
Националната кампания за “Осигуряване на безопасността на труда и осъществяване на 
трудовите правоотношения при изпълнение на строителни и монтажни работи”. 

Във връзка с получена информация за извършени груби нарушения по спазване на 
трудовото законодателство, в т.ч. по осигуряването на здравословни и безопасни условия 
на труд, по указание на МТСП, инспектори от дирекцията взеха активно участие при 
организирането и провеждането на Национална кампания в дървообработващи и мебелни 
предприятия. Вниманието при проверките бе насочено към спазване на Европейските 
Директиви, транспонирани в ЗЗБУТ, Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване ЗБУТ при 
механично обработване на дървесина и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при 
използване на работното оборудване. Подготвена бе информация за резултатите и 
предприетите мерки от ИА “ГИТ” при проверките в тези предприятия, която беше 
предоставена на Министъра на труда и социалната политика. 

В Националния преглед “Осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд в предприятията за производство на бои, лакове и пигменти”, експерти от дирекцията 
взеха участие в проверките на около 40% от инспектираните основни предприятия от 
бранша. 

При провеждането на Националния преглед по “Осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятията за производство на стъкло и изделия от 
стъкло” експерти от дирекцията взеха участие в проверките на 60% от инспектираните 
основни предприятия за производство на стъкло и изделия от стъкло. 

Сериозно присъствие имаха експертите от дирекцията при проведените регионални 
прегледи на предприятията за леене на черни метали в Пловдивска, Хасковска, 
Старозагорска, Пазарджишка и Великотърновска области. 

Оказана бе конкретна помощ при провеждане на специализираните проверки по 
ЗБУТ в предприятия, извършващи геолого-проучвателни работи за добив на минерални 
суровини, нефт и газ чрез сондиране на територията на област Варна, Добрич, В.Търново, 
Русе, Кърджали, Ст.Загора, Плевен, Враца и Ловеч и при последващи проверки за 
изпълнение на дадени предписания във фирмите за производство на промишлени взривни 
материали на територията на област Варна, Шумен, Видин, Русе, Габрово, Ст.Загора, 
София, Пазарджик и София град. 

Важен елемент, който допринесе за качественото извършване на проверките от 
националните кампании и прегледи и специализираните проверки бе извършеният 
значителен брой контролни измервания по отделни фактори на работната среда и по 
електробезопасност от експерти от дирекцията, съвместно с инспекторите от Д “ОИТ. 



Специално внимание беше обърнато на обезопасеността на използваното 
оборудване и неговата окомплектовка с изправни и ефективно действащи осигурителни 
системи за контрол, сигнализация и автоматична защита, на обслужването на СПО, на 
обхвата и качеството на оценката на риска при работа и т.н. 

През отчетния период периодичният контрол в рискови дейности и производства 
беше едно от приоритетните направления в контролната дейност. Специално внимание 
ръководството отдели на организацията и провеждането на проверките за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд в основните рискови предприятия от 
металургичния отрасъл и химията. 

В рамките на периодичния контрол, с участието на инспектори от Д “ЗБУТ”, се 
извършиха специални проверки в предприятията за производство на растителни масла на 
територията на област Добрич, Хасково и Плевен. 

От Дирекцията се подготвиха конкретни указания до директорите на Д “ОИТ” с 
основните въпроси, които следва да се имат предвид при инспектиране на рисковите 
предприятия от различни икономически дейности, с цел повишаване ефективността от 
периодичния контрол. 

Беше оказана непосредствена методическа помощ на място на почти всички 
Д “ОИТ”. 

Инспектори от Д “ЗБУТ” участваха в проведения преглед на дейността по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в крупни 
производствени обекти като “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Лукойл Нефтохим” АД, гр. 
Бургас, “Пристанище-Бургас” ЕАД, “Кремиковци”АД”, ”Елаците-мед” АД, гр. Етрополе. 

Оказана бе помощ при извършването от Д “ОИТ” София област последваща 
проверка по цялостното изпълнение на дадените предписания в 5 производства 
(Коксохимическо производство, Агломерационно производство, Чугунодобивно 
производство, Стоманодобивно производство и Производство на технически газове) на 
“Кремиковци” АД. За неизпълнените предписания беше потърсена административно-
наказателна отговорност от ръководните длъжностни лица от “Кремиковци” АД. 

По време на проверките на работодателите от проверените рискови производства 
беше оказана конкретна помощ за практическото изпълнение на приетите програми за 
отстраняване на производствения риск или привеждането му в допустими граници. 

Изключително важен характер имаше и извършената цялостна проверка по спазване 
на трудовото законодателство в “Еврошуз” ООД, гр. Дупница. За резултатите беше 
изготвено становище до Министъра на труда и социалната политика. 

Във връзка със станалата производствена авария с амонячно-хладилната 
компресорна инсталация (АХКИ) в “Каменица” АД гр. Пловдив бяха организирани с 
участието на експерти от Д “ЗБУТ” извънпланови проверки по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд във всички крупнотонажни (над 1,5 т.) 
хладилно-амонячни инсталации в страната. 

Експерти от дирекцията участваха при разследването на трудови злополуки, 
резултат на големи производствени аварии. 

През годината бяха разработени и актуализирани 12 методически помагала и 2 
информационни материала за инспектиране по ЗБУТ в предприятията, които се 
предоставиха в Д "ОИТ" за ползване в контролната работа. 

През второто полугодие на 2006 г., с влизането в сила на Административно 
процесуалния кодекс, бяха подготвени методически указания за работа с него. Бяха 
изготвени “Указания по някои въпроси за издаването на индивидуални административни 
актове от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и тяхното оспорване, 
съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс”, както и образци на 
бланки във връзка с организирането и провеждането на административното производство, 
съгласно новите разпоредби. 

За подготовка и създаване на необходимата организация и запознаване с 
Административно процесуалния кодекс, в гр. Банско се проведе двудневен семинар за 
обучение директорите на Д "ОИТ". 

През 2006 г. бяха издадени: 57 разрешителни за проектиране на специални 
взривни работи и 14 разрешителни за придобиване на право за организиране и 



провеждане от юридически и физически лица на курсове за правоспособност за работа с 
взривни материали. Бяха допуснати за употреба в страната 5 новоразработени взривни 
материали. Експерти от дирекцията взеха участие в 32 изпитни комисии за  присвояване на 
квалификация “придобита правоспособност на основен взривен персонал за работа с 
взривни материали”, в обучение на електро специалисти за придобиване на 
квалификационна група по електро безопасност. 

По време на проверките експерти от дирекциите дадоха съвети и консултации на 
работодатели, граждани, синдикати и др. специалисти по спазване изискванията и нормите 
на трудовото законодателство. 

През отчетния период на взаимодействието със социалните партньори бе отделено 
особено внимание. Проведени бяха редица срещи на които браншови, работодателски и 
синдикални структури бяха запознати с резултатите от проведените Национални и 
областни кампании и специализирани прегледи. 

Подписаха се Рамково споразумение за съвместна дейност с АСП и Националното 
сдружение на общините в Р България, както и Инструкция за сътрудничество с 
Националната агенция по приходите. 

Ръководството на Агенцията осъществи срещи с представители на Съюза на 
работодателите в България и техните браншови организации, на КТ “Подкрепа”, на КНСБ, 
на Съюза за стопанска инициатива, на Съюза на частните предприемачи “Възраждане”, на 
БТТП, АИКБ, Асоциацията на млекопреработвателите, ДНСП и др. 

Вниманието на дирекция “Правна” бе насочено към контрола по спазване на 
трудовото законодателство, специализирания контрол по Закона за насърчаване на 
заетостта и контрола по Закона за държавния служител (само през първото тримесечие на 
2006 г.) 

Дирекция “Правна” участва в провеждането на националната кампания “Контрол по 
спазване на разпоредбите на КТ свързани с възникването на трудовото правоотношение и 
закрила на труда на непълнолетните лица в предприятия от икономически дейности 
“Хотели и ресторанти” и “Търговия на дребно”. Беше оказана конкретна методическа и 
практическа помощ при подготовката и реализирането й. 

Експертите от Централното управление дадоха отговори и становища по постъпили 
молби, жалби и сигнали, а юрисконсултите в дирекция “Правна” освен тази дейност 
осъществиха методическо ръководство на юрисконсултите в Д “ОИТ” и процесуалното 
представителство на Изпълнителния директор пред съдебните органи. 

Дирекция “Правна” организира ежедневното получаване на жалбите на гражданите 
по инициативата “Горещ телефон” и своевременно ги изпращаше в Д “ОИТ” за проверки. 
За резултатите от проверките дирекция “Правна” изготви доклади и справки до Министъра 
на труда и социалната политика. 

През първото полугодие на 2006 г. са обжалвани по административен ред (чл. 19 и 
сл. от ЗАП), пред Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”, 40 броя протоколи със 
задължителни предписания и 18 броя актове за спиране, във връзка с което са образувани 
58 административни преписки по реда на ЗАП и са издадени 58 решения по реда на чл. 30 
от ЗАП. 

За второто полугодие са обжалвани по административен ред пред Изпълнителния 
директор на ИА “ГИТ” 26 броя протоколи със задължителни предписания, 3 броя актове за 
спиране и 4 бр. откази за издаване на административен акт по реда на АПК. Издадени са 
33 решения. 

През 2006 г. в ЦА на ИА "ГИТ" са регистрирани 34 броя Колективни трудови 
договори с отраслово и национално значение и 5 анекса към съществуващи Колективни 
трудови договори. 

В дирекцията се поддържа база данни за резултатите от специализирания контрол 
по спазване на ЗНЗ в проверените фирми, поддържа се оперативен регистър на нови, 
изменени или допълнени нормативните актове по осигуряване на ЗБУТ, трудовите 
правоотношения и трудова заетост. 

Във връзка с регламентираните от ЗНЗ процедури по регистрация и издаване на 
удостоверения за извършване на посредническа дейност по наемане на работа през 
годината дирекция “Правна” предостави информация на Агенцията по заетостта за влезли 



в сила наказателни постановления на 166 запитвания за фирми, кандидатстващи за 
регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 

В резултат на информация за влезли в сила наказателни постановления за 
извършени нарушения на изискванията за осъществяване на посредническа дейност по 
наемане на работа АЗ  отне регистрациите на 5 фирми, регистрирани за извършване на 
посредническа дейност. 

На органите на МВР беше предоставена информация във връзка с образувани 
преписки за осъществяване на нерегламентирана посредническа дейност по наемане на 
работа. 

Дирекция “Правна” предостави информация на Агенцията по заетостта за 
констатирани нарушения на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане 
на разрешения за работа на чужденци на територията на Република България 
(НУРИООРРЧРБ) и на трудовото законодателство за работодатели, подали искания за 
издаване на разрешения за работа на чужденци. 

Във връзка с изготвяне на ежегодния Доклад за миграционната обстановка и 
необходимостта от изменения във визовата и миграционната политика на България от 
Междуведомствената група за решаване на неотложни промени на миграционната 
политика, на МТСП бе предоставена информация за резултатите от проведения от ИА 
"ГИТ" през 2005 г. контрол по законосъобразното наемане на работа в Република България 
на чуждестранни граждани.  

Обобщиха се данните за резултатите от извършените проверки през месец 
февруари в Областните администрации по спазване законодателството свързано с 
държавната служба при назначаване на длъжността “главен секретар”, в изпълнение на 
писмо изх. № 04.10/19.01.2006 г. на министъра на държавната администрация и 
административната реформа. 

Инспектори от дирекцията участваха в работата на работната група на 
Министерството на транспорта по въпросите на спазването на трудовото законодателство 
при изпълнението на проект “Изграждане на нов мост на река Дунав при Видин – Калафат”, 
както и  проект на Споразумение между Република България и Република Румъния за 
спазване на трудовото законодателство при строежа на “Дунав мост – 2”. 

Дирекция “АФСО” своевременно изготви тримесечните баланси. Помещенията, 
предадени от областните управители  за безвъзмездно ползване бяха заприходени по 
баланса на Д ”ОИТ” Варна, В.Търново, Кърджали, Шумен и Ямбол. Изготвени са досиета 
на имотите, предоставени на ИА "ГИТ". Изготвяха се ежемесечните и тримесечния отчети 
за касово изпълнение на бюджета. 

Оказана бе методическа и практическа помощ на счетоводителите от областните 
инспекции по труда. На место бе извършен пълен преглед на счетоводната дейност в Д 
“ОИТ” Добрич, Видин, Хасково, Русе, Пазарджик и Перник. Извършен бе преглед на 
стопанисването на материалните активи и използването по предназначение на 
финансовите средства, автомобили и техническо оборудване в тези Д "ОИТ". През месец 
юни се проведе и семинар на тема “Отчитане на административни глоби по наказателни 
постановления за нарушаване на трудовото законодателство и други новости в 
изискванията на Министерство на финансите” със счетоводителите от системата на ИА 
”ГИТ”.  

През 2006 година са реализирани приходи от събрани суми по издадени и влезли в 
сила наказателни постановления в размер на 2 321 977 лв. Въпреки проведените срещи с 
представители на Агенцията за държавни вземания и конструктивния диалог за 
отстраняване на затрудненията във връзка със събирането и отчитането на приходи от 
влезли в сила наказателни постановления, все още несъбраните суми са значителна 
величина. 

През годината ритмично са осигурявани средства за нормално извършване 
планираната и непланираната инспекционна дейност. 

Изразходваните средства за издръжка отнесени към броя на извършените 
проверки показва, че през 2006 година за една проверка за изразходвани средно по 50 
лева, а през 2005 година по 59 лева. 



Реализираното снижение на разходите за една проверка е в резултатна 
предприетите и реализирани практически мерки за подобряване организацията на 
инспекционната дейност на ИА "ГИТ". 

Положени бяха усилия за облекчаване труда на инспекторите, като бяха закупени и 
предоставени за ползване 38 персонални компютри и 40 принтери. 

Закупен бе и въведен в експлоатация нов по-мощен сървър, с което се подобриха 
Интернет връзките на Агенцията. 

Закупена бе нова телефонна централа с което през 2007 година чувствително ще 
се подобри комуникацията между служителите на ИА "ГИТ" и външните потребители, при 
значително снижаване разходите за телефонни услуги. 

На всички държавни служители в Агенцията е осигурено представително работно 
облекло при стриктно спазване на Наредбата за служебното положение на държавните 
служители. 

Извършена бе оценка на риска на работното място на всички служители в ИА "ГИТ" 
и преминаване на профилактични медицински прегледи. В изпълнение на препоръката, 
дадена от СТМ която обслужва Агенцията, на всички служители които работят с компютър 
са закупени предпазни очила за работа с видеодисплей. 

За осигуряване оптимални условия за техническата експлоатация на сървърите в 
Д "ОИТ" допълнително бяха закупени 10 климатика. 

Служители от дирекцията активно участваха в работата по подготовката и 
сключването през м. май на договор с фирма "ИКАП" АД за извършване на услуга по 
Компонент 1 на проект BG2003/004-937.05.01 и в проведените търгове за доставка на 
хардуер и разработване на софтуер за интегрирана мониторингова система по ЗБУТ. 

В изпълнение на задълженията, произтичащи за ИА "ГИТ" от ПМС № 153 на МС 
във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис. бе извършен 
мониторинг от работна група съставена от Министерство на Държавната администрация за 
изпълнение на 153 ПМС. ИА "ГИТ" и работата на ИА "ГИТ" беше оценена отлично. 

Подготви се модул за обединяване на данните от 28-те Д "ОИТ" в деловодната 
информационна система “ДОКМАН” в ИА "ГИТ", но няма необходимия хардуер, за да се 
изпълни това начинание. 

Обновена е база данни АСИАК с цел отчитане дейността на Агенцията. 
През 2006 година дирекция “Управление на човешките ресурси” организира и 

проведе 25 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и 32 конкуренти 
подбора. Повишени са в длъжност 41 държавни служители, които отговарят на 
изискванията за заемане на по- високата длъжност, съгласно Наредбата за условията и 
реда за атестиране на служителите в държавната администрация. 

Обучението на служителите в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, 
заложено в личните им годишни планове, се провежда в две основни направления – 
обучение по основни модули за “Интегрирана инспекция по труда” и тематично по 
специалности. 

През 2006 г. новоназначените 16 инспектори преминаха основен курс и практическо 
обучение, заедно с инспектори-наставници в съответните Д”ОИТ”. 

За ефективното провеждане на националните и областни кампании и настъпилите 
промени в нормативните актове беше проведено тематично обучение на следните теми: 
Осигуряване на безопасността на труда и осъществяване на трудовите правоотношения 
при изпълнение на строителни и монтажни работи, Контрол по изпълнение на влезлите в 
сила нови наредби за осигуряване на ЗБУТ и ТПО при работа с автомобили, Отчитане на 
административни глоби по наказателни постановления за нарушаване на трудовото 
законодателство и други новости в изискванията на МФ, Административно процесуален 
кодекс, Оценка на риска на работното място, “Ръководител взривни работи” 

Тридесет и двама държавни служители преминаха обучение във връзка с 
прилагането на “Вътрешна система за наблюдение и контролна дейността по 
инспектиране” и получиха сертификат “Вътрешен одитор”. 

По проект “Изграждане на институционален капацитет на МТСП”, 240 служители от 
системата на ИА "ГИТ" участваха в 8 семинара, организирани от Института по трудови и 



индустриални отношения, заетост и социални дейности и Международния център за 
обучение към МОТ. 

Служители от ИА”ГИТ” взеха участие в обучения и семинари, реализирани в 
сътрудничество с МТСП и други организации по проект “Реформа за повишаване 
благосъстоянието на децата в България” и “Управление на човешките ресурси в публичния 
сектор”  

Служители от Д”ОИТ” се включиха в 18 семинара от програмата на ИПАЕИ и в 
курсове за изучаване на чужди езици. 

В изпълнение на Програмата за реализиране на Стратегията за прозрачно 
управление, служителите в ИА”ГИТ” преминаха дистанционен курс за самообучение по 
“Превенция и противодействие на корупцията –етика на държавната администрация”. 

В организираното от Министерството на държавната администрация и 
административната реформа обучение на държавни служители по многомодулни 
специализации, 15 служители от ИА”ГИТ”, започнаха своята специализация в областта на 
публичната администрация. 

Във връзка с оптимизиране числеността на ИА ”ГИТ”, съгласно ПМС 
№159/28.06.2006 г., числеността на агенцията бе намалена с 62 бройки и от 08.07.2006г. тя 
възлиза на 548 щатни бройки. 

С ПМС № 227/29.08.2006 г. щатната численост на ИА”ГИТ” от 11.09.2006 г. бе 
увеличен с 10 бройки за инспектори и юрисконсулти. 

През 2006 г. Агенцията са напуснали 73 служители, в т.ч. напуснали с едномесечно 
предизвестие, поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, по 
взаимно съгласие и поради съкращаване на щата. 

През годината бяха индексирани индивидуалните основни месечни заплати на 
служителите в ИА “ГИТ”, в зависимост от оценката на изпълнението на длъжността от 
последното атестиране.  

По програмата “Старт на кариерата” бяха сключени трудови договори със 16 
младежи с висше образование. 

Д”УЧР” организира провеждане на атестирането на всички служители, вследствие 
на което бяха повишени в ранг 77 държавни служители. 

Важно място в работата на Агенцията беше реализирането на договореностите със 
съответните сродни институции от редица страни в ЕС и международни организации. 

В изпълнение на програмата за сътрудничество между френското Министерство на 
заетостта, социалната кохезия и жилищното настаняване и Министерство на труда и 
социалната политика на Р. България бяха обменени делегации, като представителите на 
ИА “ГИТ” проучиха френския опит по организацията на ЗБУТ в строителството. Български 
инспектори, съвместно с френски, извършиха във Франция и България проверки, чиито 
резултати бяха обобщени на специална заключителна среща. На последваща среща с 
френски експерти по въпроси на транснационалните нарушения в заетостта взе участие и 
изпълнителният директор. 

Работни посещения бяха реализирани и в Кралство Холандия за запознаване с 
приложението на европейското законодателство в областта на организацията и дейността 
на “Агенциите за временна заетост”. 

Изпълнителният директор посети Пекин, Китай и взе участие в конференцията на 
тема: “Стратегии, методи и идеи за хармонична работа на всички държавни институции в 
промишлеността, за извършване на интегрирана инспекция по ЗБУТ”, организирана от 
Държавната администрация по безопасност на труда в Китай и Международната 
асоциация за инспекция по труда (IALI), съвместно с Международното бюро по труда, като 
направи презентация на тема: “Интегрираната инспекция по труда в България – резултати 
и ефективност от работата й”. 

Специална част от сесията беше посветена на дискусия относно необходимостта 
от Глобален етичен кодекс за инспекторите по труда, който да залегне в основата на 
тяхната дейност и да подпомага професионалния им статус в общността. 

Като водещи теми в сътрудничеството между България и Китай в областта на 
инспектирането се очертават опита на българската инспекция по труда при интегрираното 
инспектиране и извършвания контрол в мините. 



Във връзка с отправена покана от отдела по здраве, безопасност и хигиена на 
труда към Главния Директорат “Работна заетост, социални дейности и равни възможности” 
към Европейската комисия, Изпълнителният директор взе участие в работата на 50-та и 
51-та редовни пленарни срещи на SLIC във Виена и Хелзинки. 

При проведените разговори беше проявен интерес към инспекционната практика в 
Р. България и изявено желание за взаимно сътрудничество с Италия, Франция и Кипър. 

По покана на полската Национална инспекция по труда, директорът на дирекция 
“ЗБУТ” взе участие в Международна обобщаваща конференция  във Вроцлав “Поощряване 
на стандартите по безопасност на работа в строителството”, като изнесе доклад на тема: 
“Европейски правни норми в строителството – приложение, резултати от контрола, 
тенденции след Национална кампания 2005 в Република България”. 

По линия на TAIEX представители на ИА "ГИТ" взеха участие в семинар на тема: 
“Командироване на работниците”, провел се в Брюксел, Кралство Белгия във връзка с 
въвеждането на Директива 1996/71/ЕИО относно командироването на работници в рамките 
на осигуряването на услуги. 

В изпълнение на договореностите, залегнали в Програмата за сътрудничество 
между Публичната федерална служба “Труд, заетост и социален диалог” на Кралство 
Белгия и МТСП за 2006 година бяха реализирани посещения на работни групи на разменни 
начала. Инспектори от регионална инспекция от Белгия проведоха двудневен семинар на 
тема “Практическо изпълнение на оценката на риска и внедряване на мерки за безопасност 
и здраве в предприятията в Кралство Белгия”. Представители на ИА "ГИТ" взеха участие в 
семинар на тема: “Изпращане на работници на трансгранична работа по проекта 
Болкенщайн”. В семинара взеха участие делегации от Франция, Люксембург и Румъния. На 
семинара беше представена федералната система и службите за инспектиране на 
Кралство Белгия.  

През месец ноември делегация от 5 експерти от ИА “ГИТ” посети Белгия и взе 
участие в три семинара на тема: “Азбест”, “Вибрации” и “Планиране на контролната 
дейност”. 

По покана на полската Национална инспекция по труда, директорът на дирекция 
“ЗБУТ” взе участие в Международна обобщаваща конференция  във Вроцлав “Поощряване 
на стандартите по безопасност на работа в строителството”, като изнесе доклад на тема: 
“Европейски правни норми в строителството – приложение, резултати от контрола, 
тенденции след Национална кампания 2005 в Република България”. 

Изпълнителният директор участва и в международната конференция  по ЗБУТ 
организирана от TAIEX в гр. Загреб с представители на страните-кандидатки - България, 
Хърватия, Македония, Турция и Румъния, организирана на трипартитен принцип. По 
актуални въпроси на защитата на работещи се участва и в работата на проведените 
семинари на МОТ в Обзор, Луковит и Казанлък, както и в работата на заключителния 
семинар по темата в МТСП. 

По покана на Международния център за обучение на МОТ (ILO) в гр. Торино, 
Италия, посредством неговата Международна програма за премахване на детския труд 
(IPEC, експерти от ИА "ГИТ", взеха участие в Субрегионален семинар по политиките за 
инспекция по труда на детския труд, който се проведе в гр. Истанбул, Р. Турция. 

През отчетния период продължи работата по Компонент 1, Компонент 2 и 
Компонент 3 на проект BG 2003/004-937.05.01 “Изпълнение на предприсъединителните 
ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия 
на труд”. 

Медийната политика на Главна инспекция по труда през 2006 година беше 
изградена и реализирана като неразделна част от общата политика на Агенцията за 
информиране на обществеността по тематиката на спазването и контрола върху 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 
отношения и контролът, свързан със заетостта и безработицата. 



В изпълнение на планираните дейности през 2006 година само в националните 
медии са публикувани и излъчени над 1840 материала, свързани с информиране за 
резултати от инспекционната дейност; обявяване и отчитане на национални кампании на 
ГИТ; с програмите, мерките и прилагането на системите за здравословни и безопасни 
условия на труд; законността на трудовите правоотношения, организацията и 
разпределението на работното време; съвместни инициативи със социалните партньори и 
участия в международни събития. Извършени са 500 информационни услуги за медиите. 

Информационната част на медийната политика беше подкрепена с анализи на 
фактите и събитията, с открояване на тенденциите и процесите, от които се извличаха и 
формулираха посланията към целевите групи и обществото като цяло. 

Проведени са сто шестдесет и шест пресконференции – за обявяване и отчитане 
на националните и областните кампании; за представяне резултатите от извънредните 
проверки по спазване на трудовото законодателство в предприятията за производство и 
преработка на месо; за съобщаване на резултатите от проверката за изпълнение на 
дадените в “Еврошуз” предписания за отстраняване на допуснатите нарушения  и за 
представяне на резултатите от проверките, извършени от Главна инспекция по труда в 
периода 30 януари – 15 февруари 2006 г. по разпореждане на министъра на труда и 
социалната политика и Изпълнителния директор на ГИТ и по всички актуални и текущи 
събития, свързани с дейността на Инспекцията по труда в цялата страна. 
Пресконференции бяха проведени и  по повод двете национални съвещания за отчитане 
дейността на Агенцията във Варна и Плевен. Със съвместна пресконференция  на ГИТ, КТ 
“Подкрепа” и КНСБ беше отбелязан Световният ден за безопасност и култура на труда и 
Международният ден на солидарност с  пострадалите от трудови злополуки. От началото 
на месец юли във всички Областни инспекции по труда и в София  започна  ежемесечно 
провеждане на  съвместни пресконференции на структурите на Главна инспекция по труда, 
Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Темите на 
пресконференциите предизвикаха голям медиен интерес и бяха отразени от всички 
национални и регионални медии. В централните новинарски емисии на БНТ, БНР, БТВ, 
Нова телевизия, Дарик радио, Инфорадио, Телевизия Европа, Евроком, МСАТ, Диема. ББТ 
и т.н. бяха излъчени репортажи от пресконференциите. Във всички национални и 
регионални ежедневници и седмичници бяха публикувани материали, посветени на темите 
от пресконференциите – в-к “24 часа”, “Труд”, “Стандарт”, “Монитор”, “Сега”, “Дума”, “Земя”, 
“Пари”,”Телеграф”,“Капитал”, “КЕШ”, “Икономически живот” и “Строителство Градът”. 

Прессъобщения бяха разпространени за участието на изпълнителния директор в 
50-та пленарна среща на SLIC във Виена и в международна конференция на IALI в Пекин, 
за допуснати трудови злополуки, за международната конференция “Здрави работници в 
здравословна среда”, за работа при неблагоприятни климатични условия, за извършени от 
ОИТ проверки и за текущи и актуални събития, свързани с дейността на ГИТ. 

Организирано бе участието на журналисти в двадесет и четири проверки. 
Реализирани са сто участия на ръководители и експерти от Главна инспекция по 

труда в националните електронни медии по темите за приоритетите в дейността на ГИТ 
през 2006 г., за резултатите от националната кампания в месопреработвателните фирми, 
за основното задължение на работодателите да спазват българското трудовото 
законодателство, за проверките във фирма “Еврошуз”, за Службите по трудова медицина и 
за резултатите от работата на “горещия телефон” в ГИТ, за контролната дейност в 
строителството за резултатите от проверките в месопреработвателните предприятия. 
Множество участия бяха посветени на темата за състоянието на условията на труд в 
България, породени от случая “Еврошуз. По темата излязоха многобройни материали и 
коментари в националната преса, за които осигурихме исканата от ГИТ актуална 
информация. По темата за контрола върху посредническите фирми бяха осигурени 
участия на наш експерт в предавания на национални и регионални телевизии. 
Изключително голям медиен интерес беше проявен към темата за труда на 
непълнолетните лица във връзка с 12 юни – Световният ден срещу детския труд. За всички 
електронни медии, направили заявка за предаване, беше осигурено компетентното 
участие на експерт от Дирекция “Правна”. 



Интервюта бяха дадени от изпълнителния директор на ГИТ и директорите на 
дирекции в различни електронни и печатни медии.  

Всички представителни и публични дейности на Инспекцията по труда през 2006 
година бяха медийно обезпечени с анонсиране на събитията, провеждане на 
пресконференции, разпространение на прессъобшения и организиране участия на 
ръководители и експерти в предавания на електронните медии. През изтеклата година 
всички пресконференции и събития на ГИТ бяха отразени от Българската национална 
телевизия, Българското национално радио, БТА и информационните агенции. 

За постигане на по-голям ефект от разяснителната дейност и в подкрепа на 
безвъзмездната консултантска работа, която се извършва  от инспекторите по труда, със 
средства от Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС, в 
Главна инспекция по труда беше разработена и издадена информационната брошура 
“Здравословни и безопасни условия на труд”. Напълно безплатно брошурата беше 
разпространена в цялата страна. 

За утвърждаване мисията на ГИТ като институция бяха комуникирани следните 
послания: 

• Главната инспекция по труда работи за защита правата на човека на работното му 
място за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законност на 
трудовите правоотношения и осъществяване на конституционното му право на 
труд.  

• Главната инспекция по труда е гарант за спазване законността на трудовите 
правоотношения на хората на наемния труд .  

• Главната инспекция по труда осъществява контрол по законността на 
посредническата дейност за наемане на работа.  

• Главната инспекция по труда вече извършва  контрола по спазване на 
хармонизираните с европейските директиви български  нормативни актове по 
безопасност и здраве при работа.  

• Главната инспекция по труда е активен партньор в социалния диалог за 
подобряване условията на труд в българските предприятия.  
Съобразно утвърдените за 2006 година национални приоритети и кампании на 

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” чрез медийната дейност към 
обществото бяха излъчени следните работни послания: 

Послание – ГИТ се подготвя за предстоящото приемане на страната в Европейския 
съюз, като информира и консултира работодателите и извършва ефективно инспектиране 
по труда с цел изпълнение изискванията на българските нормативни актове по 
безопасност и здраве при работа, хармонизирани с европейските директиви. 

В последната година преди присъединяването на България към Европейския съюз 
специален акцент в инспекционната дейност беше по-взискателното прилагане на 
установените от закона средства за принуда, за да  бъдат реализирани практически 
резултати в привеждането на здравословните и безопасни условия на труд в 
предприятията в съответствие с изискванията на Закона за здравословен и безопасен 
труд. За целта бяха проведени две национални кампании – в предприятията за 
дървообработване и производство на мебели и в строителството. 

В новина се превърнаха предложенията на Главна инспекция по труда, изказани от 
изпълнителния директор, за въвеждане на задължителна регистрация на гражданските 
договори с работници в строителството, за създаване регистър на строителните фирми и 
за налагане на санкции, макар и минимални на работниците, които нарушават правилата 
за безопасност. 

В подкрепа на националния приоритет за увеличаване броя на предприятията, 
които прилагат изискванията на ЗБУТ, бяха проведени национални прегледи на дейността 
по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в крупни 
производствени комплекси като: Предприятия за производство на изкуствени торове 
“Агрополихим” АД в гр. Девня; Предприятие за добив и обогатяване на медни руди 
“Елаците - мед”, “Пристанище Бургас”; в предприятия за производство на бои и лакове, на 
стъкла и изделия от стъкло; за леене на черни метали; в предприятия за геолого-



проучвателни работи и на за производство на растително олио. Проверките бяха отразени 
от регионалните медии като значимо за областите събития. 

Послание - “Младите хора имат право на достоен труд” и “Трудът на 
непълнолетните е под специалната закрила на  българското законодателство” 

Под знака на тези послания премина информационната кампания в подкрепа на  
проведената национална компания “Контрол по спазване разпоредбите на Кодекса на 
труда, свързани с възникването на трудово правоотношение и закрила труда на 
непълнолетните лица в предприятията от икономически дейности “Хотели и ресторанти”, 
“Търговия на дребно”, “Горско стопанство и дърводобив”, “Услуги за населението” и 
“Селско стопанство”.  

Кампанията предизвика много голям журналистически интерес и беше отразявана 
от националните и регионални медии в продължение на цялата година. Съзнавайки 
отговорността си като институция, ние насочихме вниманието на работодателите, на 
младите хора и техните родители към това колко важно е трудовата им дейност да започне 
напълно легално, при спазване на процедурите и изискванията и за  осигурени 
здравословни и безопасни условия на труд. За целта многократно и подробно във всички 
медийни изяви – участия в радио- и телевизионни предавания, публикации на материали в 
пресата и интервюта, бяха разяснени законовите изисквания за получаване на 
предварително разрешение от Инспекцията по труда при наемане на непълнолетни лица. 
Работодателите и младите хора бяха информирани за продължителността на работния 
ден, режима на почивките и отпуските и ограниченията за полагане на труд от такива лица 
в някои дейности, които биха застрашили физическото или психическото им развитие. 

С националната кампания и с прегледа за проверка спазването на трудовото 
законодателство в средните и висшите училища и в голям брой фирми и предприятия 
Главна инспекция по труда се включи в Европейската седмица, посветена на младите хора 
за осигуряване на безопасно и здравословно начало на трудовата им дейност, протекла 
под мотото “Започни безопасно”. Във всички Областни инспекции по труда бяха 
разпространени голямо количество информационни материали – плакати, дипляни и 
брошури, които по този начин достигнаха до целевите публики на кампанията – 
работодатели, длъжностни лица по здраве и безопасност, младите хора и техните 
родители. 

С осъществените две информационни кампании  беше изразена съпричастността 
на държавата към осигуряването на здравословно и безопасно начало на трудовата 
дейност на младите хора и развитието на техните кариери. Също така беше осъществена 
превенция на риска за младите хора в началото на трудовата им дейност и обучение за 
най-добрите практики по спазване на трудовото законодателство при наемане на работа 
на непълнолетни лица и младежи. 

Послание – В услуга на гражданите и обществото Главната инспекция по труда 
предоставя информация и консултации по трудовото законодателство на “едно гише” и по 
специално открития горещия телефон. 

В почти всички медийни изяви беше давана информация за работата на Центъра 
за информация и услуги на ГИТ, обслужването  на “едно гише” и “горещия телефон”, на 
който се приемат сигнали и жалби и се дават консултации по спазване на  трудовото 
законодателство. 

Послание – Укрепването на социалното сътрудничество и на сътрудничеството с 
други държавни администрации е един от приоритетите в дейността на Инспекцията по 
труда. Градивният социален диалог води до защита на трудовите права на хората и до 
подобряване условията на труд в българските предприятия. 

Бяха изпълнени редица мероприятия за поддържане на сътрудничеството със 
социалните партньори и съвместни действия с други държавни администрации. Съвместно 
с Българска стопанска камара бяха проведени практически консултации и обмен на добри 
практики по прилагане на методиката WISE на Международната организация по труда. С 
Дирекция “Национален строителен надзор” бяха извършени съвместни проверки по 
спазване наредбата за минималните изисквания по осигуряване на ЗБУТ при строително-
монтажни дейности. Многобройни проверки в цялата страна са реализирани с участието на 
представители на МВР. С Националната агенция по приходите беше подписан документ за 



сътрудничество и взаимна дейност при установяване законността на полагане на труд, 
наличието на подписани  и регистрирани трудови договори, за броя на осигурените лица и 
осигурителния доход. Тези инициативи за сътрудничество бяха отразени от националните 
и регионални медии. Световният ден за безопасност и култура на труда и Международният 
ден на солидарност с пострадалите от трудови злополуки бяха отбелязани със съвместни 
инициативи с двата национално представени синдиката КНСБ и КТ “Подкрепа”.  Темата 
беше основен новинарски акцент за медиите. 

Посланията на Главна инспекция по труда, отправени към българската 
общественост бяха: “Да се криминализира неспазването на трудовото законодателство”, 
“Всички инвеститори да създават подходящи условия за труд на нашите работници”, 
“Отговорността за осигуряване безопасността на работещите е на работодателя”, “2006 
година е решаваща за подготовката на страната за присъединяването ни към Европейския 
съюз и за българските работодатели, които желаят да бъдат конкурентноспособни в 
условията на европейската икономика, имат законовото задължение да приведат 
условията на труд в предприятията в съответствие с европейските изисквания и 
стандарти”, “Усилията на ГИТ са насочени към малките и средни предприятия, където са 
най-големите проблеми по спазване на трудовото законодателство”, “Годишно Главната 
инспекция по труда дава над 80 000 безплатни консултации по спазване на трудовото 
законодателство на бизнеса, синдикатите и работниците”, “Санкции, макар и минимални, 
трябва да се налагат и на работниците, за да бъдат дисциплинирани при спазване на 
трудовото законодателство”, “Времето на бързите печалби свърши! Трудовото 
законодателство е задължително за всички субекти в икономиката.”, “Нека всички да 
обединим усилията си срещу нелоялната конкуренция, срещу тези, които се наричат 
работодатели, но на практика съсипват имиджа на целия бизнес в България”, “Като начин 
за ограничаване на злоупотребите в сивата икономика ГИТ предлага завишаване на 
санкциите и въвеждане на корпоративни глоби”, “Ценим сътрудничеството със социалните 
партньори. Имаме добра координация с другите контролни органи”. 

В подкрепа на провежданата комуникационна политика Интернет страницата на 
Главна инспекция по труда беше постоянно актуализирана, като в рубриката на 
Пресцентъра редовно се публикуваха новини и информация за събития, а рубриката 
“Публикации” се поддържаше с богат портфейл от материали от националния и 
регионалния печат, които представят дейността или разглеждат въпроси, свързани с 
тематиката на Инспекцията.  

Специално значение за политиката по комуникациите имат и профилираните  
списания –сп.”Здравословен и безопасен труд” и сп.”Безопасност и трудова медицина”. На 
техните страници бяха предоставени консултации и практически съвети за работодателите 
по спазване на трудовото законодателство. В публикациите бяха отразени национални и 
международни събития и инициативи,  популяризираха се добрите практики по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикуваха се новости в 
нормативната уредба и инспекционната работа, беше споделен международен опит в 
областта на безопасността и хигиената на труда.  

Плодотворно и успешно е сътрудничеството в областта на комуникациите и с 
изданията на ИК “Труд и право”. Главна инспекция по труда предоставя на списанията 
“Информационен бюлетин по труда” и “Труд и право” експертни становища по нормативни 
актове в областта на трудовото законодателство, отчети и доклади за резултатите от 
инспекционната дейност, примери на добри практики по спазване на трудовото 
законодателство в предприятията,  споделен международен и европейски опит и стратегии 
за превантивна практика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Като неразделна част от цялостната комуникационна политика на Главна 
инспекция по труда Дирекциите Областни инспекции по труда осъществяват медийната 
политика на регионално ниво. Всички Областни инспекции ежемесечно провеждат 
пресконференции, на които предоставят актуална информация и анализи, свързани с 
дейността на дирекцията. На регионалните медии и кореспондентите на националните 
медии се дава информация за националните и областните кампании, за резултати от 
контролната дейност, за разследвания на трудови злополуки, за новости в нормативната 
уредба и за национални и международни прояви. Използват се различни форми за 



информиране на обществеността, като участия в радио и телевизионни предавания и 
поддържане на рубрики в местната преса. По този начин чрез медийната политика се 
постига значителна степен на информираност на обществеността, затвърждава се 
доверието в ГИТ като институция и се осъществява политика на превенция срещу 
нарушенията на трудовото законодателство. 

Целенасочената и организирана медийна политика на Главна инспекция по труда 
осигури на обществеността през 2006 година необходимата тематична информация, 
свързана с контролната дейност и резултатите от инспекциите, промените в трудовото 
законодателство, за националните и международни инициативи в сферата на здравето и 
безопасността при работа. Чрез успешното сътрудничество с националните и регионални 
медии посланията достигнаха до хората на наемния труд, до бизнеса и синдикатите, до 
българската общественост, което ни кара да се надяваме, че сме допринесли за 
подобряване състоянието по спазване на трудовото законодателство в нашата страна и 
сме били в подкрепа на лоялния бизнес, хората на наемния труд и синдикатите. 

Значимо бе участието на ръководители и експерти от ИА "ГИТ" в организираните 
през 2006 година от социалните партньори обучения на ръководни и изпълнителски кадри 
по въпросите на трудовото законодателство. В тези обучения лекторите от ИА "ГИТ" освен 
конкретната тематика изразяваха и политиката на ИА "ГИТ" за постигане спазване на 
трудовото законодателство. Голям е броят на благодарствените писма от организаторите 
на тези обучения за представянето на лекторите от ИА "ГИТ". Участието в обучителни 
мероприятия има силен превантивен ефект в спазването на трудовото законодателство. 



II. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
 

А. НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 

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

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

Изградени са вече голям брой предприятия оборудвани с машини, съоръжения и 
технологии, отговарящи на европейските стандарти за безопасност и здраве при работа. В 
предприятията оборудвани със стари машини, в които производството е организирано по 
стари технологии, за защита на работещите от производствените рискова все още се 
разчита на средствата за колективна защита и лични предпазни средства. 

Частичните реконструкции и модернизации извършвани в много предприятия в 
голяма степен решават проблемите на ЗБУТ, но не напълно. 

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

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

 
Органи за безопасност и здраве при работа 
И през отчетната 2006 г. изпълнението на нормативно определеното задължение и 

отговорност на работодателите да създадат органи за безопасност и здраве при работа и 
осигурят условия за ефективно изпълнение на техните функции и задачи бе традиционно 
един от основните съдържателни елементи на всяка проверка. Поставяне на ударението 
при инспекционните посещения и на състоянието на дейността на органите за безопасност 
и здраве при работа произтича от отредената им от законодателя важна роля в 
организирането, координирането и контрола на дейността по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд във всяко предприятие. 

Отчетните данни показват, че се запазва относителният дял на създадените ОБЗР 
към всичко проверените предприятия през 2006 г. и 2005 г. – по около 90 %. Дирекции 
“ОИТ” Сливен, Разград и Кюстендил констатират във всички проверени през 2006 г. 
предприятия изпълнено работодателско задължение по създаването на ОБЗР, докато в 
Силистренски, Плевенски и Благоевградски области степента на изпълнението на това 
задължение е в интервала между 70-80 %. Новосъздадени през годината ОБЗР са в 3754 
предприятия, като по-голямата част от тях са в инспектираните за първи път 8860 малки 
предприятия главно от търговията, хотелиерството и ресторантьорството, другите бизнес 
услуги. 

И през 2006 г. на групата на работодателите на малки предприятия, изпълняващи 
функциите на ОБЗР се пада най-високия относителен дял (близо 56 %, при 56,9 % през 
2005 г.) в съвкупността от изградени такива органи. 

 Групата на длъжностните лица по съвместителство, изпълняващи тези функции 
като допълнително задължение (обикновено наред с други), заема около 34 % от общо 
установените през годината ОБЗР, на които обаче не се определя минимално 



необходимото време за изпълнение на възложените им задачи в общия обем от 
изпълнявани от тях дейности. 

Освен по икономически съображения, но и поради отсъствието на кадри с 
подходящо образование и на специализирани фирми за изпълнение на функциите на 
ОБЗР, работодателите на микро- и малки предприятия сами се наемат с осъществяването 
на тази дейност, която включва предимно извършването на някакъв инструктаж. 
Продължават да прибягват и до използването на обслужващи ги счетоводни фирми в 
качеството им на ОБЗР. Правило е в такива фирми да не се познава нормативната уредба 
и да се разчита единствено на обслужващата ги СТМ за осигуряване на ЗБУТ. В 
предприятия, в които организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ се изпълнява от 
самите работодатели, и особено от счетоводни фирми инспекторите по труда отново 
констатират сериозни недостатъци и формално отношение към дейността. 

Потвърждават се констатациите от предходни отчетни периоди за по-пълно 
изпълнение на функциите на органа за БЗР от щатни длъжностни лица или 
специализирани служби, като този извод е типичен за 7,8 % от проверените предприятия, 
какъвто е и през миналогодишния отчетен период. В тях, много от дейностите по защита и 
профилактика на професионалните рискове се извършват цялостно с непосредственото 
участие и подпомагане на работодателите от назначените щатни длъжностни лица или 
създадените служби. През отчетната година, както и през 2005 г., отново е висок 
относителният дял (над 77 %) на щатните длъжностни лица в качеството им на ОБЗР в 
големи предприятия от икономически дейности добив на въглища и метални руди, 
производство, пренос и разпределение на ел. енергия. 

Изводите от предходни отчетни периоди за необходимостта от аргументирано 
съветване и консултиране на работодатели на по-големи предприятия (особено 
извършващи строително-монтажни дейности) да възлагат функциите на органа за БЗР на 
щатни длъжностни лица с необходимата подготовка, квалификация и познания за 
нормативната уредба остават актуални за инспекторите по труда. 

Обстоятелството, че 56 % от нарушенията в областта на осигуряването на ЗБУТ са 
по неговата организация и управление (отнесена към целия обем от констатирани 
нарушения, тази група също е с най-висок дял – 42 %) говори за често допусканото от 
проверените работодатели неизпълнение на задължения по обучението и подготовката на 
органите за БЗР, невъзлагане на изискуемите се по Наредба № 3 правомощия на 
въпросните органи и неупражняване на действен контрол върху тяхната дейност. 
Очевидна е необходимостта при проверките инспектиращите да не намаляват своята 
взискателност към работодателите по отношение задълженията и отговорностите им за 
осигуряване качественото функциониране на органа за БЗР. 

 
Оценка на производствения риск 
Резултатите от инспектирането през 206 година показват, че е налице значителна 

промяна в работодателите по отношение създаването на организация за изпълнение 
изискванията на ЗЗБУТ. 

Само до преди две години работодателите на микро и малките фирми научаваха, 
че имат задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за 
своите работещи от първата им среща с инспекторите по труда. Резултатите от проверките 
през 2006 година показват, че в по-голямата част (66 %)от посетените за първи път 
предприятия има вече изготвена оценка на риска, а в 52 % от тях има изготвена и програма 
за отстраняване на установения в оценките производствен риск. В 72 % от посетените за 
първи път предприятия е осигурено обслужване на работещите от СТМ. За тези резултати 
допринесоха и ситемните информационни кампании, запознаването на обществеността 
чрез медиите с резултатите от извършените проверки и предоставената възможност за 
получаване на актуална информация по безопасност и здраве при работа чрез Интернет 
страницата на ИА "ГИТ". 

Един от основните елементи в организацията и управлението на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ за работещите е извършването на оценка на производствения риск 
на всяко работно място и предприемането на мерки за неговото отстраняване или 
привеждане в рамките на изискванията и нормите, предвидени в нормативните актове. 



Допускането на нарушения в областта на организацията и управлението на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ се явява предпоставка за редица нарушения в други направления 
като хигиена на труда, обезопасеност на машини и съоръжения и е свързано с причинени 
трудови злополуки и професионални заболявания. 

Отчитайки значението на едно от най-важните изисквания на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, регламентирано в чл. 16, през 2006 година 
контролните органи на ИА “ГИТ” по време на проверките отделиха особено внимание на 
извършената работа в предприятията по оценяване на производствения риск и приемането 
на програми за неговото отстраняване и в каква степен са спазени разпоредбите на 
Наредба № 5. 

В 8860 предприятия, които бяха проверени за първи път, най-важно бе да се 
установи дали се познава изискването на ЗЗБУТ и предприети ли са действия за 
извършване оценка на риска. Най-често в тези предприятия инспекторите по труда 
консултираха работодателите за изискванията на ЗЗБУТ и как да се извърши оценката на 
риска. 

В предприятията, където вече бе извършена оценка на риска, контролът бе 
насочен към оценяване на обхвата и качеството на извършената работа  

− обследвани ли са всички работни места, работни процеси, обекти, машини, 
съоръжения; 

− идентифицирани ли са всички опасности, които биха застрашили здравето 
и живота на работниците и служителите; 

− има ли актуални данни за състоянието на параметрите, характеризиращи 
работната среда, кои са източниците, които генерират вредности; 

− разработена ли е програма с мерки за отстраняване на риска на всички 
работни места. 

Проверките показват, че от проверените през 2006 година 29291 предприятия, с 
работещи в тях 1 233 823 лица, в 22765 предприятия или 78 % (при 69 % през 2005 година) 
е извършена оценка на риска. 

Оценка на риска е извършена във всички проверени за първи път предприятия от 
икономически дейности "Производство на тютюневи изделия", "Производство на радио-, 
телевизионна и далекосъобщителна техника", "Производство на медицински, прецизни и 
оптични апарати и инструменти; производство на часовници", "Производство и 
разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия", 
"Въздушен транспорт", "Дейности на домакинства като работодатели на домашен 

персонал", "Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати", и "Воден транспорт". 
Успоредно с работата по изготвяне оценка на риска, в 19108 предприятия или 65 % 

(при 52 % през 2005 година) от всички проверени предприятия е приета и програма с 
конкретни мерки за отстраняване на установените професионални рискове по работните 
места.  
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програми за отстраняване на производствения риск



В 30 % от всички проверени предприятия програмата е приета от началото на 2006 
година. Предприятията с утвърдена програма представляват 84 % от предприятията, в 
които е извършена оценка на риска. 

Най-висок е делът на проверените предприятия с утвърдена програма за 
отстраняване на производствените рискове в област Кюстендил – 89 %, Сливен – 80 %, 
Габрово – 78 % и Ямбол – 77 %. 

В област Благоевград, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Силистра резултатите от 
контролната работа показват изоставане, където делът на предприятията с изготвена 
оценка на риска е в границите на 58-70 % от проверените през годината предприятия. 

Това обстоятелство налага и през 2007 година приоритетна задача в 
инспекционната дейност на тези Д "ОИТ" да бъде въпросът за оценката на риска. 

Сравнявайки данните за 2006 година и 2005 година по отношение на 
предприятията с приети програми най-сериозна положителна промяна е налице в област 
Кюстендил (ръст от 36 процентни пункта), Кърджали и Добрич (по 27). 

Предприятия с утвърдена програма за отстраняване на производствения риск 
през 2005 и 2006 година по области
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По-сериозен ръст спрямо 2005 година по изготвяне на програми за отстраняване на 
производствения риск е констатиран в икономически дейности "Производство на кокс, 
рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво" – ръст от 26 процентни пункта, "Сухопътен 
транспорт, вкл. тръбопроводен" – ръст от 25 процентни пункта, "Производство на 
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници" и 
"Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни 
фондове" – ръст от 22 процентни пункта, "Дейности в областта на компютърните 
технологии" – ръст от 20 процентни пункта и т.н. 

Изоставане се наблюдава в област Благоевград, където само 51 % от проверените 
предприятия имат утвърдена програма за отстраняване на риска, Хасково – 53 %, Плевен 
– 56 % и Пловдив – 57 %. 

Основен недостатък при извършването на оценка на риска е отсъствието на онези 
елементи, които влияят в значителна степен на нейното качество, а именно наличието на 
актуални данни за състоянието на параметрите на работната среда, което е в нарушение 
на чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5. 

Отчетните данни от инспекционната дейност през 2006 година показват, че въпреки 
постигнатия напредък, продължава да се подценява работата в предприятията по 
установяване на фактическото състояние на условията на труд на база конкретни 
измервания от лицензирани лаборатории. През годината е отчетен ръст от 8 процентни 
пункта спрямо 2005 година (2005 година 34 %, 2006 година 42 %). Увеличение на делът на 
тези предприятия е констатирано в почти всички области, като в област Силистра, 
Габрово, София град и Търговище този ръст е с отрицателен знак. 

По-висок дял от средно установения за страната (42 %) на предприятия с данни за 
условията на труд е констатиран в област Кюстендил, Сливен, Търговище и Разград. 

Необходими са по-строги принудителни мерки към работодателите в област 
Пазарджик Бургас, София град, Пловдив, Ямбол, Варна, Видин, Силистра, Шумен, 
Хасково, Перник, Ст. Загора и Плевен, където делът на предприятията с данни за 
условията на труд е под средното равнище за страната. Това се налага и от 

Предприятия с програми за отстраняване на риска по икономически сектори
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необходимостта за качественото изготвяне оценките на риска и правилното планиране на 
мерки за неговото отстраняване. 

Особено внимание следва да се обърне на предприятията от икономически 
дейности "Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги", "Горско стопанство, 
дърводобив и свързани с тях услуги", "Производство на мебели; производство, 
некласифицирано другаде", "Строителство", "Търговия, техническо обслужване и ремонт 
на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях”, “Търговия на дребно с 
горива и смазочни материали", "Търговия на едро и търговско посредничество, без 
търговия с автомобили и мотоциклети", "Търговия на дребно, без търговията на дребно с 
автомобили и мотоциклети, "Хотели и ресторанти", "Сухопътен транспорт, вкл. 
тръбопроводен", "Воден транспорт" и "Въздушен транспорт", където делът на 
предприятията с данни за условията на труд не надвишава 40 % от проверените 
предприятия. 

Сравнявайки относителния дял на предприятията, в които е извършена оценка на 
производствения риск (78 %) с относителния дял на предприятията, които имат данни за 
състоянието на параметрите на работната среда (42 %), става ясно, че делът на първите 
изпреварва с 36 процентни пункта делът на вторите. 

Изводът е, че все още значителна част от оценките на риска са изготвени без да са 
взети под внимание данните за състоянието на факторите на работната среда, т.е. 
изготвени са формално. Това са основно предприятия, работодателите на които не 
познават изискванията на нормативните актове в областта на ЗБУТ и за да изпълнят 
даденото им от инспектора предписание да изготвят оценка на риска, са сключили договор 
с некоректна служба по трудова медицина. 

Работата по установяване на данни за условията на труд задължително трябва да 
изпреварва работата по извършване оценка на риска. Във всички области работата по 
изготвяне на оценка на риска изпреварва работата по установяване данни за условията на 
труд, т.е. изготвят се оценки на риска без наличие на данни за условия на труд. Най-
сериозно това несъответствие е в областите Пазарджик – с данни за условията на труд са 
17 % от проверените предприятия, а с оценка на риска са 69 %, Бургас съответно 20 % и 
78 %, София град съответно 23 % и 78 %, Пловдив съответно 24 % и 77 %, Ямбол 
съответно 30 % и 84 %, което задължително налага съответните Д "ОИТ" да предприемат 
допълнителни принудителни мерки за коригиране на това несъответствие. 

В предприятия с налични данни за условията на труд работят 63 % от наетите в 
проверените през 2006 година 29291 предприятия, като 23% от тях работят при вредни 
условия на труд, независимо от наличието на измервания за вредните фактори. 

Основно проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
са в предприятията от икономически дейности "Добив на въглища и торф", "Производство 
на тютюневи изделия", "Добив на метални руди", "Воден транспорт", "Производство и 
леене на метали" и "Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически 
агенции". 

Посочените данни от сравнителният анализ на резултатите от работата в 
предприятията по изпълнението на чл. 16 от ЗЗБУТ още веднъж потвърждават очерталата 
се през последните години тенденция, че делът на предприятията, които са предприели 
мерки за отстраняване на професионалния риск и привеждане на условията на труд в 
съответствие с изискванията на ЗЗБУТ, с всяка изминала година непрекъснато нараства. 

Поради отпадане на чл. 288 от Кодекса на труда, който задължаваше 
работодателите ежегодно да извършват измерване на стойностите на параметрите, 
характеризиращи състоянието на условията на труд, независимо от постигнатия напредък, 
все още не може да се посочи точно в колко предприятия условията на труд не отговарят 
на законовите изисквания и колко е общия брой на работещите при вредни условия на 
труд. Не е достатъчен и броя на акредитираните лаборатории, които могат да извършват 
измервания на факторите на работната среда. 

В предприятията, в които оценките на риска са извършени професионално и 
задълбочено, се създава възможност ръководствата им да набележат конкретни мерки за 
отстраняване на професионалните рискове в кратки срокове. Там, където основната част 
от оборудването е остаряло и генерира вредности цялостното решаване на проблема с 



професионалните рискове се извършва с приети програми за реконструкция и 
модернизация чрез поетапно обновяване на машините и технологията. 

Проверките през 2006 година установиха предприятия, в които при изготвянето и 
реализацията на програмите за отстраняване на риска не се предвиждат достатъчно 
ефективни мерки за отстраняване на риска. Основна слабост остава предприетите мерки 
да са насочени към предпазване от риска като редовното извършване на инструктажи, 
предоставянето на лични предпазни средства (ЛПС) и подмяна на отделни машини и 
съоръжения, вместо към отстраняване на пораждащите го причини. Има сериозно 
изоставане и по изпълнението на заложените мероприятия в програмите поради 
необезпеченост с финансови средства, проекти или по организационни причини. 

Това наложи през 2006 година да се дадат значителен брой предписания за 
преразглеждане и актуализиране оценките на риска, където са констатирани тези и 
други нарушения, вследствие на което отделни работодатели, а така също и 
ръководители на СТМ реагираха срещу действията на някои Д "ОИТ". 

От казаното до тук се налага извода, че инспекторите по труда и през 2007 
година следва да проявяват повишена взискателност за спазването на чл. 16 от 
ЗЗБУТ от работодателите, които не изпълняват това свое задължение, за да се 
подобри качеството на оценките на риска и програмите за отстраняването му и 
тяхната реализация. 

 
Осигуряване обслужването на работниците и служителите от служба по 

трудова медицина (СТМ) 

Резултатите от инспекционната дейност по спазване на законовото изискване от 
работодателите да осигурят на своите работещи обслужване от служба по трудова 
медицина установяват, че от общо проверените 29291 през 2005 г. в 23 680 има осигурено 
такова обслужване, т.е. в 81 % (при 25 % за 2003 г., 63 % за 2004 г. и 74 % за 2005 г.). 

В 32 % от проверените предприятия това обслужване е осигурено през 2006 
година. 

Най-добре това изискване на ЗЗБУТ се изпълнява в област Кюстендил, където в 98 
% от проверените през периода предприятия са осигурили обслужване на работещите от 
СТМ. Следват Монтана, София област – 90 %, Сливен – 89 %, Бургас – 87 %, Габрово, 
Добрич – 86 %, Враца, Ловеч, Русе, Стара Загора – 84 %, В. Търново, Плевен, Търговище – 
83 %, Варна, Пловдив, Смолян, София град – 82 %, Шумен – 81 %. 

И през 2006 г. относителният дял на предприятията с осигурено обслужване от 
СТМ остава сравнително нисък в областите Благоевград, където делът на предприятията с 
осигурено обслужване от СТМ е 58 %, Видин 65 % и Хасково 65%. 
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Относителният дял на предприятията с осигурено обслужване на работниците и 
служителите от служба по трудова медицина през 2006 г. е най-висок в икономическите 
дейности: “Добив на въглища и торф”, “Производство на радио-, телевизионна и 
далекосъобщителна техника”, “Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и 
инструменти” – 100 %; “Производство на тютюневи изделия” – 96 %; “Производство и 
разпределение на електрическа енергия” – 95 %, “Добив на метални руди” – 94 %; 
“Производство и леене на метали”, “Производство на канцеларска електронно-
изчислителна техника”, – 93; “Поща и далекосъобщения” – 92 %; “Производство на изделия 
от каучук и пластмаси” – 91 %; “Производство на химични вещества, химични продукти и 
химични влакна” – 90 %. 

Сравнително нисък е относителният дял на предприятията с осигурено обслужване 
от СТМ се наблюдава в “Рибно стопанство и свързани с него услуги” – 36 % и ”Добив на 
нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателни работи” – 
57 %. 

В резултат на активните мерки, предприемани от инспекторите по труда, е 
преодоляно негативното отношение на работодателите към задължението за осигуряване 
обслужване на работещите от служба по трудова медицина. Увеличен е броят на 
проверените микро- предприятия с осигурено обслужване от СТМ (71 % от всичко 
проверени предприятия). Видно от данните е, че значително е разширен обхватът на 
икономическите дейности, в които работодателите са осигурили на работещите 
обслужване от СТМ. 

Необходимо е да се отбележи, че ръстът на броя на предприятията с 
осигурено обслужване от СТМ показва количественият израз на изпълнението на 
това изискване на ЗЗБУТ. Ежедневната инспекционна дейност показва редица 
проблеми по отношение на качеството в работата на СТМ, които дават съществено 
отражение в дейността на работодателите за създаване на вътрешно фирмена 
организация за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Не се редки 
случаите на извършване на експресни оценки на риска от СТМ непосредствено след 
осъществено посещение на инспектора по труда. СТМ извършват оценки на риска за 
едно денонощие, за да може същата на бъде предоставена от работодателя в 
съответната Д “ОИТ”. 

Не малък е броят на СТМ, които извършват оценки на риска без наличието на 
измервания на факторите на работната среда, без измервания за ефективност на 
зануляване и заземяване на електрическите уредби и инсталации. В такива оценки 
на риска дори не се посочва липсата на измерванията с препоръка същите да бъдат 
извършени. 

СТМ не идентифицират всички опасности при използване на работното 
оборудване и по работните места. Ползват се общи текстове и препоръки. 

В голяма част от проверените микро- и малки предприятия не се организират 
и провеждат периодичните медицински прегледи. 

В част от проверените предприятия, особено в строителството, 
образованието, хотели и ресторанти и в предприятията от шивашката промишленост 
не се изготвят обобщение анализи за здравословното състояние на работещите във 
връзка с извършваната работа. 

Недостатъчни са мерките за намаляване на ръчния и тежък физически труд. В 
някои отрасли, като строителство, леене на метали, керамика и др., делът на ръчния и 
тежък физически труд дори се увеличава. 

Работните места, определени за заемане на трудоустроени лица в предприятията с 
персонал над 50 души са оценени по отношение на професионалния риск, без да са 
отчетени специфичните опасности, произтичащи от влиянието на факторите на работната 
среда върху здравния статус на лицата с намалена работоспособност. Поради това в 
програмите с мерки за минимизиране на риска е са планирани конкретни мерки за лицата с 
намалена работоспособност. 

Някои от СТМ поради това, че са сключили договори с голям брой 
предприятия, не успяват да извършват в договорените срокове задълженията, които 
са поели към тях. 



Редки са случаите, в които специалистите от службите по трудова медицина 
консултират и подпомагат работодателите и комитетите по условия на труд в 
работата им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Общата оценка на Д “ОИТ” по осигуреното обслужване от СТМ е, че 
качеството на обслужването не е според нормативните изисквания. Дейността им в 
повечето случаи се свежда до оценка на риска и изготвяне на препоръки за 
отстраняване на идентифицираните рискове (не рядко непълни, без да е ясно за кое 
конкретно предприятие се отнасят). Една от основните е, че работодателите не 
познават нормативно установените задачи на СТМ, а те от своя страна се възползват 
от това и не информират коректно обслужваните работодатели. Друга причина е, че 
Инспекцията по труда проверява работодателя, но не и СТМ, тъй като няма 
правомощия, което води до непълен контрол на целия процес. 

Наред с посочените слабости, в отчетните доклади на Д “ОИТ” се срещат и 
примери за добра практика на СТМ. Така например, СТМ “Милекс” ООД – гр. Ловеч, СТМ 
“Санита” ЕООД – гр. В. Търново, регистрираните в “Балканфарма-Разград” АД, гр. Разград, 
“Биовет” АД – клон Разград, обслужващите СТМ “Фикосота” ООД, “Санитапласт” АД, 
“Совис” ООД (област Шумен), “Гипс АД”, Видахим” АД (област Видин) и други изпълняват в 
пълен обем своите законови правомощия и задължения. 

Изводът, които се налага от така представените резултати е, че през последните 
три години се очертава изразена тенденция на увеличение (повече от три пъти - от 25 % 
през 2003 г.на 81 % през 2006 г. %) на работодателите, осигурили обслужване на 
работещите от СТМ. Заслугата за това е на Д “ОИТ”, тъй като в повечето предприятия това 
осигуряване е извършено в резултат на дадените от инспекторите по труда съвети, 
информации и предписания. 

Безопасност на труда 
Състояние на работното оборудване и технологии 
През 2006 г. контролът по изпълнение на задълженията за осигуряване 

безопасност на експлоатираните работно оборудване, работни места и технологии е 
разкрил 37782 нарушения, които са на трета позиция в обема от всичко констатирани 
212116 нарушения. В сравнение с 2005 г., относителният им дял в съвкупността от 
нарушения в областта на ЗБУТ бележи незначително увеличение от 23,2 % на 23,9 %. 

Нарушенията на нормите и изискванията за осигуряване на ел. безопасност на 
експлоатираното работно оборудване – 10497 бр. ( или 27,8 % от нарушенията по 
безопасност на труда) продължават да са често допускани, от които нарушенията на 
нормите, изискващи за определени производства и дейности електрическите съоръжения 
да бъдат изработени във вариант защитно изпълнение са най-типични. 

Липсата на предпазни и блокиращи устройства на машини и съоръжения е 
констатирана в 4736 случая и бележи неголямо увеличение в сравнение с резултатите от 
контрола през 2005 година. 

За отстраняване на тези нарушения са приложени принудителни административни 
мерки, като по-интензивно е прилагана мярката “спиране” от работа до отстраняване на 
нарушението. Работодатели и длъжностни лица се съобразяват с предписаните от 
контролния орган изисквания за въвеждане в експлоатация спрените машини, работни 
места и съоръжения. С около една трета са намалели констатираните нарушения на 
изискванията за обезопасеност на опасни машини и съоръжения в сравнение с 
допуснатите през 2005 г. нарушения. Намаляват и допусканите нарушения за безопасно 
извършване на технологическите процеси. Но поради обстоятелството, че са били налице 
сериозни и непосредствени опасности за живота и здравето на работещите при 
технологична невъзможност от спиране на съоръженията и работните места, инспекторите 
по труда в 148 случая са предписали “въвеждане на специален режим за безопасна 
работа” главно в предприятия за производство на хранителни продукти и напитки; 
обработка на кожи без косъм и изделия от тях и на дървен материал и изделия от него, без 
мебели. 

Не е малка групата от констатирани нарушения на нормативни актове по 
осигуряване на други видове техническа безопасност, дължащи се на пропуски в 



организацията на труда и особено на принизения контрол, вменен като нормативно 
задължение на преки и други низови производствени ръководители и на органите за 
безопасност и здраве при работа. През отчетната година тази група нарушения съставлява 
49, 6 % в областта на техническата безопасност, като по характерно е продължаващото с 
години установяване на липси на досиета на съоръженията (в т.ч. на средства за 
колективна защита), удостоверяващи техническите им параметри, резултатите от 
изпитванията и измерванията, както и инструкциите за безопасната им експлоатация и 
ремонт. 

Наблюдаващото се през последните години преоборудване, модифициране и 
технологично обновление на производствените дейности в националното стопанство със 
съвременни машини, съоръжения и безопасни технологии, с които се достига 
привеждането на условията на труд в съответствие със Закона за ЗБУТ е характерно и за 
отчетната 2006 година. 

Устойчиво расте броят на работодателите, които полагат значителни усилия за 
ремонт и осъвременяване на наличния сграден фонд и на използваното работно 
оборудване. Като цяло обаче, остават нерешени проблемите с осигуряването на 
достатъчно средства за поддържане на работното оборудване в безопасно състояние и 
изобщо с финансирането на дейността по осигуряването на здраве и безопасност при 
работа в производствените предприятия. Поради тези причини, не малка част от 
работодателите с по-малка численост на производствения персонал, и които използват 
работни помещения под наем, не съответстващи проектно на осъществяваната дейност не 
инвестират в нови машини и съоръжения. Продължават да експлоатират технически и 
морално амортизирано работно оборудване, генериращо вредности и опасности за 
работещите, а неговото поддържане нерядко е в занемарен вид и обикновено в случаи на 
аварийни ситуации. 

 
Инструктаж и обучение за безопасно извършване на възложената работа 

Констатираните 17447 нарушения на изискванията на Наредба № 3 от 1996 г. са 
обезпокоителни за контролните органи, тъй като е налице предпоставка за несъздаване на 
навици сред работещите по отношение спазване правилата и изискванията за безопасен 
труд. В предприятия, в които са извьршвани предишни проверки от Д "ОИТ" е създадена 
организация за по-цялостно изпълнение на горепосочената наредба, но в много от малките 
производствени предприятия, инспектирани за първи път провеждането на инструктажа и 
обучението се свежда единствено до документирането им. Като правило в тях липсва 
писмена заповед за определяне на видовете инструктажи, тяхната продължителност, 
тематика и програми за провеждане в зависимост от спецификата на извършваната 
работа, конкретните условия и рискове при работа. 

За микро и малките предприятия  проблема с липсата на подготвени кадри, които 
да провеждат инструктажи и обучения по безопасност на труда, остава нерешен. 
Необходимо е да се установи ред, по който да се управомощават подготвени физически и 
юридически лица, които на договорна основа да изпълняват тази дейност в микро и 
малките предприятия. 

За пореден път ще отбележим, че работодателите пренебрегват задълженията си 
за периодично обучение на работещите за безопасно изпълнение на възложените им 
трудови задачи. С изключение на големи предприятия и малка част от средните, с 
традиции за осигуряването на ЗБУТ, в останалите не се създава фирмена система за 
информиране, поддържане, опресняване и разширяване на знанията по безопасност на 
труда и за действия в случай на производствена авария, бедствие или катастрофа. 
Различните структури на социалните партньори биха подпомогнали по действено 
разпространението на знания и умения за безопасен труд. 

 
Осигуряване на хигиена на труда 
Установените през 2006 година нарушения на хигиенните норми и изисквания 

представляват 15 % от общия брой констатирани нарушения и 20 % от броя на 
нарушенията на нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд. В сравнение с 2005 година има увеличение на броя на констатираните 



нарушения по хигиена на труда (от 25018 на 32180). Увеличеният брой констатирани 
нарушения по хигиена на труда в значителна степен се дължи на повишената 
взискателност на инспекторите по труда към проблемите на хигиената на труда. 

Най-висок е относителният дял на констатираните от Д "ОИТ" нарушения по 
хигиена труда от общия брой констатирани нарушения в предприятията от област 
Кюстендил – 29 %, Габрово – 28 %, Търговище – 23 %, Монтана, Разград, – 21 %, 
Силистра, – 20 %, Кърджали, Плевен – 18 %, Враца, Пазарджик, Хасково – 17 %. 

Най-нисък е делът на тези нарушения в област Ямбол и София град. 
Относителният дял на нарушенията по хигиена на труда е по-висок от средно 

установения (15 % от общия брой на нарушенията) в предприятията от следните 
икономически дейности: “Производство на лицеви кожи; производство на изделия за 
пътуване, сарашки изделия и обувки”, “Производство и леене на метали”, “Хуманно 
здравеопазване и социални дейности”, “Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти 
и ядрено гориво”, “Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде”, 
“Производство на дървен материал и изделия от него”, “Производство на химични 
вещества, химични продукти и химични влакна”, “Горско стопанство и 
дърводобив”,”Производство на текстил и изделия от текстил”, без облекло”, “Производство 
на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи” и др. 

Най-често констатирани от инспекторите по труда нарушения на хигиената на 
труда през 2006 г. са свързани с неспазване на изискванията за осигуряване, използване и 
поддръжка на личните предпазни средства (ЛПС) – установени са 5513 нарушения. 
Констатираните по-характерни нарушения в тази област са свързани с неизготвяне и 
неутвърждаване на списъци на работните места, професиите и видовете работа, за които 
ще се използват ЛПС, на вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС; в 
по-голяма част от проверените предприятия, посочените в списъците и използващите се 
ЛПС не произтичат от оценката на риска за съответните работни места, поради което 
защитните качества на някои от тях не отговарят на нормите и изискванията за 
осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите; работещите в повечето 
случаи не са предварително информиране за рисковете, от които ги защитават 
представените им ЛПС; не се определят подходящи места за съхранение на ЛПС; в голяма 
част от предприятията не са организирани и решени по най-добрия начин почистването, 
изпирането и дезинфекциране на ЛПС; в предприятията не е изградена ефективна 
организация за упражняване на строг контрол от страна на преките ръководители относно 
използването на ЛПС. Сериозен проблем, установен при извършените проверки в 
икономическа дейност “Строителство” е неизползването на предоставените ЛПС – защитни 
каски и предпазни колани за работа на височина. 

За отстраняване на посочените нарушения инспекторите по труда са прилагали 
принудителни административни мерки по чл. 404, ал. 1 от КТ, както е и потърсена 
административно наказателна отговорност (съставени са 981 акта) от работодатели, не 
осигурили изискващите се ЛПС, от преки ръководители за не упражнен контрол по 
използването на ЛПС и на работници, неизползващи по време на работа, предоставените 
им ЛПС. 

През 2006 г. 58 % от работодателите на общо проверените през годината 
предприятията не са предоставили по време на проверките данни за факторите на 
работната среда.От общо проверените през 2006 година 29291 предприятия, с численост 
на персонала 1233823 работещи (от тях 56 % са мъже и 44 % - жени), работодателите на 
12350 предприятия с численост на персонала в тях 772631 работещи (63 % от всички 
работещи в проверените предприятия) са представили протоколи с установени данни за 
условията на труд, т.е. в 42 % от всички инспектирани за периода обекти (при 34 % за 2005 
г., 12,8 % за 2004 г. и 8,9 % за 2003 г.). Тези данни показват, че през отчетния период е 
продължила тенденцията на увеличение броя на работодателите, на проверените 
предприятия с данни за условията на труд, за което немалка е ролята на инспекторите по 
труда; 

Следващото често констатирано нарушение по хигиена на труда е непровеждането 
на задължителните периодични медицински прегледи (констатирани 4869 нарушения) и 
неизвършването на годишен анализ и оценка на здравословното състояние на работещите 



във връзка с условията на труд (съответно 1405 нарушения). Това най-вече се отнася за 
предприятията, посещавани за първи път, от икономически дейности: “Хотели и 
ресторанти”, “Търговия на дребно”, “Производство на облекло”, “Строителство” и др.; 

В областта на санитарно-битово осигуряване на работещите са констатирани 2635 
нарушения. Санитарно-битовото обслужване като цяло в повечето големи и средни 
предприятия е на добро ниво. Все още има обаче и предприятия с остарял и не добре 
поддържан сграден фонд, в които санитарно-битовите помещения не отговарят на 
хигиенните норми и изисквания. Тоалетните в тези предприятия са в лошо състояние, не 
са осигурени умивални с течаща топла, а на места и студена вода, не е осигурено 
подходящо място за личното и работно облекло или същите са в лошо хигиенно състояние 
и др. Най-често тези нарушения са констатирани в предприятията от икономически 
дейности: “Строителство”, “Производство на облекло”, “Производство на хранителни 
продукти и напитки”, “Селско стопанство” и др.; 

По отношение на задълженията на работодателите за разработването и 
въвеждането на физиологични режими на труд и почивка при работа са констатирани 2145 
нарушения. Чести са и нарушенията, свързани с невключване на разработените 
физиологични режими на труд и почивка в правилника за вътрешния трудов ред и 
незапознаване на работещите с тях. Най-често това нарушение се констатира в 
предприятията от икономически дейности: “Търговия на дребно”, “Производство на 
облекло”, “Хотели и ресторанти”, “Производство на хранителни продукти и напитки”, 
посетени за първи път; 

Липсата и/или недоброто поддържане на средства за колективна защита 
(вентилационни, аспирационни, климатични, газоанализаторни и други системи за защита) 
са другата група хапактерни и често срещани нарушения. Макар през 2006 година да е 
намален броят на нарушенията в тази област в сравнение с данните от 2005 г., все още 
остават работодатели, които не оценяват предимствата на средствата за колективна 
защита пред индивидуалните такива. Най-честите причини за това са сравнително по-
ниската финансова стойност на последните и ползването на работни помещения въз 
основа на договор за наем – съществуващата вероятност от предсрочно прекратяване на 
наемните правоотношения категорично не кореспондира с желанието за дългосрочни 
инвестиции, в т.ч. изграждане на трайни средства за колективна защита. Изграждането на 
средства за колективна защита е характерно за предприятия, притежаващи собствеността 
върху ползваните работни помещения и най-често са изградени при технологични процеси, 
отделящи вредни вещества – обработка на пластмаси, леярни, бояджийни – където по 
време на проверките са констатирани изградени и ефективно работещи вентилационни 
съоръжения, предпазни кабини, защитни завеси. По отношение ефективността на 
използваните общообменни вентилационни уредби и местни смукателни устройства са 
установени следните пропуски: не се осъществява текущ мониторинг на поддръжката на 
техническата им изправност и ефективност; констатирана е липса на документация 
относно техническите им параметри, резултати от изпитвания и измервания, в т.ч. липса на 
измервания за ефективност и надеждно функциониране и поддържане на принудителните 
общообменни вентилационни системи както и инструкции за експлоатация и ремонт. Много 
често в малките и средни предприятия не са заведени досиета на вентилационните 
съоръжения, съответно не са определени със заповед длъжностни лица, които да ги 
съхраняват и отговарят за ефективното им и безопасно техническото им състояние. 
Например, в “Амилум България” АД, област Разград, предприятие с традиции по 
отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, за 
вентилационните (аспирационните) уредби не се води документация, съдържаща 
техническите им параметри, резултати от изпитвания и измервания и инструкции за 
експлоатация и ремонт. 

Резултатите от извършените през 2006 г. проверки установяват, че в 
предприятията с измервания на факторите на работната среда 174792 работещи работят 
при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания. Разпределението 
по отделните фактори е както следва: при неблагоприятен микроклимат – 90165 работещи; 
при наднормен шум – 75029; при голямо физическо натоварване – 69346; при прах над 
граничните стойности – 35204; при неотговарящо на хигиенните норми осветление – 25866; 



при химични агенти над граничните стойности – 21498. Тези данни определят, че водещите 
неблагоприятни фактори в проверените през периода предприятия с установени данни за 
условията на труд са: неблагоприятният микроклимат, наднормените нива на шума и 
физическото натоварване. 

Данните по икономически дейности показват, че най-много наети лица, работещи 
при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания през отчетния 
период има в “Производство на машини, оборудване и домакински уреди” – 14233, 
“Производство и разпределение на електрическа енергия” – 14199, “Строителство” – 12329, 
“Сухопътен транспорт” – 12008, “Добив на метални руди” – 11125, “Производство и леене 
на метали” – 10235 и др. 

През 2006 г се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на предприятията с 
измерени стойности на факторите на работната среда. Създадена е организация за 
следене състоянието на параметрите на работната среда в тези предприятия. 

Анализ на резултатите от инспекционната дейност през 2006 г. във фирми с 
работещи при рискове, свързани с експозиция на шум. 

Спазването на минималните изисквания за осигуряване здравето и безопасността 
на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум беше неразделна част от 
рутинната инспекционна дейност на Д “ОИТ” през 2006 г. По данни от проверките през 2006 
година, работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми по отношение 
на показателя “шум” са от икономически дейности: “Производство на текстил и изделия от 
текстил”, “Добив на неметални материали и суровини”, “Производство на мелничарски 
продукти, нишесте и нишестени продукти”, “Производство на дървен материал и изделия 
от него, без мебели”, “Производство на мебели”, “Производство на машини, оборудване и 
домакински уреди”, “Производство и леене на метали”, “Производство на метални изделия, 
без машини и оборудване”, “Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен”, “Строителство”, 
“Производство на изделия от каучук и пластмаси”, “Производство на хранителни продукти и 
напитки” и др. Това до голяма степен се дължи на обстоятелството, че в посочените 
дейности и отрасли технологичните процеси и основните съоръжения се характеризират с 
интензивен шум (например, пробивната техника в добивната промишленост; основните 
машини и съоръжения, използвани в дърводобива и дървопреработването, текстилната 
промишленост, някои подотрасли в хранително-вкусовата промишленост, 
машиностроенето и др.). Поради тази причина и в новоизградените предприятия, пуснати в 
експлоатация след 1998година и използващи съвременно технологично оборудване, част 
от работещите в тях лица са подложени на неблагоприятното въздействие на наднормени 
нива на шум (например, “Раумер България” АД, област Сливен). От друга страна, в част от 
предприятията, чрез подмяна на техниката и използваната технология, реконструкция и 
модернизация на производствените сгради и помещения с цел прилагане на архитектурно-
строителни решения за поглъщане и изолация на шума, е възможно минимизиране на 
риска от експозиция на шум, но поради необезпеченост с финансови средства 
работодателите не предприемат мерки в тази насока. 

В почти всички предприятия, проверени от инспекторите по труда през 2006 година, 
в които работниците са експонирани или могат да бъдат експонирани на шум при работа, 
работодателите са извършили оценка на риска, в която са идентифицирани източниците на 
шум, определени са работните места, изложените на шум работници и служители, както и 
времето на въздействие. В някои предприятия, макар да е изготвена оценка на риска за 
здравето и безопасността на работещите, работодателите не са оценили прякото и 
косвено въздействие на фактора “шум”, докато в други работодателят не е предоставил 
информация на работещите за потенциалния риск от увреждане на слуха им, произтичащ 
от експозицията на шум, и предприетите мерки за неговото намаляване. В значителна част 
от утвърдените програми за отстраняване, намаляване и контрол на риска са предвидени 
мерки, насочени не към предотвратяване на причините за възникване на риска от 
генерирания производствен шум, а по-скоро към предпазване от вредното му въздействие 
(най-вече чрез осигуряване и използване на ЛПС). Чрез въвеждането на ново технологично 
оборудване и използването на организационно-технически средства за колективна защита 
(звукоизолиращи кабини, прегради и екрани, автоматизиране на технологичните процеси с 
цел дистанционно управление и т.н.) е постигнато снижаване нивото на шума до 



допустимите стойности в отделни предприятия и производствени участъци (“Градус 3” 
ООД, “Керам инвест” АД, “Миролио България” ЕООД, “Декотекс” АД, “Мина Балкан 2000” 
АД, “Коркос” ООД, “Евромебел” ООД (област Сливен), “Арома” АД, “София Мед” АД, 
“Софарма” (област София град) и др). 

В преобладаваща част от проверените предприятия, в които се осъществяват 
производства и дейности, свързани с експозиция на шум е разработен и въведен 
физиологичен режим на труд и почивка при работа (например, “НЕТ-КОМ” ООД, 
“Техномашинекс МТ” ООД, “Хюндай Хеви Индъстрийс Ко България” АД и др.). 
Работодателите са осигурили подходящи помещения за почивка. 

В по-голяма част от проверените предприятия работните места, на които (съгласно 
извършената от работодателя оценка на риска) работещите са или могат да бъдат 
експонирани на шум, превишаващ горната стойност на експозиция за приемане на 
действие, са обозначени с подходящи знаци (например, “Миролио България” ЕООД, 
“Декотекс” АД, “СТИНД” и др.). 

С цел ранно откриване на признаци на увреждане на слуха и запазване на 
слуховите функции на работещите, работодателите в голяма част от проверените 
предприятия са осигурили здравно наблюдение и проверка на слуха на лицата, работещи 
при шум, превишаващ стойностите на експозиция за предприемане на действие (в т.ч. чрез 
профилактично аудиометрично изследване). 

В случаите, когато дневната персонална експозиция на шум е равна или 
надвишава долната стойност на експозиция за предприемане на действие, работодателите 
са осигурили на работещите ЛПС за защита на слуха. Често са констатирани случаи, в 
които работещите при шум, надвишаващ горната стойност на експозиция за предприемане 
на действие, не използват предоставените от работодателя ЛПС, за което на съответните 
лица е потърсена административно-наказателна отговорност. 

При проверките се установиха и пропуски относно цялостното прилагане на 
Наредба № 6 от 15 август 2005 година: 

1. При оценката на риска не се взема предвид дневното ниво на експозиция, 
съгласно чл. 3 от Наредбата; 

2. При измерване нивата на шум не се взема предвид продължителността на 
експозицията, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 и характеристиката на шум, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 
1, както и заобикалящите фактори; 

3. В оценките на риска не се определя вида на ЛПС – антифони, така че да 
отстраняват или намаляват до минимум риска, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3. 

За нарушения на трудовото законодателство по осигуряване на хигиена на труда 
през отчетния период са съставени 1444 актове, като значителна част от тях (981) са 
свързани с не спазени изисквания на Наредба № 3 от 2001 г. за личните предпазни 
средства на работното място. 

Резултатите от инспекционната дейност по хигиена на труда през 2006 година 
дават основание да се направи обобщаващия извод, че се увеличава броят на 
работодателите, които се ангажират с изпълнението на задълженията и отговорностите по 
осигуряване на здравословна и безопасна работна среда на наетите от тях работници. 
Продължава тенденцията на подобряване на хигиенно състояние на обектите и работните 
места в големите и част от средните предприятия. В анализите на Д “ОИТ” са посочени 
много положителни промени в областта на осигуряването на хигиената на труда. 

Трудов травматизъм 



По оперативни данни на Националния осигурителен институт през 2006 г. в 
страната са регистрирани общо 3919 трудови злополуки. 

Допуснатите 3400 злополуки са по време и във връзка или по повод на 
извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на предприятието 
(чл. 55, ал. 1 от КСО). 

От общия брой трудови злополуки 68,9 % са станали в 16 икономически дейности, а 
именно: "Строителство" – 369 бр., "Държавно управление и отбрана" – 255 бр., 
"Производство на машини, оборудване" – 245 бр., "Производство на хранителни продукти и 
напитки" – 184 бр., "Търговия на едро и търговско посредничество" – 180 бр., "Сухопътен 
транспорт" – 170 бр., "Добив на метални руди" – 163 бр., "Хуманно здравеопазване и 
социални дейности" – 166 бр., "Други дейности в областта на бизнесуслугите" – 155 бр., 
"Производство и леене на метали" – 148 бр., "Добив на суров нефт и природен газ" – 128 
бр., "Производство на облекло, вкл. кожено" – 111 бр., "Спомагателни дейности в 
транспорта" и "Поща и далекосъобщения" – по 108 бр., "Добив на въглища и торф" – 106 
бр. и "Търговия на дребно" – 104 бр. 

Статистическите данни на Националния осигурителен институт показват, че през 
2006 г. 668 трудови злополуки или 17 % от общия брой са станали при пътно транспортни 
произшествия по републиканската мрежа и ведомствени пътища. 

През годината, от общия брой трудови злополуки, 139 случая са с летален изход 
(от тях 105 са по чл. 55, ал. 1 от КСО) и 20 случая са довели до трайна инвалидност (от тях 
20 са по чл. 55, ал. 1 от КСО). 

Трудовите злополуки завършили със смърт при ПТП са 62,5 % от общо 139-те 
случая с летален изход. 

Най-много смъртни трудови злополуки са станали в икономически дейности: 
"Строителство" – 24 бр, "Търговия на дребно" – 14 бр., "Търговия на едро и търговско 
посредничество" – 13 бр., "Производство на облекло, вкл. кожено" – 8 бр., "Сухопътен 
транспорт" – 7 бр., "Производство и разпределение на ел. енергия, газообразни горива и 
топлинна енергия", "Други дейности в областта на бизнесуслугите" и "Държавно 
управление и отбрана" – по 6 бр., "Селско и ловно стопанство", "Производство на метални 
изделия", "Спомагателни дейности в транспорта" и "Поща и далекосъобщения" – по 5 бр. и 
"Производство на хранителни продукти и напитки" и "Други услуги за населението" – по 7 
бр. 
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В сравнение с 2005 г. общия брой на трудовите злополуки е намалял с 248 бр., 
общия брой на смъртните трудови злополуки се е увеличил с 35 бр. и общия брой на 
трудовите злополуки предизвикали инвалидност се е увеличил с 2 бр. 

През 2006 г. броя на трудовите злополуки е нараснал в 20 икономически дейности. 
Най-голямо увеличение има в икономически дейности "Търговия на дребно" – с 38 

бр., "Строителство" – с 32 бр., "Производство на дървен материал" – с 24 бр., "Търговия на 
едро и търговско посредничество" – с 22 бр., "Държавно управление и отбрана" – с 17 бр. и 
"Горско стопанство, дърводобив" – с 10 бр. 

През годината се отчита намаляване на трудовите злополуки в 35 икономически 
дейности, като най-сериозно то е в: "Производство и разпределение на ел. енергия, 
газообразни горива и топлинна енергия" и "Хуманно здравеопазване и социални дейности" 
– с по 36 бр., "Добив на метални руди" – с 34 бр., "Производство на превозни средства, без 
автомобили" – с 30 бр., "Производство на метални изделия" – с 28 бр., "Производство и 
леене на метали" – с 24 бр., "Производство на хранителни продукти и напитки" и 
"Производство на облекло, вкл. кожено" – с по 22 бр., "Производство на текстил" – с 19 бр., 
"Производство на машини, оборудване" – със 17 бр., "Добив на въглища и торф", 
"Сухопътен транспорт" и "Образование" – с по 15 бр., "Производство на изделия от каучук и 
пластмаси", "Производство на продукти от други неметални минерални суровини", 
"Спомагателни дейности в транспорта" и "Дейности в областта на културата, спорта и 
развлеченията" – с по 14 бр., "Воден транспорт" – с 12 бр. и "Добив на неметални 
материали и суровини" и "Производство на мебели" – с по 11 бр. 

През 2006 г. според класификациите и по оперативни данни на НОИ броят на 
трудовите злополуки се разпределя както следва: 

 Според “Професията” на пострадалото лице, която се определя въз основа на 
работата, за която лицето е наето и която се изпълнява от него при работодателя в 
момента на настъпване на трудовата злополука, най-голям брой трудови злополуки са 
станали с квалифицирани производствени работници – 1139 бр., оператори на машини, 
съоръжения и транспортни средства – 1001 бр. и нискоквалифицирани работници – 685 бр. 

Класифицирането на пострадалото лице по професия се осъществява според 
Националната класификация на професиите (НКП). 

 Според характеристиката “Вид работа”, който описва основния вид работа, 
изпълнявана от пострадалия по време на злополуката, най-голям брой трудови злополуки 
са станали по време на подготвяне, инсталирани, демонтиране, разглобяване, поддържане 
и ремонт, почистване на работното място и машините, събиране, отстраняване, 
обезвреждане и др. дейности по управление на отпадъците, наблюдение и контрол на 
производствените процеси, работното място, превозните средства, оборудването – 1153 
бр. произвеждане, обработване, преработване и складиране – 1113 бр., и при движение – 
ходене, пътуване, придвижване, спортна и артистична дейност – 1091 бр. 

 Според “Специфичното физическо действие” или действието, което 
пострадалия е извършвал непосредствено преди злополуката най-много трудови 
злополуки са станали по време на движение (ходене, тичане, качване, слизане, скачане, 
прескачане, влизане-излизане, ставане, сядане и др.) – 1436 бр., по време на боравене с 
предмети (задържане, хващане, свързване, притискане, отвинтване, завинтване, 
завъртане, закрепване, отваряне, затваряне, издигане, монтиране и др.) – 782 бр., при 
работа с машини – 540 бр. и при управление на/пътуване с превозни или подемно 
транспортни средства – 509 бр. 

 Според “Отклонението” или последното събитие, отклоняващо се от 
нормалните действия и условия и водещо до злополуката най-голям брой трудови 
злополуки са станали при подхлъзване или спъване с падане на същото ниво и падане от 
високо – 1085 бр. и при загуба на контрол върху машина, върху обработвания от машината 
материал, върху превозни или подемно транспортни средства и върху инструменти с 
ръчно или механично задвижване – 1059 бр. 

 Според “Начина на увреждане” или как пострадалия е бил наранен най-много 
трудови злополуки са станали при сблъсък при хоризонтално или вертикално движение с 
неподвижен предмет - 1296 бр. и при удар от летящ, падащ, въртящ се предмет, при удар 
от превозни средства, при сблъсък с предмети или превозни средства – 1076 бр. 



 И през 2006 г. анализът на оперативните данни показва, че според 
променливата “Материален фактор” свързан и със специфичното физическо действие, и 
с отклонението, и с начинът на увреждането или причинителят (предмет/обект) на най-
голям брой трудови злополуки са станали при удар или падане от сгради, конструкции, 
съоръжения и повърхности над нивото на земята, от неизправни неподвижни машини и 
оборудване или когато уврежданията са причинени директно от тях, от строителни 
материали, детайли на машини, детайли на превозни средства, механично обработени 
детайли или изделия, машинни инструменти, скрепителни елементи, частици, парчета, 
отломки, складирани продукти, товари и от сухопътни превозни средства. 

 Според “Вида на увреждането” или физическите последици за пострадалия 
най-много трудови злополуки има от счупвания на кости – 1571 бр., от рани и повърхностни 
наранявания – 1417 бр. и от изкълчвания, навяхвания и разтягания – 335 бр. 

 Според “Увредените части на тялото” най-много трудови злополуки има при 
увреждане на горните крайници – 1505 бр., на долните крайници – 1237 бр. и на главата – 
718 бр. 

 Данните показват, че според класификацията “Възраст” най-много трудови 
злополуки стават между 45 и 54 години – 1285 бр., между 35 и 44 години – 955 бр. и между 
25 и 34 години – 799 бр. 

И през 2006 г. причините довели до трудови злополуки са: 
− принизен вътрешнофирмен контрол за спазване правилата за безопасност и 

здраве при работа; 
− нарушаване на технологичните изисквания при извършване на определени 

работни операции; 
− неправилна организация на работното място; 
− неблагоприятните условия на труд – например в дърводобива неудобното 

работно положение, неравномерния режим на труд, нерегламентирания режим на труд и 
почивка, големите преходи пеша водят до бърза умора на работниците; 

− липса на писмени инструкции, съдържащи необходимата информация; 
− високият производствен риск в някои дейности; 
− необезопасено работно оборудване; 
− занижена трудова и технологична дисциплина; 
− незадоволителна квалификация на работещите; 
− невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност; 
− несъобразяване с опасностите при почистване и ремонт на машините и 

съоръженията; 
− липса и неизползване на лични предпазни средства; 
− голямо текучество на кадри, водещо до необученост по безопасните методи на 

работа; 
− стрес поради ниско заплащане или несвоевременно изплащане на дължимите 

заплати или обезщетения, заплахи от съкращения и др. 
Понякога независимо от сертификацията по ISO, извършената оценка на риска и 

приетата програма за намаляването му все още съществуват сериозни пропуски във 
вътрешно-фирмената организация и управление по осигуряване на ЗБУТ в някои 
предприятия. 

 
2. В областта на трудовите правоотношения 
При извършените през 2006 г. общо 36036 проверки са установени общо 53162 

нарушения на нормите, регулиращи възникването, изменението, изпълнението и 
прекратяването на трудовите правоотношения, а за 2005 г. са установени 50263 такива 
нарушения при 35111 проверки. По-големият брой установени нарушения на трудовото 
законодателство през 2006 г. е резултат от повишения брой извършени проверки през 
годината в сравнение с 2005 г. 

Инспекционната дейност на ИА “ГИТ” през 2006 год. показа, че като правило 
трудовите правоотношения в големите предприятия от всички отрасли се извършват в 
съответствие с Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане.  



Значително по-често се установяват нарушения на нормите, свързани с трудовите 
правоотношения в микро и малки предприятия, особено в тези, в които се извършва 
проверка за първи път. 

Най-много констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения 
са установени в икономически дейности, “Хотели и ресторанти” – 10645, което 
представлява 20 % от всички нарушения по трудови правоотношения, констатирани през 
годината, “Търговия на дребно без търговия на дребно с автомобили и мотоциклети” – 
10419 (19,6 %), “Строителство” – 4134 (7,8 %), и “Производство на облекло” – 3763 (7,1 %). 

Най-големият брой нарушения в тези икономически дейности се обуславя от най-
големия брой извършени проверки в тях. 

Характерното за предприятията от тези икономически дейности е, че все още има 
работодатели, които 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 проверките са констатирани случаи на прекратяване на трудовите 
правоотношения без да се изплащат обезщетения за неизползван отпуск пропорционално 
на времето, което се признава за трудов стаж. Установяват се все още нарушения на 
разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ като работодателите неправомерно задържат трудови 
книжки на работници или служители при прекратяване на трудовите правоотношения, 
главно поради междуличностни конфликти или с цел ангажиране на имуществена 
отговорност за вероятни липси и щети, причинени от работниците и служителите. При 
прекратяване на трудови правоотношения често не се изплащат последните дължими 
трудови възнаграждения. Продължават да се допуска полагане на труд при пълен 
осемчасов работен ден от работници или служители, наети за работа на непълно работно 
време. 

През 2006 год. отново, както и през предходната 2005 година, най-висок 
относителен дял констатирани нарушения има по заплащане на труда – 9782, което е 18,4 
% от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения. 
Това обстоятелство е причината като приоритет в инспектирането на трудовите 
правоотношения през 2007 година да бъде спазването на нормите, регламентиращи 
заплащането на труда. 

Най-често тези нарушения се изразяват в неизплащане на месечно трудово 
възнаграждение в гарантирания в Кодекса на труда минимален размер; неначисляване и 
неизплащане на допълнително възнаграждение за продължителна работа, 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 смятат, че са ощетени неправомерно от 
работодателя и търсят съдействие от Инспекцията по труда. 

Тези нарушения обикновено са свързани от една страна с ограничените финансови 
възможности на част от работодателите – особено в малките предприятия. От друга 
страна поради наличие на финансов интерес и от двете страни – работодател и работник. 
Целта е заобикаляне на нормативните изисквания за плащане на данъчни задължения, за 
плащане на осигурителни вноски в по-висок размер. Нарушенията се допускат и поради 
това, че в повечето случаи воденето на документация, свързана с осъществяването на 
ТПО, 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 
води до допускане на посочените нарушения. 

Икономическите дейности в които най-често се допускат нарушения по заплащане 
на труда са: ”Хотели и ресторанти” – 1886 (19,3 % от общия брой констатирани нарушения 



по заплащането на труда), ”Търговия на дребно” – 1511 (15,5 %), “Производство на 
облекло” – 885 (9 %). 

Д “ОИТ”, които са констатирали най-много от тези нарушения са: София град – 
1555, Търговище – 795, Русе – 749 и Бургас – 605. 

На второ място по брой през 2006 г. се нареждат  констатираните нарушения на 
разпоредбите, уреждащи спазването на работното време, почивките и отпуските – 7626, 
което е 14,3 % от общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения за 
годината. 

Най-много нарушения през 2006 год. от този вид са установени отново в 
предприятията от икономически дейности: “Хотели и ресторанти” – 1864 (24,4 %), 
“Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и мотоциклети” – 1706 (22,4 %) 
и “Производство на облекло” – 510 (6,7 %). 

В почти всички посетени за първи път малки и средни предприятия, 
работодателите не са извършили разпределение на работното време в свой вътрешен акт 
в зависимост от характера на труда и организацията на работа. Не са определени 
почивките през работния ден, не се установява продължителността и редуването на 
смените при въведен сменен режим на работа. Същевременно не се забелязва интерес от 
страна на самите работници да изискват спазване на договореното работно време и 
самите те по време на проверка не дават достоверна информация относно реално 
отработеното от тях време. 

В част от фирмите не се оформят заповеди от работодателят за ползването на 
платен годишен отпуск. Не се определя периода на отчитане на реално отработеното 
време при въведено сумирано отчитане на работното време, изготвят се фиктивни 
графици за работа, които често не съответстват на действително отработеното от 
работниците. 

Д “ОИТ”, които са констатирали най-много нарушения в тази област на трудовите 
правоотношения са в по-големите области и в областите, в които са проведени кампании, 
свързани с работното време, почивките и отпуските като София град – 741бр, Варна – 534 
бр., Пловдив – 493 бр. и Велико Търново – 469 бр. 

Установяването на този вид нарушения е изключително затруднено тъй като 
нормативната уредба на работното време не съдържа изисквания за начина и реда за 
отчитането му. 

През 2006 год. се наблюдава повишаване на броя на констатираните нарушения на 
императивните разпоредби на чл. 62 и чл. 63 от Кодекса на труда. През изтеклата година 
са констатирани 1931 нарушения на тези разпоредби или със 187 нарушения повече от 
установените нарушения от този вид през 2005 г. 

Икономическите дейности, в които се срещат най-често тези нарушения на КТ са 
“Хотели и ресторанти”, “Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и 
мотоциклети”, “Производство на облекло” и “Производство на храни и напитки”. 

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 на лице регистриране на трудово правоотношение, което в действителност 
все още не е възникнало. 

Основните причини за допускане на нарушения на чл. 62, ал. 1 КТ са от 
икономически характер, като например в едни случаи избягване на внасяне на 
осигурителни вноски. 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. Често пъти при оформянето на документацията, свързана със 
регистрацията на трудовите договори се допуска неспазване на тридневния срок, което се 
дължи на не познаване от страна на работодателите и длъжностните лица на 
нормативната уредба. 

Има работодатели, които не считат за необходимо да сключват трудов договор с 
работник, който е в т.нар. “изпитателен период”. 

По-често срещани са нарушенията по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ, които за 2006 год. 
са 1039 и са с 61 повече от установените в предходната година. 



Причината, поради която работодателите допускат работници в обектите си преди 
да им връчат копие от заверено уведомление до ТП на НАП е голямото текучество на 
кадри и сезонния характер на заетостта в туристическия бранш. Трудовите 
правоотношения в икономическите дейности, свързани с туризма, се отличават със своя 
срочен характер. В повечето случаи трудовите договори се сключват за времето на 
активния туристически сезон. 

При част от проверките се оказва, че уведомленията са подадени в НОИ 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, като считат, че по 
този начин не са извършили нарушение на чл. 63 ал. 2 от КТ. 

Най-много нарушения на чл. 63, ал. 2 КТ са установени отново в икономически 
дейности: “Хотели и ресторанти”, “Търговия на дребно”, “Производство на облекло” и 
“Производство на храни и напитки”. 

Наблюдава се увеличаване на констатираните нарушения на разпоредбите на КТ 
свързани със специалната закрила на работниците и служителите с намалена 
работоспособност - със 320 повече от миналата година. Тези нарушения за 2006 год. са 
431 бр. и са свързани предимно с това, че работодателите не са изпълнили правното си 
задължение по чл. 315 КТ за ежегодно определяне на списък на работните места, 
подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, както и на 
задължението по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Констатираните нарушения на разпоредбите на КТ, закрилящи труда на 
работниците и служителите с намалена работоспособност, и на Закона за интеграцията на 
хората с увреждания са санкционирани с даване на задължителни за изпълнение 
предписания на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ. С дадените предписания 
работодателите са задължени при определяне местата за трудоустрояване да съобразят 
списъците с изискванията на чл. 27 от ЗИХУ като са съставени и 25 акта за установяване 
на административно нарушение на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗИХУ. 

Констатираните нарушения на нормите за полагане на извънреден труд през 2006 
год. са 1214. Тези нарушения се допускат най-често в икономически дейности: 
“Производство на облекло” – 223 (18,4 %“ от общия брой констатирани нарушения във 
връзка с полагане на извънреден труд), “хотели и ресторанти” – 196 (16,1 %) и “Търговия 
на дребно” – 157 (12,9 %), а Д “ОИТ”, които са констатирали най-много нарушения от този 
вид са: София град – 127; Варна – 101 и Стара Загора - 100. 

Предприятията от тези икономически дейности не документират отработените 
часове и полагането на извънреден труд се доказва трудно. Често се отчитат само 
човекочасовете извънреден труд през почивните дни и то до 6 ч. седмично, а през 
работните дни той въобще не се отчита. 

Голяма част от предприятията от икономическа дейност “Производство на облекло” 
работят на ишлеме и поради неритмичните и срочни поръчки честа практика е полагането 
на извънреден труд, който е трудно доказуем, тъй като обикновено не се изготвят и не се 
съхраняват писмени заповеди от страна на работодателя за полагането му, не се води 
отчетност за действително отработеното време от всеки работник по дни на месеца, не се 
попълва специалната книга за положен извънреден труд, не се отчита и не се заплаща по 
ведомост с дължимото увеличение. 

Нарушенията на други норми от Кодекса на труда са 31433. Това са предимно 
нарушенията свързани с данните, които следва да съдържат сключените писмени трудови 
договори, съгласно чл. 66 от КТ, задълженията на работодателя съгл. чл. 127 от КТ да 
представи длъжностна характеристика на работника или служителя при сключване на 
трудовия му договори задълженията на работодателя при поискване от работника или 
служителя да издава извлечения от ведомостите за заплати съгл. чл. 128 от КТ, промени в 
регламентиране то на почивките при сумирано изчисляване на работния ден, отпуски и др. 

И през 2006 г. работодателите продължават да сключват трудови договори без да 
договарят минимално необходимото съдържание, правно регламентирано в разпоредбата 



на чл. 66, ал. 1, т.т. 1-8 от КТ. Характерното е, че трудовите договори /бланките/ съдържат 
минимално необходимото съдържание на трудовият договор, но страните по трудовото 
правоотношение /работодателите не предлагат за договаряне/ не договарят 
допълнителните трудови възнаграждения, размера на платен отпуск, срок на 
предизвестие, началото на изпълнението на трудовия договор и датата на постъпването 
на работника на работа. При сключването на трудовите договори работодателите не 
запознават наетите с трудовите им задължения в нарушение на чл. 62, ал. 5 КТ. 

Често длъжността, по която се наемат работниците не съответства на фактически 
изпълняваната работа, което е трудно доказуемо от инспектора по труда. 

През 2006 г. при инспектирането е установена нова форма за заобикалане на 
разпоредбите на трудовото и осигурителното законодателство от  работодателите. 
Работодателят сключва писмен трудов договор с наетия работник или служител, 
изпълнява всички възложени му задължения във връзка с регистрацията и възникването 
на трудовото правоотношение, но в един по-късен момент  по реда на чл. 7, т. 1 от 
Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомленията по чл. 
62, ал. 4 КТ подава уведомления – приложение № 1 от същата наредба и искат от ТД на 
НАП заличаване на подадените уведомления, като с код на корекция – 2, удостоверява, че 
работниците наети преди това не са постъпили на работа, не е започнало изпълнение на 
трудовото правоотношение. В същото време работниците или служителите са постъпили 
на работа, започнало е изпълнение на трудовото правоотношение и продължават да 
работят. При извършване на проверка от инспекторите по труда той представя представи 
сключени писмени трудови договори ведно с всички други надлежни документи 
/придружителни писма, уведомления, справки от ТД на НАП/, удостоверяващи 
регистрацията на трудовите договори. Така тези работодатели избягват плащането на 
дължимите осигурителни и здравни вноски. 

Друго много често срещано нарушение от страна на работодателите е, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение не вписват своевременно в трудовата книжка 
данните, свързани с прекратеното трудовото правоотношение, и или неправомерно я 
задържат. 

Икономическите дейности, в които преобладават нарушенията на други норми на 
КТ са “Търговия на дребно” – 6652, “Хотели и ресторанти” – 5890 и “Строителство” – 2779. 

От Д “ОИТ” през 2006 са регистрирани 1637 колективни трудови договори и 306 
анекса към тях. Дирекция “Правна” е регистрирала 34 КТД и 5 анекса към тях за същата 
година. Възстановени са 696 изгубени трудови книжки. 

В Кодекса на труда законодателя е установил императивно закрила за полагане на 
труд от лица, които са непълнолетни. Приемането на работа на непълнолетни лица се 
извършва по особен ред предвиден в чл.чл. 302 и 303 от КТ. 

През 2006 год. са поискани предварителни разрешения за започване на работа на 
непълнолетните лица (по чл.чл. 302 и 303 КТ) общо 8713, от които по чл. 302 КТ – 414, а по 
чл. 303 КТ – 8299, което е със 2639 повече в сравнение с 2006 год. Наблюдава се 
значителен ръст в искането на разрешения за назначаване на непълнолетни лица на 
работа от страна на работодателите пред Д "ОИТ". Този ръст се дължи както на 
мащабната информационна кампания, проведена от ИА “ГИТ” по разясняване на 
законосъобразното наемане на лица до 18 години по трудово правоотношение, а така 
също и поради страха освен от административна и от наказателна отговорност. 



През 2006 год. ИА “ГИТ” е дала общо 8465разрешения, от които по чл. 302 КТ – 383 
и по чл. 303 КТ – 8082. 

Икономическите дейности в които се наблюдават най-много поискани и дадени 
разрешения за назначаване на непълнолетни през изминалата 2005 год. са: “Хотели и 
ресторанти”, “Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и мотоциклети” и 
“Производство на облекло“. Това са отрасли, в които преобладават малките и средни 
предприятия, при които характера на работа позволява сезонно наемане на работна ръка 
без сериозни изисквания за квалификация и при добри условия на труд. Д “ОИТ”, в които 
най-много са искани и дадени разрешения са: Бургас, Варна, Добрич  и София. 

Констатираните нарушения на правните норми, закрилящи труда на 
непълнолетните лица са свързани с императивната забрана за полагане на нощен труд по 
чл. 140, ал. 4, т. 1, извънреден труд по чл. 147, ал. 1, т. 1, спазване на законоустановеното 
работно време, почивки и отпуски и др. 

Спрямо общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения, нарушенията по отношение на наемането на непълнолетни са 
сравнително малко. 

Констатираните нарушения на нормите закрилящи труда на непълнолетните лица 
за 2006 г. е 494, и представляват 9 % от общия брой по ТПО. А икономическите дейности в 
които се срещат най-често са: “Хотели и ресторанти”, Производство на облекло” и 
“Търговия на дребно”. Д “ОИТ”, в които най-често се срещат такива нарушения са София 
град, Търговище и Шумен. По-големия брой нарушения на нормите, закрилящи труда на 
лицата до 18 години през 2006 г., в сравнение с 2005 година, се дължи на провеждането 
през м. юли и август м.г на мащабна национална кампания за контрол по спазване на 
нормите, закрилящи труда на лицата до 18 години. 

Основно нарушенията при непълнолетните са свързани с предоставяне на работна 
сила без получено  предварително разрешение от съответната Д “ОИТ”, те са в 43 % от 
случаите. Извън наемането на работа без получено предварително разрешение от 
инспекцията по труда най-често констатираните нарушения на нормите, уреждащи труда 
на непълнолетните, се състоят в неуговаряне на платен годишен отпуск в по-голям размер 
– 24, 7 % и неспазване на забраната за полагане на нощен труд – 18,8 %. 

Предварителната закрила при уволнение е установена в чл. 333 от КТ и съгласно 
тази разпоредба пред ИА “ГИТ” са поискани за 2006 год. 768 разрешения за уволнения, а 
са дадени 366. 

Най-много искания за уволнения има от предприятия в икономически дейности - 
“Държавно управление, отбрана и задължително обществено осигуряване” – 148 искания, 
“Здравеопазване и социални дейности” – 101 и “Образовани” – 91, а Д “ОИТ”, в които са 
постъпили най-много искания за уволнения, са София град, Перник и Плевен. 
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За предотвратяване и преустановяване на нарушенията в областта на трудовите 
правоотношения ИА “ГИТ” и приложила предвидените в Закона принудителни 
административни мерки. 

Заедно с прилагането на принудителни административни мерки, ИА “ГИТ” е 
потърсила и административно-наказателна отговорност на лицата, допуснали нарушения 
на трудовото законодателство. 

За констатираните 53162 нарушения по възникване, изменение, изпълнение и 
прекратяване на трудовите правоотношения през 2006 год. са съставени 4771 акта, което е 
42,5 % от общия брой съставени актове за нарушения на трудовото законодателство през 
годината. Преобладават актовете в икономическите дейности в които има най-много 
констатирани нарушения, като: “Хотели и ресторанти” – 1006 акта, “Търговия на дребно” – 
575, и “Производство на облекло” – 680. Тези актове са с 862 повече от актовете, 
съставени през 2005 год. 

Д “ОИТ”, които са съставили най-много актове са: София град-616, Пловдив –482, 
Варна 293  и Кърджали -273. 

Най-много актове за 2006 г. са съставени за нарушения на чл. 63 от КТ – 1273 или 
26,7 % от всички актове за нарушения в областта на трудовите правоотношения, следват 
по заплащане на труда – 835 или 17,5 %. Съставените актове за нарушения на чл. 62 от КТ 
са 825 (17,3 %), за неизпълнени предписания – 343 (7,2 %), за нарушения на разпоредбите 
свързани с работното време – 248 (5,2 %) и 288 за нарушения на нормите, закрилящи 
труда на непълнолетните, което е 6 %. 

За 2006 г. са връчени 10092 наказателни постановления като от тях са обжалвани 
1636, влезли в сила необжалвани са 8648, а през 2006 г. общо са влезли в сила - 9783. 
Наказателните постановления, които са издадени във връзка с възникването, 
осъществяването и прекратяването на трудови правоотношения, са 4064, което е 40,3 % от 
общия брой издадени наказателни постановления. 

При осъществяването на административно-наказателна отговорност се срещат и 
редица трудности, които пречат на работата на инспекторите по труда и в резултат на 
които търсенето на административно-наказателна отговорност на работодателите се 
оказва невъзможно или значително се отлага във времето. Чести са случаите, при които 
седалището на работодателя е в друга област и цялата документация, както и органът, 
осъществяващ  на представителство, са там. Това с оглед спазване на процедурата по 
налагане на административната санкция проточва във времето връчването на протокола с 
предписанията, връчването на актове и издаването на наказателни постановления въз 
основа на тях. 

 
3. В областта на Закона за насърчаване на заетостта 
През 2006 г. специализираният контрол по спазване разпоредбите на ЗНЗ бе 

насочен към изпълнението на Национален приоритет “Спазване на Закона за насърчаване 
на заетостта при извършване от физически и юридически лица на посредническа дейност 
по наемане на работа и при наемане на работа в Република България на чужди граждани” 
и бе осъществен в следните направления: 

− наемане на работа на чуждестранни граждани; 
− законосъобразно извършване на посредническа дейност по наемане на работа; 
Наред с основните направления се осъществяваше и контрол по изразходване по 

предназначение на целевите средства, предоставени по програми и мерки за заетост и 
спазване на процедурата за уведомяване за предстоящи масови уволнения. 

Акценти в специализирания контрол бяха проведените: 
− специализираните прегледи през І-во и ІІІ-то тримесечия на 2006 г. по 

законосъобразното наемане на работа на чужденци на територията на Република 
България; 

− националните прегледи през ІІ-ро и ІV-то  тримесечия на 2006 г. по 
законосъобразното извършване от физически и юридически лица на посредническа 
дейност по наемането на. 

През годната са установени 678 нарушения на законодателството по насърчаване 
на заетостта, при 493 нарушения, установени за 2005 г. Най-голям е делът на 



установените нарушения по законосъобразното извършване на посредническа дейност по 
наемане на работа (588 нарушения, или 87 % от разкритите нарушения на Закона за 
насърчаване на заетостта). 

През годината са приложени 614 принудителни административни мерки съгласно 
чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ. 

Съставени са 171 акта за установени административни нарушения на Закона за 
насърчаване на заетостта, при 170 акта съставени през 2005 г. 

В областта на ЗНЗ допусканите нарушения се дължат на следните групи причини: 
непознаване или подценяване на нормативните изисквания; съзнателно нарушаване на 
нормативните изисквания, с надеждата, че контролният орган няма да установи това. Тези 
нарушения са главно в областта на посредничеството и са мотивирани от стремежа за 
постигане на бързи печалби. 

Извършения последващ контрол по спазването на ЗНЗ показва, че дадените 
предписания се изпълняват. През 2006 г. има констатирани само 6 неизпълнени 
предписания, дадени по повод нарушение на условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа. Това показва, че почти ежегодно има по 
един посредник, който подценява необходимостта от изпълнението на дадените му 
предписания. Като се има предвид, че част от посредниците в своята практика по различни 
способи се стремят да заобикалят нормативните изисквания, наличието на неизпълнено 
предписание може да се счете като елемент от този им стремеж. 

Последващите проверки също така показват, че в резултат на дадените сведения и 
съвети, а също на приложените принудителни административни мерки и потърсената 
административнонаказателна отговорност обикновено водят до мотивация за спазване на 
контролираното законодателството, в т.ч. и на ЗНЗ. 

Във фирмите, в които работят наети лица по субсидираната заетост при 
последващите проверки също се установява, че нарушенията по ТПО и ЗЗБУТ, 
констатирани при предишната проверка са отстранени, а новите са значително по-малко.  

 
Извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
През 2006 г. съществено се измени нормативната уредба, регламентираща 

извършването на посредническа дейност по наемане на работа. През месец февруари бе 
изменен Закона за насърчаване на заетостта , а с ПМС № 144 от 15 юни 2006 се измени и 
допълни Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по 
наемане на работа. 

Промените целят да се приведе наредбата в съответствие с acquis на Европейския 
съюз по отношение правото на установяване и свободно предоставяне на услуги, да се 
транспонират разпоредбите на конвенцията на Международната организация на труда 
относно частните бюра/агенции по труда от 1997 г., както и да се подобри бизнес средата 
за предоставяне на посреднически услуги по заетостта. 

Въведе се регламент за безплатно предоставяне на услугите по наемане на работа 
- без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от 
търсещите работа или наети на работа лица, в т. ч. от моряци. 

Облекчи се режимът за предоставяне на посредническите услуги по наемане на 
работа чрез удължаване от 3 на 5 години срока на валидност на издаваното удостоверение 
за регистрация. Облекчени условия се въведоха и за издаване на нови удостоверения за 
извършване на посредническа дейност чрез намаляване броя на изискващите се 
документи. 

Промените осигуряват по-добра защита на интересите на българските граждани, 
които заминават за работа в чужбина като се допълват задължителните условия, които 
чуждестранният работодател (корабопритежател) трябва да заяви и гарантира в 
посредническия договор, сключен с посредника, и в индивидуалния договор за наемане на 
работа, сключен с лицето. 

Въведе се изискването за водене на регистър не само на устроените на работа 
лица, но и за търсещите работа лица, както и изискването посредникът да рекламира и/или 
публикува обяви за работни места само по заявка на работодател; регламентираха се нови 



основания за прекратяване на регистрацията за извършване на посредническа дейност по 
наемане на работа. 

Изискващите се при регистрация документи се привеждат в съответствие с 
извършените изменения и допълнения в други нормативни актове. 

С направените промени в Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа се цели подобряване на бизнес средата чрез 
въвеждането на облекчени условия за издаване на нови уверения за извършване на 
посредническа дейност, повишаване ефективността на контролната дейност, извършвана 
от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", както и гарантиране на по-голяма 
прозрачност в работата на частните посредници. 

С оглед организирането и провеждането на проверките в Дирекция “Правна” и Д 
“ОИТ” се поддържат регистри за физическите и юридическите лица, получили регистрация 
за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа, като 
новорегистрираните посредници своевременно се разпределяха за контрол на 
инспекторите, специализирани в контрола по ЗНЗ. 

Чрез самосезиране от обяви и публикации в медиите се идентифицираха фирми, 
предоставящи посреднически услуги, без да имат разрешение, както и посредници, които 
публикуваха обяви в нарушение на нормативните изисквания. 

Тук е необходимо да се посочи, че публикуваните обяви, когато са подадени по 
телефона на съответния вестник в групата “безплатни”, могат да служат за целите на 
контрола само като средство за насочваща информация, но не и като доказателство. Т.н. 
“нелегални посредници”, както и част от посредниците с регистрация, които не желаят да 
спазват правилата, прибягват именно до такива безплатни обяви. 

За 2006 г. са установени 588 нарушения относно законосъобразното извършване 
на посредническа дейност по наемане на работа (87 % от разкритите нарушения на Закона 
за насърчаване на заетостта). 

 
Извършване на посредническа дейност по наемане на работа без регистрация в 

Агенцията по заетостта. 
Извършените през годината проверки на фирми, извършващи посредническа 

дейност по наемане на работа потвърдиха тенденцията за намаляване на броя на 
нарушенията, свързани с извършването на такава дейност без съответната регистрация в 
Агенцията по заетостта. 

Установено е, че част от проверените фирми извършват дейност по младежки и 
студентски програми за културен обмен, които не влизат в обхвата на посредническата 
дейност по наемане на работа. 

Извършени са и проверки на фирми, кандидатстващи за регистрация в Агенцията 
по заетостта за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. При 
проверките не са установени нарушения. 

Установени са 11 случая на извършване на посредническа дейност без 
регистрация в Агенцията по заетостта.За преустановяване на нарушенията на основание 
чл. 78, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта са дадени задължителни предписания 
и са съставени 9 акта за установено административно нарушение. Актовете са съставени 
от Д “ОИТ” – Варна – 3 акта, Д “ОИТ” - Сливен – 2 акта, Д “ОИТ” - Бургас, Пловдив, Смолян 
и София – град – по 1 акт. 

Една от причините за намаляване на броя на посредниците, извършващи 
дейността без съответната регистрация в Агенцията по заетостта е облекчената процедура 
за регистрация за извършване на дейността. От друга страна високият размер на 
предвидената в закона санкция и завишения контрол на посредническите фирми, 
извършван от ИА “ГИТ”, принуди много от посредниците да узаконят извършваната 
дейност по посредничество за наемане на работа. 

Установяването на това нарушение се възпрепятства от трудното доказване на 
предоставянето на посредническите услуги – действията не се документират или се 
прикриват чрез действия по превод и легализация на документи и/или транспортни услуги. 
Доказването се възпрепятства и от отказа за сътрудничество от търсещите работа лица на 
контролните органи. Проблемът е в това, че нелегалните посредници добре познават 



правилата и са наясно, че ако нямат документи, доказването на нарушението е почти 
невъзможно. В тази връзка следва да се посочи, че поради високият размер на санкцията – 
5000 лв. издадените наказателни постановления се обжалват, дори и когато има 
достатъчно документирани доказателства. 

 
Извършване на посредническа дейност по наемане на работа с регистрация в 

Агенцията по заетостта. 
При предоставянето на посреднически услуги по наемане на работа е характерно, 

че основно нарушенията се констатират във фирмите, притежаващи 
регистрация/разрешение от Агенцията по заетостта. 

Преобладаващата част от установените нарушения на ЗНЗ през годината са в тази 
област. Основните причини са както недостатъчното познаване на нормативна уредба, 
така и съзнателно неспазване на нормативните изисквания, с цел създаване на условия за 
измама на търсещите работа лица. 

През отчетния период са установени 577 нарушения на условията и реда за 
извършване на посредническа дейност по наемане на работа, при 394 нарушения, 
установени през 2005 г. 

Прави впечатление, че няма ясно изразена тенденция за съсредоточаване на 
нарушенията в точно определен вид, по-скоро преобладават тези, свързани с непълното 
водене на изискуемата документация, несключване на договори с търсещи работа лица и 
работодатели, както и нерегистрацията на вече сключени договори с корабособственици 
/оператори/ в Агенцията по заетостта. Характерно нарушение също така е неподаването /в 
края на всяко тримесечие/ на цялата необходима информация до АЗ, свързана с данни за 
изпратените на работа лица. 

Често констатирано нарушение при извършените проверки е свързано с начина на 
публикуване на реклами и обяви от страна на посредника по наемане на работа. 
Констатира ни са нарушения, изразяващи се в липса или непълнота на изискуемата 
информация, която задължително трябва да се съдържа в обявите или рекламата – 
регистрационен номер на посредника, срока на регистрация и регистрационния номер на 
посредническия договор с работодател (за чужбина или за моряци). 

Други, заемащи относително голям дял от общия брой, са нарушенията свързани с 
несключване от страна на посредника на посреднически договори с търсещите работа 
лица или с работодатели. Според дадените обяснения при проверките, част от тези 
посредници сключват договори с търсещите работа лица едва след като те бъдат 
одобрени от работодателя и сключат трудов договор с него. По този начин обаче се 
обезсмисля изобщо подписването на посреднически договор между посредника и 
търсещото работа лице, тъй като предмета на договора е именно търсене на подходяща 
работа на съответния кандидат в зависимост от неговите професионални умения и 
желания. 

В някои от проверените фирми за наемане на работа на моряци са констатирани 
нарушения, свързани непредоставянето от посредника на търсещите работа лица преди 
заминаването им от Република България подписани индивидуални договори за наемане на 
работа от корабопритежател или от упълномощено от него длъжностно лице. 

Повечето от нарушенията са допуснати от посредници, които от скоро предоставят 
посреднически услуги. Една от основните причини за допусканите нарушения от новите 
посредници е, че не познават достатъчно добре нормативните изисквания. Данните за 
нарушенията при предоставянето на посреднически услуги по наемане на работа са 
основани на наличието на безспорни доказателства за констатираните нарушения. 
Необходимо е да се посочи, че липсата на достатъчно доказателства възпрепятства 
инспекторите да констатират по безспорен начин факта, че е допуснато нарушение. 

Тревожен е факта, че не малко от новорегистрираните посредници, които все още 
не са проверявани, осъществяват своята дейност, без да познават нормативните 
изисквания. Това показва, че не всички имат стремеж за спазват установените правила и 
поради това не ги и познават. Други са запознати с правилата само частично и то до 
толкава, доколкото им е необходимо да могат да ги заобиколят, като използвайки 
възможностите за контакт с търсещите работа лица по Интернет, събират техните 



професионални биографии и не сключват посреднически договори. В случая това се прави 
по две причини – облекчаване на взаимодействието с търсещото работа лице и 
намаляване на обема на хартиените носители, но наред с това и с цел прикриване на 
данни за предприети следващи действия, свързани с насочването на лицето към конкретен 
чуждестранен работодател, без да имат сключен и регистриран посреднически договор с 
него. Очакванията са, че с нарастващото разпространение на Интернет – мрежата този 
начин на взаимодействие също ще се разшири, което би създало предпоставки и за 
допускане на сериозни нарушения. Проблемът в случая е, че инспекторите са обективно 
възпрепятствани да осъществят контрол при електронния способ на комуникация. 

 
Контрол по изпълнението на програми и мерки по насърчаване на заетостта, 

изразходването по предназначение на предоставените по глава VІ и VІІ от ЗНЗ целеви  
средства. 

Контролът по изразходването по предназначение на предоставените целеви 
средства за насърчаване и запазване на заетостта през полугодието, бе съпътствуващ към 
този по Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на. 

През 2006 г. контролът по спазване изискванията на ЗНЗ е осъществяван 
приоритетно в не проверявани от Д “ОИТ” предприятия и обекти. Значителен брой от 
проверените през периода предприятия ползващи преференции по ЗНЗ се посещават за 
първи път от Д “ОИТ. 

Констатирани са общо 7 нарушения относно изразходването по предназначение на 
предоставените целеви средства за насърчаване и запазване на заетостта и по програми и 
мерки по обучение за придобиване на професионална квалификация. Нарушенията са 
установени от Д “ОИТ” – Шумен – 2 нарушения, Д “ОИТ” – Благоевград, Бургас, Добрич, 
Смолян и Търговище – по 1 нарушение. 

Основните нарушения, установени при работодателите, ползващи средства по 
програми и мерки за насърчаване на заетостта, са в областта на вътрешнофирмената 
организация по осигуряване на ЗБУТ, безопасността и хигиената на труда и 
осъществяването на трудовите правоотношения. 

Малкият брой на установените нарушения относно изразходването на 
предоставените средства по програмите и мерките за насърчаване на заетостта, преди 
всичко се обяснява с факта, че работодателите ежемесечно предоставят пред Дирекциите 
“Бюро по труда” платежни ведомости, банкови извлечения, графици за работа и по този 
начин се упражнява един своеобразен превантивен контрол от страна на бюрата по труда 
относно правилното разходване на паричните средства. 

Като цяло резултатите от извършените проверки свидетелстват за стремеж от 
страна на работодателите, ползващи преференции, и наетите на работа безработни лица 
по програми и мерки за насърчаване на заетостта да спазват изискванията на ЗНЗ, 
правилника за неговото прилагане и нормите на трудовото законодателство, което до 
голяма степен се дължи на засиления контрол, осъществяван от Д “ОИТ”. 

 
Законосъобразност по наемане на работа в Република България на чуждестранни 

граждани. 
В резултат на засиления от Д "ОИТ" контрол през полугодието са установени 57 

нарушения на условията за наемане на работа на чужденци в Република България. За 
миналата година са разкрити едва 31 нарушения. 

Тези резултати се дължат основно на проведените  специализирани прегледи през 
І-во и ІІІ-то тримесечия на 2006 г. по законосъобразното наемане на работа на чужденци на 
територията на Република България. 

Както и през миналата година нарушенията са допуснати основно в отраслите 
“Хотели и ресторанти”) – 14 нарушения, “Строителство”– 18 нарушения, “Производство на 
облекло” 7 нарушения, “Търговия на дребно” 6 нарушения. 

Съставени са 54 акта за административно нарушение на нормите, регламентиращи 
наемането на работа на чужденци на територията на страната (при 33 акта съставени през 
2005 г.). 



Актовете са съставени от Д “ОИТ” – Стара Загора –12 акта, Д “ОИТ” – Благоевград 
– 7 акта, Д “ОИТ” – Плевен и София – град – по 6 акта, Д “ОИТ” – Добрич и Русе – по 4 акта, 
Д “ОИТ” – Шумен – 3 акта, Д “ОИТ” – Бургас, Видин, Кюстендил, Пловдив, – по 2 акта, Д 
“ОИТ” –Велико Търново, Габрово, Пазарджик, Силистра, Смолян, Търговище и Ямбол – по 
1 акт. 

При извършването на този вид контрол голяма трудност представлява 
идентифицирането на местата, където работят чуждестранни граждани в качеството им на 
наети лица по трудови правоотношения или командировани в рамките на предоставяне на 
услуги. 

Наред с това, необходимо е да се посочи, че се използват и законовите 
възможности чуждестранни граждани да са работещи съдружници, което води до 
наличието на регистрирана фирма с множество съдружници, като по този начин се избягва 
необходимостта тези чуждестранни граждани да имат разрешение за работа. 

Натрупаният практически опит показва, че проверките от този вид се отличават с 
особена специфика. Задължително условие е те да бъдат осъществявани с представители 
на Министерството на вътрешните работи (МВР). При инспектирането трудности поражда 
изясняването на статута на чуждите граждани работещи в България, както и прилагането 
на съществуващата нормативна база.Работещите в страната чужденци често посочват 
като цел на задграничното пътуване туризъм или гостуване. 

В средите им е разпространено убеждението, че на командированите за работа в 
български фирми лица не е необходимо разрешение за работа. 

Работещите чужденци и работодателите често отказват да предоставят 
необходимите за проверката документи и писмени обяснения. Избягват личните контакти с 
представителите на Д "ОИТ". Укриват се от органите на реда. 

Очакванията са, че с приемането на България за член на ЕС и предвид 
очертаващия недостиг на работещи с определени квалификации, страната ни ще става по 
– привлекателна за работа чуждестранни граждани, а следователно ще е налице и 
потенциалната възможност за нарушаване на изискванията. Необходимо е да се посочи, 
че в края на 2006 г. зачестиха запитванията от работодатели относно нормативните 
изисквания по този въпрос, от които запитвания става ясно, че работодателите се 
затрудняват при определянето на това, дали е необходимо разрешение за наемане на 
работа, или не. 

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

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

Извършените проверки през 2006 г., имащи за цел да се установи дали има масово 
уволнение и дали е спазен законоустановеният срок за предварителното уведомяване, 
показват, че броят на нарушенията на процедурата за извършване масовите спада в 
сравнение с нарушенията, установени през предходните периоди. 

През годината по това направление от контрола са констатирани 10 нарушения на 
процедурата за уведомление за извършване на масово уволнение, при 11 нарушения, 
установени през 2005 г. 

Този вид нарушение се допуска от работодателите основно поради непознаване на 
нормативната уредба, или с цел избягване на напрежение сред работниците в 
предприятията преди да се извършат уволненията. Така работодателите пренебрегват 
целта на процедурата - създаване на възможности за осигуряване на трудова заетост на 
работещите, които предстоят да бъдат уволнени. 

 
4. В областта на Закона за държавния служител 
Отчетът на специализирания контрол по спазване изискванията на Закона за 

държавния служител обхваща първото тримесечие на 2006 г. С измененията на чл. 127, 
ал. 1 от ЗДСл /ДВ бр. 24 от 21.03.2006 г./ след посочения период цялостния контрол по 



този закон се осъществява от Министъра на държавната администрация и 
административната реформа. 

Във връзка със спазване на законодателството свързано с държавната служба за 
визирания период са извършени общо 149 проверки, които се разпределят, както следва: 

− рутинни – 42; 
− специални – 56; 
− последващи – 51. 
От общия брой проверки 35 са приключили с доклад до директора на съответната 

Областна инспекция по труда. 
В изпълнение на писмо на ИА "ГИТ" областните инспекции по труда, изготвено в 

отговор на отправена препоръка от Министерството на държавната администрация и 
административната реформа, се извършиха проверки във всички  областни администрации 
в страната в периода от 01.02.2006 г. до 20.02.2006 г. Целта на извършените проверки бе 
контрол по спазване на законодателството свързано с държавната служба при 
назначаване на длъжност «главен секретар» в областните администрации. За резултатите 
от извършените проверки е изготвен подробен доклад, който е предоставен на министъра 
на държавната администрация и административната реформа. 

При направените проверки са констатирани общо 258 нарушения на 
законодателството свързано с държавната служба. 

Нарушенията по изпълнение на задълженията на държавния служител са 5 броя 
или 1,9 % от общия брой констатирани нарушения. 

Не са подадени декларации от държавните служители по чл. 29 от ЗДСл във 
връзка с деклариране на имотно състояние пред органа по назначаването. 

Липсват подадени декларации от държавните служители за наличие на конфликт 
на интереси по чл. 29а от ЗДСл. 

Констатираните нарушения във връзка с правата на държавния служител са 34 
нарушения или 13,2 % от общия брой, а 27 нарушения са свързани с преквалификация и 
обучение на държавните служители. 

Допуснати са нарушения от органа по назначаването относно представителното 
работно облекло на държавните служители. 

Общо 11 са нарушенията във връзка с работното време и почивките, което е 4,2 % 
от общия брой нарушения. 

Най-често срещано нарушение по отношение на работното време е липсата на 
разпределение на работното време в устройствените правилници на съответните 
администрации. 

Не са уредени видовете почивки в устройствените правилници на съответните 
администрации. 

Нарушенията по отпуските на държавните служители са 12 или 4,7 % от общия 
брой нарушения. 

Допуснатите нарушения свързани с редовния платен годишен отпуск са 2, а тези с 
допълнителния отпуск за изпълнение на задълженията извън работно време – 4. 

Не се осигурява ползването на платеният годишен отпуск за минали години в 
кметство Тетово. 

Често допускано нарушение е  неизпълнение на задължението от органа по 
назначаването да конкретизира размера на допълнителния отпуск за ненормирано работно 
време. 

Органът по назначаване е прекратил ползването на платения годишен отпуск на 
държавния служител без съгласието му. Тези нарушения са 32 или 12,4 % от общия брой 
нарушения. 

Не е изплатено допълнително възнаграждение за положен извънреден труд в 
почивни дни. 

Изплатено е допълнително възнаграждение за положен извънреден труд в размер 
на 100 %, вместо законоустановеното – 75 % върху индивидуалната основна заплата. 

Не е изплатено допълнително възнаграждение за положен нощен труд. 



Правят се удръжки от заплатата на държавния служител без неговото съгласие 
извън нормативно регламентираните такива по чл. 72, ал. 1 от Закона за държавния 
служител. 

Органът по назначаването е определил длъжностно разписание, в което е 
утвърдил минимална и максимална основна месечна заплата за държавните служители, 
която не е съобразена с нормативните изисквания. 

Нарушенията при атестиране, рангове и повишаване в длъжност са общо 75 или 
29,1 % от общия брой нарушения. 

Преобладаващите нарушения - 56 са свързани най-вече с реда и условията за 
атестиране на държавните служители. 

Оценяването на трудовото изпълнение при атестирането не обхваща период от 
една календарна година. 

Не се спазват сроковете за предоставяне на формулярите за оценка на 
индивидуалното трудово изпълнение от оценяващите ръководители на контролиращите 
ръководители. 

Попълнените и подписани атестационни формуляри за оценка на изпълнението на 
длъжността не се съхраняват в личните досиета на държавните служители др. 

Установено, че е присъден ранг на държавни служители, без да е издадена 
съответната заповед, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 2 от НУРАСДА. 

Не е спазена процедурата за повишаване в длъжност чрез извършването на 
конкурентен подбор. 

Установени бяха 82 нарушения на законодателството, свързано с държавната 
служба, които са извън контрола по статута на държавния служител. Посочените 
нарушения представляват 31,8  % от общия брой. 

Констатираните нарушения свързани с разпоредбите на Закона за държавния 
служител са преди всичко в икономическа дейност “Държавно управление и отбрана”, тъй 
като там има най-голям брой държавни служители. 

Във връзка с установените нарушения са издадени 249 индивидуални 
административни акта /предписания/. 

Съставени са 3 броя актове за нарушения на законодателството, свързано с 
държавната служба. Посочените актове са свързани с констатиране на неизпълнение на 
дадени предписания. 

Б. ПО ОТДЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Транспорт 
През 2006 г. в отрасъл “Транспорт” са извършени общо 908 проверки. В сравнение 

с 2005 г. броят на проверките в отрасъла е намален с 3 %. От извършените проверки: 184 
броя или 20 % са за проучване на жалби, сигнали и молби; 186 броя или 20 % са за 
проверка на дадени предписания, а 23 броя са свързани с разследване на злополуки и 
професионални заболявания. От проверените предприятия 231 броя или 31 % са 
предприятия, които не са посещавани от инспектор по труда. Разпределението на 
проверените предприятия, в зависимост от броя на заетите в тях показва, че 49 % са с 
персонал до 9 заети лица, а 81 % са с персонал до 49 заети лица, което съответства на 
структурата на предприятията в отрасъла където, особено в автомобилния транспорт, 
преобладават превозвачите с много малък брой заети лица. Най-голям брой проверки са 
извършени в предприятията от автомобилния транспорт – 632 или 70 % от общия за 
транспорта брой. 

През 2006 г. при проверките в транспорта са констатирани общо 5059 нарушения, 
което е със 7 % повече, в сравнение с 2005 г. Много малко са неизпълнените предписания 
- общо шест броя. Разпределението на констатираните нарушения в зависимост от техния 
характер е както следва: 

− по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ – 2251 или 46 % от 
общия за транспорта брой; 

− по безопасност на труда – 523 или 11 % от общия им брой; 
− по хигиена на труда – 577 или 12 % от общия им брой; 



− по трудовите правоотношения – 1491 или 31 % от общия им брой. 
Анализът на констатираните при контрола нарушения, в зависимост от техния 

характер показва, че в сравнение с 2005 г. делът на констатираните нарушенията по 
трудовите правоотношения запазва своето ниво. За отбелязване е, че по хигиената на 
труда са констатирани по-голям брой нарушения от тези по безопасността на труда. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
От нарушенията по организацията на дейността за осигуряване на ЗБУТ най-голям 

е делът на тези, свързани: с вътрешно-нормативни актове по ЗБУТ – 22 % и с инструктажа 
и обучението – 22 % от общия им брой, с липса на изискваща се документация – 13 % от 
общия им брой. От нарушенията по безопасността на работното оборудване и 
технологичните процеси най-голям е делът на тези, свързани: с електробезопасността – 29 
% от общия им брой и с липсата на предпазни и блокиращи устройства – 12 %. От 
нарушенията по хигиената на труда най-висок е делът на тези, свързани с извършването 
на медицински прегледи на персонала – 21 %, с липсата на данни за факторите на 
работната среда – 18 %, с личните предпазни средства – 15 %. 

През годината в проверените предприятия от транспорта са приложени следните 
принудителни административни мерки: 

− дадени са 4936 предписания за отстраняване на нарушения по трудовото 
законодателство; 

− спрени са 55 машини и съоръжения; 
− отстранен е от работа 1 работник; 
− въведен е 1 специален режим за безопасна работа; 
− обявено е съществуването на 2 трудови правоотношения. 
За констатирани нарушения на трудовото законодателство през 2006 г. са 

съставени 239 акта на работодатели, длъжностни лица и работници. От съставените в 
отрасъла актове, 75 % са за нарушения констатирани при проверки в автомобилния 
транспорт. От съставените актовете, 44 % са за нарушение на нормите по осигуряване на 
ЗБУТ, а 56 % са за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения. 
Основната част от актовете са съставени на работодатели – 82 % от общия им брой. 

Данните за изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд в проверените през годината транспортни предприятия 
показват, че има ръст на относителния дял на предприятията от отрасъла изпълнили 
основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Най висок ръст е постигнат по отношение на предприятията с утвърдена програма 
за отстраняване на риска от 48 % през 2005 г. предприятия на 70 % през 2006 г. 
предприятия или по този показател е отбелязан ръст с 46 %. За предприятията с осигурено 
обслужване от СТМ увеличението на показателя е от 68 % за 2005 г. на 84 % за 2006 г. или 
с 24 %. За предприятията с изградени КУТ/ГУТ/ има задържане на показателя – 42 % от 
проверените през 2006 г. предприятия са изградили такива комитети (групи). 

Ниският дял на предприятията с изградени КУТ /ГУТ/ в голяма степен е отражение 
и на големия процент на проверените предприятия с персонал до 9 заети лица. Така, при 
проверките е констатирано, че регистрираните фирми с предмет на дейност “сухопътен 
транспорт” от подотрасъла автомобилен транспорт са предимно на еднолични търговци, в 
които те сами упражняват дейността си и извършват таксиметрови и транспортни услуги, 
без да наемат лица на трудов договор и нямат качества на работодатели по смисъла на КТ 
и ЗЗБУТ. 

В много случаи изпълнението на основните изисквания на Закона за ЗБУТ не 
определя като добро действителното състояние на предприятията, не е довело до 
очакваните качествени изменения на вътрешно фирмената организация на дейността за 
осигуряване на ЗБУТ. 

В проверените през годината предприятия с данни за условията на труд е 
установено, че 58 % от заетия в тях персонал работи при условия на труд, неотговарящи 
на хигиенните норми и изисквания. Най-значим е делът на работещите при неблагоприятни 
условия на труд по факторите микроклимат – 49 % от заетите в тези предприятия лица, 
физическо натоварване – 40 %, шум – 16 % и вибрации – 13 %. Това е обективно 



отражение на специфичния характер на трудовата дейност в отрасъла – целогодишна 
работа на открито /пристанищна и т.р. дейност, маневрена дейност, поддържане на 
железния път, обслужване на самолети/, висок дял на тежкия физически и ръчен труд 
/пристанищната дейност, ремонт и поддържане транспортните средства, поддържане на 
железния път/, на високото ниво на шума от транспортните средства и при някои дейности, 
свързани с ремонта им. Тези показатели за различните години гравитират около едно и 
също ниво, с малки отклонения, в зависимост от преобладаващата транспортна дейност, 
която е проверявана през годината, но няма определена тенденция за подобряването на 
условията на труда в транспорта. 

Травматизъм 
През 2006 г. в транспорта са допуснати общо 324 трудови злополуки, като 286 от 

тях са по чл. 55 (1) от КСО или са свързани с трудовата дейност на пострадалите. През 
2005 г. са допуснати общо 360 трудови злополуки, като 319 от тях са по чл. 55 (1) от КСО. 
Данните за трудовите злополуки показват, че през 2006 г. в сравнение с 2005 г. в отрасъла 
е постигнато намаление на злополуките с 10 %. 

През годината в транспорта са увеличени злополуките с тежки последици за 
пострадалите. Допуснати са 12 смъртни трудови злополуки, като 11 от тях са свързани с 
производството. За 2005 г. смъртните трудови злополуки в отрасъла са съответно 11 и 
девет. 

За разглеждания период злополуките, свързани с трудовата дейност на 
пострадалите предизвикали инвалидност са увеличени от една за 2005 г. на четири за 
2006 г. 

С най-висок риск по отношение на смъртния и инвалидния травматизъм са 
предприятията от подотрасъл “Сухопътен транспорт” и в пристанищната дейност. 

Строителство 
През 2006 г. в икономическа дейност “Строителство” инспекторите по труда са 

извършили 4098 броя проверки, като са посетили 3247 предприятия с 126692 наети лица, 
от които 113861 мъже, 12831 жени и 96 лица под 18 години. За първи път са посетени 1116 
строителни предприятия. В сравнение с 2005 г. броя на проверките и броя на проверените 
предприятия се е увеличил с 6 – 8 %, а е намалял броя на проверените за първи път 
предприятия. 

По отношение големината на проверените предприятия се установи, че в 
процентно съотношение те са: 38 % с персонал до 9 лица, 44 % с персонал от 10 до 49 
лица, 16 % с персонал от 50 до 249 лица, 1 % с персонал от 250 до 499 лица и 1 % с 
персонал над 500 лица. 

Констатираните нарушения на трудовото законодателство през 2006 г. е 26536 
броя или средно по 6,5 нарушения на проверка, като за 2005 г. този показател е 6,2. 

За отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са 
приложили 26421 принудителни административни мерки, от които 25762 задължителни 
предписания. Съставени са 2169 акта, от които 1764 за нарушение по осигуряване на 
ЗБУТ, 381 – за нарушение на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения, като 
съответно са съставени 1101 акта на работодатели, 389 – на длъжностни лица и 634 – на 
работници и служители и 45 на юридически лица. По 12 случая има подадени сигнали до 
прокуратурата. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
По организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ от констатираните 12006 

нарушения, 2309 са за липса на изискващата се документация по здравословни и 
безопасни условия на труд, 2262 за непроведени инструктаж и обучение, 1716 за фирми 
несъздали вътрешно-нормативни актове по ЗБУТ, 442 за необозначаване на опасности, 
292 за нарушаване правилата за безопасна работа и т.н. 

От проверените 3247 предприятия през 2006 г. се установи, че само в 2242 от тях 
има разработена програма за отстраняване или намаляване на риска, в 2692 има 
осигурено обслужване от служба по трудова медицина, в 2928 има органи по безопасност и 
здраве при работа и в 1742 има изградени комитети и групи по условия на труд. Както и 



през предходната година, така и през 2006 г. се констатира, че строителните предприемачи 
изостават по отношение създаване на организация за управление на дейността по ЗБУТ. 

Констатираните нарушения по безопасност на работното оборудване и 
технологичните процеси са 6543, от които неизпълнени предписания – 12, неосигурена 
защита от директен и индиректен допир до ел. ток и неотговарящо защитно изпълнение на 
ел. съоръжения – 1098, липса на предпазни и блокиращи устройства – 1054, липса на 
сигнално-предупредителни и предохранителни устройства – 407, необезопасени 
съоръжения с повишена опасност – 257, нарушения на технологичните процеси – 69 и др. 
В сравнение с 2005 г. не се наблюдава подобрение по отношение обезопасеността на 
строителните обекти, а по отношение защита от директен и индиректен допир до ел. ток и 
неотговарящо защитно изпълнение на ел. съоръжения се наблюдава удвояване на 
констатираните нарушения. 

Констатираните нарушения по хигиена на труда за отчетния период са 3830 броя. 
Основно се свеждат до неосигуряване или неизползване на лични предпазни средства 
1320 броя и лоши санитарно-битови условия – 494 броя. По отношение хигиенните норми и 
изисквания инспекторите по труда са установили наличие на актуални данни за условията 
на труд в 904 предприятия с 57403 нает персонал. Установено е, че 12329 или около 21 % 
от наетите работници работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми, а 
именно: 8573 работят при неблагоприятни показатели на микроклимата, 3420 извършват 
дейности с физическо натоварване над нормите, при 3133 има наднормени нива на шум, 
1830 работят при наднормени нива на прах, 1323 са подложени на вредното въздействие 
на вибрации, 630 – на вредното въздействие на химични агенти, 470 работят при 
осветеност под допустимата, 91 при нейонизиращи лъчения и 75 под въздействието на 
биологични агенти. 

Травматизъм 
През отчетния период в икономическата дейност “Строителство” са станали 369 

трудови злополуки, от които 335 са по чл. 55 (1) от КСО. Има допуснати 24 смъртни 
злополуки и две злополуки предизвикали инвалидност. В сравнение с 2005 г. се запазва 
високото ниво на травматизъм в отрасъла. 

 
Производство на метални изделия, без машини и оборудване” и 

“Производство на машини, оборудване и домакински уреди 
През 2006 г. в икономическите дейности “Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване” и “Производство на машини, оборудване и домакински уреди” 
инспекторите по труда са извършили 1139 проверки, които са около 3,2 % от общия брой 
проверки за страната, като 79 % от тях са планирани. За реализиране на тези проверки са 
посетени 864 предприятия с 74175 наети лица. За първи път са посетени 165 предприятия. 
В сравнение с предходните 2-3 години се наблюдава относителна стабилност по тези 
показатели, обусловена донякъде от факта, че в разглежданите икономически дейности 
предприятията са с дългогодишни традиции или са наследници на такива след 
преструктуриране. 

Акцентът в инспекционната дейност и през 2006 г. по отношение големината на 
проверените предприятия е върху малките и средни предприятия, което представено в 
процентно съотношение е както следва: 

− с персонал до 9 лица – 34 %; 
− с персонал от 10 до 49 лица – 37 %; 
− с персонал от 50 до 249 лица – 23%; 
− с персонал от 250 до 499 лица – 3 %; 
− с персонал над 500 лица – 3 %. 
При извършването на 76 проверки, представляващи около 6,7 % от извършените 

през годината проверки, са извършени контролни измервания на параметрите на 
работната среда с наличните в инспекцията уреди. 

При извършените 1139 проверки, инспекторите по труда са констатирали 7299 
нарушения на трудовото законодателство или средно по около 6,4 нарушения на проверка, 
като за страната този показател е 5,9 нарушения на проверка. За отстраняване на 



констатираните нарушения са приложени 7248 принудителни административни мерки, от 
които 7246 задължителни предписания; 158 спрени машини и съоръжения; отстранени 17 
работника без необходимата правоспособност или за неспазване на правилата за 
безопасност; 13 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа; три 
постановления за обявяване на трудово правоотношение (два пъти по-малко от 2005 г. и 
четири пъти по-малко от 2004 г.) и др. За допуснатите нарушения са съставени 367 акта, 
разпределени както следва: 

− 237 акта на работодатели; 
− 75 акта на длъжностни лица; 
− 35 акта на работници и служители; 
− 20 акта на юридически лица. 
По отношение търсенето на административно-наказателна отговорност в 

сравнение с 2005 г. взискателността на Инспекцията към нарушителите на трудовото 
законодателство в разглежданите икономически дейности се е увеличила. 

През годината са връчени 343 наказателни постановления, като през този период 
са влезли в сила 28 решения на съда по обжалвани наказателни постановления. В 16 от 
случаите съда е потвърдил, а в 12 е отменил издадените наказателни постановления. 
Сумата от глобите на влезли в сила наказателни постановления възлиза на 120670 лв. 

През 2006 г. са поискани 22 разрешения за уволнение на лица, ползващи се със 
специална закрила при уволнение, като са дадени само 10 такива. Поискани са 88 
разрешения за приемане на работа на лица от 16 до 18 годишна възраст като само едно не 
е удовлетворено. Дадени са поисканите 18 разрешения за работа на лица, ненавършили 
16 години. 

През отчетната година са постъпили 211 молби, жалби и сигнали от граждани, 24 
от ведомства и фирми и шест от синдикални организации. На всички молби, жалби и 
сигнали е отговорено в срок. 

Отчетеният извънреден труд по чл. 149, ал. 2 от КТ е в размер на 477222 часа, 
което представлява около 6 % от този за страната като цяло. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
По организация и управление на дейността по здравословни и безопасни условия 

на труд са констатирани 3082 нарушения или около 42 % от общия брой нарушения в 
разглежданите отрасли. 

От констатираните 3082 нарушения през 2006 г. най-голям е дял имат нарушенията 
свързани с липсата на изискващата се от нормативните актове документация по 
безопасност и здраве при работа – 662 броя. На следващо място са нарушения, свързани с 
липсата на вътрешно-нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд – 
492 броя и нарушенията, свързани с провеждането и документирането на инструктажа и 
обучението на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана – 475 броя. 

През 2006 г. от проверените 864 предприятия е констатирано, че в 641 от тях е 
извършена оценката на риска и е изготвена програма с набелязани мерки за неговото 
отстраняване или минимизиране. В сравнение с 2005 г. процентът на проверените 
предприятия с изготвена оценка на риска е нараснал от 62 % на 74 %, т.е. запазва се 
тенденцията от последните няколко години на увеличаване броя на работодателите 
изпълнили това свое основно задължение.  

По отношение осигуряването на работниците и служителите на обслужване от 
служби по трудова медицина отново се наблюдава подобрение - в 771 от проверените 864 
предприятия има осигурено такова обслужване. 

В 811 предприятия има орган по безопасност и здраве при работа, като в 363 от тях 
функциите му се изпълняват от длъжностни лица по съвместителство, в 309 от 
предприятията тези функции се изпълняват от работодателя, в 119 орган по безопасност и 
здраве при работа е щатно длъжностно лице, а в 20 – от юридически или физически лица 
по договор. 

По отношение изпълнение на изискването на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд за учредяване на комитети /групи/ по условия на труд, инспекторите по 



труда са констатирали, че в 525 от проверените 864 предприятия има учредени такива 
структури. 

По време на проверките през 2006 г. в разглежданите отрасли инспекторите по 
труда са установили наличие на данни за условията на труд в 488 предприятия с 59360 
нает персонал. Установено е, че 19940 или около 34 % от наетите работници в 
проверените предприятия работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните 
норми (виж. граф. 1). В сравнение с 2005 г. се наблюдава увеличаване на предприятията с 
установени данни за условията на труд и намаляване на относителния дял на работещите 
в тях при вредни фактори на работната среда. 

От 19940 работници, работещи при условия на труд, неотговарящи на хигиенните 
норми 2154 (11 %) не получават никакви компенсации, а 2639 (13 ) не получават част от 
полагащите им се компенсации. 

Травматизъм 
През 2006 г. в икономическа дейност “Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване” са станали 64 трудови злополуки, от които 63 са по чл. 55 (1) от 
КСО. Допуснати са пет смъртни злополуки и една злополука, предизвикала инвалидност. В 
икономическа дейност “Производство на машини, оборудване и домакински уреди” са 
допуснати 245 трудови злополуки, от които 233 са по чл. 55 (1) от КСО. Допуснати са три 
смъртни злополуки и една злополука, предизвикала инвалидност. В сравнение с 
предходната година и в двете икономически дейности има намаляване на нивата на 
травматизъм. 

 
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 
През 2006 г. в отрасъл “Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги” са 

извършени общо 1208 проверки. Проверени са общо 1022 предприятия, като броя на 
заетите в тях е 22910 работници и служители, в това число 7789 жени. Предприятията в 
отрасъла са главно с кооперативна форма на организация като част са търговски 
дружества и фирми на еднолични търговци, реализиращи селскостопанска продукция. 

По време на проверките инспекторите по труда са констатирали 7395 броя 
нарушения на трудовото законодателство. Средно на една проверка са установени 
приблизително 6,1 броя нарушения. 

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 7291 принудителни 
административни мерки, от които 7176 задължителни предписания, 94 спрени машини и 
съоръжения, отстранени са от работа седем лица, незапознати с правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд, издадени са шест постановления за обявяване 
на трудово правоотношение и др. Съставени са 387 акта за нарушение на трудовото 
законодателство, съответно 259 акта на работодатели, 56 акта на длъжностни лица, 46 
акта на работници и служители и 26 акта на юридически лица. 

В изпълнение на постигнатите договорености по споразумения за съвместна 
дейност с други контролни органи са извършени 257 съвместни проверки, което е 21,3 % от 
общия брой извършени проверки. Проверени са изправността на земеделската техника, 
правоспособността на водачите и трудовите правоотношения на работещите в 
съответните фирми, съвместно с КТИ. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Състоянието на изградената организация и управление на дейността за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в преобладаващия брой 
предприятия не е на необходимото равнище. Констатирани са 3013 броя нарушения или 
52,8 % от всички общо установени. 

В голяма част от проверените обекти (около 79,4 %) се осигурява обслужване на 
работниците и служителите от СТМ. Предприятия с осигурено обслужване по трудова 
медицина са 811 броя. 

Наблюдава се активност от страна на работодателите за извършване на оценка на 
риска. Все още процентът на фирмите оценка на риска и утвърдена програма за 
отстраняване му, висок – 33,6 %. Изготвените оценки са насочени преди всичко към 



разкриване на причините за риска. Най-често се планират подходящи мерки, но 
програмите не са конкретизирани със срок и не са изпълняват по финансови причини.  

От проверените през 2006 г. общо 1022 предприятия от отрасъла, в 867 броя има 
изградени органи за безопасност и здраве, което е 84,8 % от общия брой. Функциите на 
тези органи се изпълняват от щатни длъжностни лица само в 38 земеделски кооперации, а 
от работодателите в 480 броя. В 337 броя предприятия тези функции се изпълняват от 
длъжностни лица по съвместителство и 12 броя от юридическо или физическо лице по 
договор. 

Въпреки, че голяма част от работодателите спазват изискванията на Кодекса на 
труда и Наредба № 3 за провеждане на инструктажи и обучение на персонала, все още 
съществуват фирми, където се допускат нарушения. Пропуските се свеждат до липса на 
писмена заповед за определяне на вида инструктаж, неговата тематика и програми, както и 
до длъжностните лица, които ще ги провеждат. Не се документират инструктажите, или се 
допускат пропуски при документалното им оформяне. Все още не се обхващат всички 
заети лица в периодичните инструктажи. 

В проверените обекти са учредени 341 групи (комитети) по условия на труд, 33,4 % 
от всички предприятия. 

Изхождайки от спецификата на дейността, големината на предприятията, от това, 
че работата е предимно на открито, броят на заетите работници в едно предприятие в 
отрасъла, както и реда и начина за учредяване на КУТ/ГУТ установени в ЗЗБУТ на 
практика е установено изграждането на малък брой групи по условия на труд. 

В проверените през 2006 г. предприятия от отрасъла са констатирани 1583 
нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси. Това 
представлява 27,7% от общия брой констатирани нарушения. 

В голяма част от предприятията няма разработени правила за безопасна работа. В 
ремонтните работилници се допуска работа с необезопасени компресори, шмиргелови 
апарати и електрожени. 

Не е създадена организация относно техническото освидетелстване, периодичните 
прегледи и експлоатация на повдигателните съоръжения. 

Констатираните нарушения по безопасността на труда са предимно свързани с 
електрообезопасеността на машините и съоръженията. Те се свеждат до: 

− липса на електротехнически персонал с необходимата професионална 
подготовка, притежаващи квалификационна група по ел. безопасност; 

− не се извършват периодичните измервания на преходното съпротивление на 
заземителите, на контура “фаза-защитен проводник” и съпротивлението на изолацията на 
ел. инсталацията; 

− не се извършва преглед на техническото състояние на вътрешно–силовите и 
осветителни инсталации и уредби; 

− работното оборудване не навсякъде е заземено. Експлоатират стационарни 
цистерни за дизелово гориво без осигурено заземяване и мълниезащита.  

Поради необезопасеност, чрез акт за спиране са спрени от експлоатация 94 
машини и съоръжения в различни земеделски фирми. 

Нарушенията по хигиена на труда за 2006 г. са 1112 или 19,5 % от общия брой 
констатирани нарушения. 

На много места не са извършени измервания на факторите на работната среда. 
Само в 318 от проверените предприятия са установени актуални данни за условията на 
труд. Общата численост на персонала в тези предприятия е 9563 работници и служители. 
Числеността на персонала работещ при условия на труд, неотговарящ на хигиенните 
норми и изисквания е 815 броя. Най-много работници са подложени на въздействието на 
неотговарящ на нормите шум - 298 броя, вибрации - 132 броя, микроклимат - 516 броя и 
осветеност - 250 броя. 

Травматизъм 
Задържа се висок смъртен и с вероятност за инвалидност травматизъм. Общата 

причина е незадоволителното общо състояние на фирмената организация и управление на 
дейността по здравословни и безопасни условия на труд. Като конкретни причини за 



трудовите злополуки могат да се посочат липсата на ефективни мерки и занижен контрол 
от страна на работодателите за предотвратяване на риска при работа, както и грубите 
нарушения на правилата за безопасност и необезопасеността на машини и съоръжения. 

През отчетния период в отрасъла са станали общо 77 трудови злополуки, като пет 
от тях са били със смъртен изход. 

 
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели и 

Производство на мебели 
През 2006 г. в двата отрасъла са проверени общо 1191 предприятия, като 671 от 

тях са дървообработващи, а 520 мебелни. В тях са заети общо 31758 души, като 10035 от 
тях са жени. Над 88 % от проверените предприятия са от категорията малки предприятия, 
а 50 % от тях са с персонал до 9 човека. 

По време на проверките инспекторите по труда са констатирали 8378 броя 
нарушения на трудовото законодателство. Средно на една проверка са установени 
приблизително 5,7 броя нарушения. 

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 8327 принудителни 
административни мерки, от които 8117 задължителни предписания, 179 спрени машини и 
съоръжения, отстранени са от работа 5 лица, незапознати с правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд, издадени са 8 постановления за обявяване на трудово 
правоотношение и др. Съставени са 460 акта за нарушение на трудовото законодателство, 
съответно 341 акта на работодатели, 54 акта на длъжностни лица, 53 акта на работници и 
служители и 12 акта на юридически лица. 

В изпълнение на постигнатите договорености по споразумения за съвместна 
дейност с други контролни органи са извършени 159 съвместни проверки, което е 10,8 % от 
общия брой извършени проверки. Проверени са изправността на земеделската техника, 
правоспособността на водачите и трудовите правоотношения на работещите в 
съответните фирми, съвместно с КТИ. Не са констатирани случаи на използване на 
техника без да е регистрирана от КТИ. Осигурен е технически персонал за осъществяване 
на текущото й поддържане. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Състоянието на изградената организация и управление на дейността за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в преобладаващия брой 
предприятия не е на необходимото равнище. Констатирани са 3315 броя нарушения или 
47,2 % от всички общо установени. 

Все още процентът на фирмите без изготвена оценка на риска и утвърдена 
програма за отстраняването му и в двата отрасъла е голям – 31,7 % от проверените през 
годината. Прави впечатление, че работодателите изцяло възлагат изготвянето на оценките 
на риска на СТМ. Често пъти обаче, тези служби предоставят типово разработени оценки, 
които не отговарят на действителното състояние на рисковете и опасностите за 
работещите на конкретните работни места. Налага се изводът, че работодателите все още 
трудно възприемат оценката на риска като метод за планиране на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ. 

За провеждането на инструктажите по безопасност и хигиена на труда е създадена 
сравнително добра организация, но са констатирани случаи на формализъм и пропуски 
като тези, че не на всякъде се разработват програми за провеждане на инструктажите. 
Тези констатации до известна степен може би се дължат и на факта, че все още не 
навсякъде има изградени органи по безопасност и здраве. Такива има в 92% от 
проверените предприятия. Функциите на тези органи се изпълняват от щатни длъжностни 
лица само в 55 предприятия, а от работодателите в 639 броя. В 388 броя предприятия тези 
функции се изпълняват от длъжностни лица по съвместителство и 16 броя от юридическо 
или физическо лице по договор. 

Сключени договори за обслужване от СТМ имат 84,1 % от проверените фирми. 
Работодателите изцяло разчитат на тези фирми и не предприемат никакви действия за 
осигуряване на ЗБУТ във предприятията. 



Изградени органи за социално партньорство има само в 44,6 % от проверяваните 
обекти. На практика те не развиват необходимата дейност. Факт е, че работниците не се 
ангажират в процедурата по оценката на риска. Липсват и разработени програми за 
обучението на представителите в КУТ и ГУТ. 

Голяма част от дървообработващите и мебелните фирми използват стари машини 
закупени от закрити или приватизирани предприятия. Липсват технически досиета и 
инструкции за безопасна работа. Поддържането на работното оборудване в безопасно 
техническо състояние е незадоволително. Допускат се до експлоатация машини без 
механични ограждения и предпазители на режещия инструмент, както и на ремъчни и 
верижни предавки, транспортьори и др. През годината са спрени от експлоатация 179 
машини създаващи непосредствен риск за работещите. 

 Остава нерешен проблема с използването на неефективни аспирационни и 
вентилационни системи, което влошава производствената среда и води до повишаване 
степента на производствения риск. Не се води техническа документация, която да съдържа 
параметрите на вентилационните уредби, резултати от изпитвания и измервания, прегледи 
и ремонти. 

Само в 338 от проверените през годината 671 предприятия от отрасъл 
дървообработване и в 312 от 520 проверени мебелни предприятия са налице актуални 
данни за условията на труд. От общо 22224 заети в тях, 6071 работят при условия, 
неотговарящи на хигиенните норми и изисквания. Най-много са подложени на вредното 
въздействие на шум над ПДК – 4532 лица, на физическо натоварване – 921 лица и на прах 
- 1348. 

Вместо с предимство работодателите да прилагат колективни мерки за защита, те 
предпочитат да раздават лични предпазни средства. Не навсякъде обаче са разработени и 
утвърдени списъци на работните места и видовете работа, при които трябва да се 
използват лични предпазни средства, не са определени видът, сроковете за износване и 
условията за ползването и съхранението им. 

В повечето от проверените предприятия е налице стремеж за изграждане на 
санитарно битови помещения, стаи за почивка и др. макар и все още да не отговарят на 
нормативните изисквания. 

Травматизъм 
През изтеклата година по данни на НОИ в отрасъл дървообработване са 

регистрирани общо 82 трудови злополуки, а в отрасъл производство на мебели те са 59. 
При дървообработването са допуснати две злополуки със смъртен изход. В мебелното 
производство са допуснати и две злополуки довели до инвалидност. 

 
Производство на хранителни продукти и напитки 
2006 г. бе година на преструктуриране на предприятията от хранителната 

промишленост за привеждане на дейността им в съответствие с Европейските норми и 
стандарти в т.ч. и в областта на безопасността и здравето при работа. Влизането на 
България в Европейския съюз през 2007 г. обуслови предприемането на конкретни 
действия от страна на работодателите за техническо и технологично обновяване на 
работното оборудване и сградния фонд в тези предприятия като единствена възможност 
за включването им в единния европейски пазар на храни и напитки. 

През отчетната година са проверени 1990 предприятия от хранителната 
промишленост с 69909 заети лица. С най-висок относителен дял са предприятията с 
численост на персонала до 50 човека – 1664 бр. (84 %), като 967 бр. (49 %) са с до 9 наети 
лица, което в най-общ план дава представа за структурата на предприятията от тази 
икономическа дейност. 

Извършени са 2530 броя проверки, в т.ч. 11377 бр. специални, 725 бр. рутинни и 
428 бр. последващи. Констатирани са 16281 нарушения и са дадени общо 15801 
предписания срещу съответно 14362 нарушения и 13952 предписания за 2005 г. Средно 
при една проверка са констатирани по 6,4 нарушения при 5,7 за 2005 г. и са дадени по 6,2 
предписания при 5,5 за 2005 г. 79 % от общия брой на нарушенията са по Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд. От 12902 нарушения по ЗБУТ, 6630 (51 %) са 



свързани с организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, 3603 нарушения (28 %) - по безопасност на труда и 2669 нарушения 
(21 %) - по хигиена на труда. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Данните показват, че в сравнение с 2005 г. като цяло показателите по осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от хранителната 
промишленост са подобрени. С 12 % е увеличен броят на предприятията с разработени 
програми с приети мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, 
ограничаване и контрол на риска спрямо 2005 година. В 1817 предприятия, т.е. в 91 % от 
проверените са изградени органи по безопасност и здраве. В 998 (55 %) от тях 
работодателите изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве. В 660 
предприятия тези функции се възлагат на длъжностни лица по съвместителство и само в 7 
% са назначени щатни длъжностни лица. Запазва се тенденцията от 2005 г. задачите на 
орган по безопасност и здраве при работа да се изпълняват от работодателите или по 
съвместителство, което предопределя и ефективността на тяхната дейност. 

В 1704 предприятия (86 % от общо проверените) е осигурено обслужване на 
работниците и служителите от СТМ, което е със 7 % повече в сравнение с 2005 г. 
Продължават обаче констатациите за формално изпълнение на функциите от СТМ в 
нарушение на изискванията посочени в Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова 
медицина. 

В 984 предприятия е установено, че са изградени КУТ/ГУТ, което е с 3 % по-вече в 
сравнение с 2005 г. Въпреки това увеличение инспекторите по труда отчитат, че все още 
много трудно се преодолява инертността и бездействието на голямата част от 
работещите, както и негативното отношение на част от работодателите към КУТ/ГУТ в 
предприятията. Тяхната дейност е все още слаба и неефективна, дори формална, като не 
се изпълняват предвидените в нормативната база функции. Провеждането на заседания 
също е формално и се свежда до съставяне на протокол за проведено такова. 

В редица предприятия от хранителната промишленост през 2006 г. са извършени 
много капитални ремонти на съществуващите сгради и производствени помещения, 
въведени са в експлоатация нови машини и съоръжения и съвременни технологии. Като 
цяло са вложени значителни средства за подмяна на старото оборудване с ново, 
отговарящо на съвременните изисквания за безопасност. В тези предприятия работното 
оборудване е обезопасено, съгласно действащите нормативни изисквания. Има обаче и 
много предприятия (предимно микро и малки) все още експлоатиращи морално и 
физически остарели машини и съоръжения, поради което са установени и голям брой 
нарушения в областта на безопасността на труда. Най-честите нарушения са свързани с 
необезопасени движещи се части на работното оборудване, липса на предпазни 
ограждения, не осигурени компетентни лица или външна специализирана фирма за 
осъществяване на техническата експлоатация на електрическите уредби и инсталации, 
наличие на необезопасени тоководещи части в работните помещения, липса на 
периодични измервания за ефективността на заземителната инсталация и на контура 
“фаза-защитен проводник”, липса на писмени инструкции за безопасна работа с 
електрически уреди и др. 

През 2006 г. са постигнати много добри резултати в областта на хигиената на 
труда, като най-често те са свързани със спазването на санитарните изисквания и 
поддържането на високо ниво на хигиена по време на работа. Основните допуснати 
нарушения са: липса на протоколи от измервания на факторите на работната среда, липса 
на досиета на вентилационните инсталации, не осигурено извършване на необходимите 
предварителни и периодични медицински прегледи, липса на ефективен контрол по 
състоянието, поддръжката и използването на осигурените лични предпазни средства, не 
разработени норми и правила за конкретно изпълнявани ръчни работи с тежести и др. 

Анализът на резултатите от инспекционната дейност през 2006 г. показва, че 
продължава тенденцията на подобряване условията на труд и повишаване ангажираността 
на работодателите с изпълнение изискванията на трудовото законодателство за 
привеждане на отделните браншове в съответствие с Европейските норми и правила за 



безопасен труд. В по-голяма част от предприятията са разработени и въведени Програми 
за добра производствена практика, в резултат на което са постигнати добри резултати, 
свързани със спазването на санитарните изисквания и поддържане на високо ниво на 
хигиена по време на работа. С реализиране на системата НАССР (система за анализ на 
опасностите и контрол на критичните точки) са подобрени и условията на труд за 
работещите. Настъпилите положителни промени и тенденции обаче се отнасят само за 
част от предприятията от хранителната промишленост. Като цяло предприятията от тази 
икономическа дейност все още не са покрили Европейските стандарти за здравословни и 
безопасни условия на труд. Необходимо е и през 2007 г. да продължи сътрудничеството 
със социалните партньори и другите заинтересовани институции за осигуряване на здраве 
и безопасност при работа на всички участници в трудовия процес и за успешното 
реализиране на държавната политика в областта на здравословните и безопасни условия 
на труд. 

 
Пощи и далекосъобщения 
През 2006 г. в отрасъл “Пощи и далекосъобщения” са направени от инспекторите 

по труда 192 броя проверки, като рутинните са били 81, специалните 85 и последващите 
26, при залегнали в плана за годината 142 бр. 36 от проверките са по жалби и 36 сигнал. В 
шест от проверките са участвали и други контролни органи, а при три са присъствали и 
синдикати. Проверени са 169 предприятия с 35528 човека персонал. Констатирани са 1051 
нарушения, като най-голям е броя на нарушенията по организация и управление на ЗБУТ 
(424 броя) и по трудово правни отношения (227 броя). От 424 нарушения по организация и 
управление на ЗБУТ най-много са констатирани за не проведени инструктажи и обучения – 
80 бр., по вътрешни нормативни актове по ЗБУТ – 42 бр. и по чл. 16 от ЗБУТ – 41 бр. От 
199 нарушения по безопасност на работното оборудване основните са за незащитени 
ел.съоръжения – 73 бр. и не осигурена защита при директен и индиректен допир от ел.ток 
– 32 бр. 

 От 201 нарушения по хигиената на труда 16 са свързани с данни за факторите на 
работната среда, а 41 за ЛПС и средствата за колективна защита, за физиологичен режим 
на труд и почивка – 15 и за санитарно-битово обслужване – 26 бр. 

 От констатираните 227 нарушения по трудовите правоотношения най-много са 
нарушенията по регламентирането на работното време почивките и отпуските – 120 и по 
заплащането на труда – 97 бр. 

Приложени са 1048 принудителни административни мерки, като 1043 от тях са по 
чл. 404 (1), т.1 от КТ. Съставени са 26 акта за нарушения на трудовото законодателство, 14 
от които за нарушаване на нормите по осигуряване на ЗБУТ и 12 за нарушаване на 
нормите регламентиращи трудовите правоотношения. Издадени са 21 наказателни 
постановления във връзка с нарушения на КТ и ЗБУТ. 

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
По отношение на основните изисквания на ЗЗБУТ от проверените предприятия в 

130 има утвърдена програма за отстраняване на риска (75 %), а в 155 предприятия има 
осигурено обслужване от служби по трудова медицина (91 %). В 154 предприятия има 
изградени органи по здраве и безопасност, като в повечето случаи тези функции се 
изпълняват от длъжностни лица по съвместителство (56 бр.) от работодателя (29 бр.) и 
назначени на щатна длъжност (66 бр.). 

 В 104 бр. предприятия има изградени КУТ/ГУТ. 
Установено е, че в 103 проверени предприятия с 19093 човека, 1560 работят при 

условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, като най-голям е броят 
на работещите при неблагоприятен микроклимат – 1043 човека и при лоша осветеност – 
383 човека. 

Като обобщим резултатите в сравнение с изминалите 2-3 години в икономическа 
дейност “Пощи и далекосъобщения” е видно , че организацията по осигуряване на ЗБУТ се 
подобрява. 

Като сравняваме утвърдените програми за оценка на риска и обслужването от 
служби по трудова медицина, след значителното нарастване през 2004 г., през 2006 г. 



имаме по слабо нарастване по тези показатели. Процентът на изградените органи по 
здраве и безопасност /ОБЗ/ и учредените КУТ/ГУТ в предприятията от отрасъла е 
нараснал главно по отношение на броя на щатните органи по здраве и безопасност. 

 Като негативна тенденция остава това, че ОБЗ в по-голяма част от случаите се 
изпълняват от работодателите или от лица съвместяващи няколко длъжности. 
Инструктажите се извършват формално, обучението е слабо застъпено, използва се 
необезопасено оборудване, а ЛПС или липсват или там кадето ги има не се ползват. 

Травматизъм 
Трудовият травматизъм за годината се е увеличил в сравнение с 2005 г. като са 

регистрирани 108 трудови злополуки с пет смъртни случая и една довела до трайна 
инвалидност. 

В икономическа дейност “Пощи и далекосъобщения” е създадена организация по 
осигуряване на ЗБУТ, проверени са значително по-голям брои обекти в сравнение с 
предходни години, с което нараснал с около 30 % броя на направените проверки. 

Условията на труд в по-голямата част от предприятията са подобрени, което личи и 
от увеличения брой утвърдени програми за оценка на риска и осигурено обслужване от 
СТМ. Като характерни нарушения в отрасъла са формалното извършване на 
инструктажите, слабо застъпено обучение, не използване или липса на лични предпазни 
средства. 

 
Образование 
През 2006 г. в икономическа дейност “Образование” са направени от инспекторите 

по труда 1279 проверки, като рутинните са били 456, специалните 581 и последващите 242, 
при залегнали в плана за годината 1080 бр. 153 от проверките са по жалби, а 30 са по 
сигнал. 

29 от проверките са с участието и на други контролни органи, а при 56 са 
присъствали и синдикати. Проверени са 1140 предприятия с 57550 човека персонал. 
Констатирани са 8630 нарушения като най-голям е броя на нарушенията по организация и 
управление на ЗБУТ (3716 бр.) и по безопасност на работното оборудване (2027 бр.). От 
3716 бр. по организация и управление на ЗБУТ най-много нарушения са констатирани за 
не проведени инструктажи и обучения – 815 бр., по липса на документация – 681 бр. и по 
чл. 16 от ЗБУТ – 469 бр. 

От 2027 бр. нарушения по безопасност на работното оборудване основните са за 
незащитени ел.съоръжения – 362 и за не осигурена защита от директен и индиректен 
допир от ел.ток – 363. 

От 1389 нарушения по хигиена на труда 346 са свързани с данни за факторите на 
работната среда, а 184 са за ЛПС и средства за колективна защита и за не извършени 
медицински прегледи – 247. 

От констатираните нарушения по трудови правоотношения – 1485 са нарушенията 
по регламентиране на работното време почивките и отпуските – 120 и по заплащането на 
труда – 97 бр. 

Приложени са 8575 принудителни административни мерки, като 8428 от тях са по 
чл. 404 (1) от КТ. Съставени са 132 акта за нарушения на трудовото законодателство, 85 от 
които за нарушаване на нормите по осигуряване на ЗБУТ и 46 за нарушаване нормите 
регламентиращи трудовите правоотношения. Издадени са 88 наказателни постановления 
във връзка с нарушения на КТ и ЗБУТ. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
По отношение на основните изисквания на ЗЗБУТ от проверените предприятия в 

763 има утвърдена програма за отстраняване на риска (67 %), а в 971 предприятия има 
осигурено обслужване от служба по трудова медицина (85 %). В 1051 предприятия има 
изградени органи по безопасност и здраве, като в повече случаи тези функции се 
изпълняват от длъжностни лица по съвместителство (721 бр.), от работодателя (262 бр.) и 
назначени на щатна длъжност 62 бр. 

В 857 предприятия има изградени КУТ/ГУТ. 



Установено е, че в 532 предприятия с 27506 човека, 1902 работят при условия на 
труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, като най-голям е броя на 
работещите при лоша осветеност – 1854 човека и при наличие на химически агенти – 105 
човека. 

В този отрасъл процентът на предприятията с утвърдена програма за отстраняване 
на риска както и обслужването им от служби по трудова медицина е по-нисък. Почти една 
трета от учебните заведения нямат утвърдена програма за отстраняване на риска. 

Органите по безопасност и здраве се изпълняват от длъжностни лица назначени по 
съвместителство или от работодателя като незначителен е броя на лицата назначени на 
щатна длъжност. Като слабост се изтъква формалното провеждане на инструктажите почти 
не застъпено обучение в тази област, използване на обезопасено оборудване, а ЛПС 
обикновено липсват. 

Травматизъм 
Състоянието на трудовия травматизъм в отрасъл “Образование” се свежда до 95 

трудови злополуки от които две са със смъртен край. 
 
Производство на текстил и изделия от текстил, Производство на облекло, 

вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи, Производство на обработени кожи без 
косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки 

Независимо от настъпилите след 01.01.2005 г. глобални промени във връзка с 
изтичане срокът на Споразумението за текстил и облекло – АТС (Agreement on Textile and 
Clothing), действащо в рамките на Световната Търговска Организация (СТО), и 
насочването на редица производители на облекло към страни (Китай и др.), в които 
себестойността на продукцията е изключително ниска, икономическата дейност 
“Производство на облекло” продължава да осигурява работа на значителен брой работещи 
(над 80 % от които са жени). 

Тенденцията за осъществяване на значителен брой областни кампании в 
предприятия за производство на облекло в периода 2002 – 2006 г. показва вниманието, 
което ИА “ГИТ” отделя на тази икономическа дейност. 

В периода февруари – ноември 2006 г. бяха организирани и проведени 10 областни 
кампании по спазване на трудовото законодателство в предприятия от леката 
промишленост: осем – с насоченост към предприятия за производство на облекло (една от 
кампаниите бе с насоченост и към предприятия за производство на обувки), една – в 
предприятия за производство на обувки и една – в предприятия за производство на 
текстил. 

През 2006 г. в трите икономически дейности са извършени 3154 проверки (спрямо 
2394 за същия период на 2005 г.). Числеността на персонала в проверените 2227 
предприятия е 154909 работещи, от които 129614 жени. За сравнение, през 2005 г. са 
проверени 1787 предприятия с 134062 заети (от които 112321 жени). 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
От констатираните 19297 нарушения, 7203 са по организацията и управлението на 

дейността по здравословни и безопасни условия на труд. 
В определи случаи се констатират не осигуряване метрологичен контрол на 

контролно-измервателни прибори, не изготвен план за предотвратяване и ликвидиране на 
аварии или не проиграване на същия, пропуски в изготвената оценка на риска и др. 

Следва да бъде отбелязан ръстът на фирмите, в които са приети програми за 
предотвратяване, ограничаване и контрол на риска. Това се потвърждава и от резултатите 
от инспекционната дейност за 2006 г.: в 73,4 % (спрямо 61,7 % за същия период на 2005 г.) 
от проверените предприятия е утвърдена програма за отстраняване или намаляване на 
риска. 

Може да бъдат посочени следните основни пропуски в оценките на риска, които се 
срещат в част от предприятията: не винаги са идентифицирани реалните опасности 
създавани от работното оборудване – термична опасност, опасност от експлозия; липсват 
актуални измервания на факторите на работната среда и измервания по 



електробезопасност; не се оценява опасността от липсата на физиологични режими на 
труд и почивка при извършване на монотонна дейност и т. н. 

Извършените проверки показват, че в по-големите предприятия са изградени 
колективни средства за защита (вентилационни, аспирационни, климатични инсталации и 
др.), които поддържат микроклимата в работните помещения и чистотата на въздуха в 
работната среда в рамките на нормативните изисквания. 

Недостатък в част от фирмите с изградени вентилационни системи е, че не е 
заведена документация съдържаща техническите им параметри, резултати от изпитвания 
и измервания, инструкции за експлоатация и ремонт, липсва документ удостоверяващ 
провеждането на изпитания за ефективност. 

В голяма част от проверените предприятия е създадена добра организация за 
осигуряване и раздаване на ЛПС на работещите, чиято дейност изисква тяхното ползване. 

За организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и 
профилактиката на професионалните рискове, в 92 % от проверените предприятия са 
изградени органи по здраве и безопасност. В 910 от проверените предприятия 
длъжностните лица по безопасност и здраве изпълняват тази дейност по съвместителство, 
в 935 предприятия тази дейност се изпълнява от работодателите, а в 150 – от щатни 
длъжностни лица. 

В преобладаващия брой предприятия от трите икономически дейности е създадена 
добра организация за прилагането на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и 
служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 

Системният контрол от страна на Д “ОИТ” допринесе до увеличение броят на 
фирмите осигурили обслужване от служби по трудова медицина на работещите и 
служителите – обслужване от СТМ е осигурено в 86 % от проверените предприятия 
(спрямо 81 % за 2005 г.). 

Комитети (групи) по условия на труд са изградени в 61 % от проверените през 2006 
г. предприятия от леката промишленост. 

Резултатите от инспекционната дейност показват, че в голяма част от проверените 
предприятия работното оборудване е механо- и електрообезопасено.  

Констатираните нарушения на изискванията за безопасност се изразяват в 
необезопасени предавки на работно оборудване, липса на предпазни екрани (при понт-
машини, илични и копчени машини), не осигурено техническо освидетелстване, 
поддържане, ремонт и периодични прегледи на съоръжения с повишена опасност и др. 

Констатираните нарушения, свързани с електробезопасността на машините и 
съоръженията се свеждат до следното: не се извършват измервания на импеданса Zs на 
контура “фаза-защитен проводник” (защитно мероприятие “зануляване”) или на защитното 
заземяване на електрическите машини и съоръжения; не се правят оценки на 
ефективността на защитите срещу поражения от електрически ток, в определени случаи е 
констатирана експлоатация на не обезопасени електрооборудване и др. 

Като основна причина за допускане на работата с не обезопасени машини и 
апарати може да бъде посочена липсата на квалифициран персонал, който да е натоварен 
с поддръжката им. Това важи за голяма част от малките предприятия, където 
работодателите възлагат на външни лица извършването на ремонтите на машините и 
съоръженията, като много често не встъпват с тях в договорни отношения. 

Увеличава се броят на предприятията от леката промишленост, в които е въведен 
физиологичен режим на труд почивка за работещите при изразена монотонност и 
принудителна работна поза. 

Нараства броят на предприятията, в които са приложени технически решения за 
ограничаване вредното въздействие на наднормените стойности на температурата през 
летния сезон. 

Резултатите от инспекционната дейност през 2006 г. показват, че редица 
предприятия за производство на обувки имат нерешени проблеми при работа с лепила 
съдържащи опасни химични вещества (не извършена оценка на риска при работа с опасни 
химични агенти, не изградена локална аспирация, липса на документи удостоверяващи 
резултатите от извършена проверка за ефективност на вентилационни инсталации). 



В част от предприятията не се осигурява провеждането на периодични медицински 
прегледи на работниците и служителите, в участъци от производства, където шумът е 
близък или по-висок от допустимият, не се извършват ежегодни измервания за стойността 
му. 

В резултат от системната контролна дейност, провеждана от ИА “ГИТ” през 
изминалата година значително е увеличен относителния дял на предприятията, в които са 
установени данни за условията на труд. В 62,4 % (спрямо 48,9 % от проверените 
предприятия през 2005 г.) има данни за условията на труд. Относителният дял на 
персоналът в предприятията с установени данни за условията на труд е 76,4 % от 
работещите в проверените от трите икономически дейности предприятия за 2006 г. 
(спрямо 65,8 % през 2005 г.). 

Травматизъм 
По оперативни данни на НОИ, през изминалата година в трите икономически 

дейности са настъпили 181 трудови злополуки (в т.ч. 143 по чл. 55. (1) от КСО) спрямо 218 
трудови злополуки (в т.ч. 180 по чл. 55. (1) от КСО) за 2005 г. През годината са 
регистрирани 8 смъртни трудови злополуки, в т.ч. 1 по чл. 55, ал. 1 от КСО. До инвалидност 
е довела 1 злополука, в т. ч. 1 по чл. 55. (1) от КСО. 

Изводи и предложения 
В резултат на системната контролна дейност от страна на ИА “ГИТ” се наблюдава 

подобрение на редица показатели в проверяваните предприятия – активизиране в 
ръководствата на предприятията по въпросите свързани с извършване оценка на риска, 
приемане на програми за намаляване или отстраняване на установения риск, осигуряване 
на данни за условията на труд, осигуряване обслужване на работещите от СТМ, 
въвеждане на физиологични режими на труд и почивка при работа с високо нервно-
психическо натоварване, монотонност и принудителна работна поза, и предприемане на 
мерки за привеждане на предприятията в съответствие с останалите изисквания на ЗЗБУТ. 

Приоритетна задача за работодателите в предприятията следва да бъде 
изпълнението на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
чрез извършване на реална и качествена оценка на риска, предприемане на подходящи 
мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска (в т.ч. 
привеждане на микроклимата в съответствие със санитарно-хигиенните норми, 
предприемане на защитни мероприятия за намаляване нивата на шума в работните 
помещения, въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка за работещите при 
изразена двигателна монотонност и принудителна работна поза (кроячи, шивачи, гладачи 
и др.), активизиране дейността на КУТ/ГУТ). В предприятията, в които е въведен 
физиологичен режим на труд и почивка следва да бъде изпълнено изискването на чл. 10 от 
Наредба № 15 (ДВ, 54 от 1999 г.) за оценка на ефективността от въвеждането на 
физиологичен режим на труд и почивка (такава оценка е необходимо да бъде извършена 
една година след въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка). 

Необходимо е да продължи системният контрол в предприятията върху 
дейностите, свързани с употреба на опасни химични вещества, като се обърне специално 
внимание на употребата на лепила в предприятията за производство на обувки, работата с 
опасни химични вещества в багрилните отделения към предприятията за производство на 
текстил и не на последно място – при почистване на петна в предприятията за 
производство на облекло. В тази връзка е необходимо да бъде проверявано за наличието 
на колективни средства за защита, както и ефективността на същите, организацията на 
работа, наличието на информационни листове за безопасност и инструкции/указания на 
безопасна работа с опасните химични вещества, както и дали е извършена качествена 
оценка на риска във връзка с употребата на опасни химични вещества. Необходимо е да 
бъде обърнато специално внимание върху избора на лични предпазни средства при 
работа с опасни химични вещества, както и върху носенето на същите при работа. 

При осъществяване на контролът следва да се изисква извършване измервания на 
микроклимата в работните помещения както през студения, така и през топлия период на 
годината, в съответствие с изискванията на БДС 14776-87 “Работни места в 



производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна 
влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване”. 

 
Добив на полезни изкопаеми, производство и разпределение на 

електроенергия 
Миннодобивен отрасъл 
Съгласно плана и графиците за извършване на периодичен контрол на рискови 

производства, в отраслите от икономически дейности “добив на въглища и торф”; “добив 
на метални руди”; “добив на неметални материали и суровини ” през 2006 г. изпълнителна 
агенция “Главна инспекция по труда” е извършила 565 проверки в т.ч. 45 с участието на 
представители на други контролни органи, като са проверени общо 330 предприятия. 

През годината бяха извършени проверки по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятия извършващи геолого-проучвателни работи за 
добив на минерални суровини, нефт и газ чрез сондиране на територията на област Варна, 
Добрич, В. Търново, Русе, Кърджали, Стара Загора, Плевен, Враца и Ловеч.  

В изпълнение на утвърдени графици от изпълнителния директор на изпълнителна 
агенция “Главна инспекция по труда” за извършване на периодичен контрол в минните 
обекти през 2006 г. с участие на инспектори от отдел “МТИЕ” при Дирекция “Здравословни 
и безопасни условия на труд” допълнително бяха извършени проверки в голяма част от 
подземните и открити мини и кариери. 

През годината беше извършена цялостна проверка по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд в “Елаците мед” АД, гр. Етрополе във връзка с 
утвърден списък за проверка от ИА “ГИТ” за крупни промишлени обекти. 

По време на извършените проверки на обектите от миннодобивния отрасъл през 
2006 г. са констатирани 3254 нарушения на законодателството свързано с осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд, които се делят: 

− по организация и управление на дейността по ЗБУТ – 1155, което е 35 % от 
установените нарушения през годината; 

− по безопасността на работното оборудване и технологичните процеси – 1341, 
които представляват 41 % от общия дял на констатираните нарушения; 

− по хигиена на труда – 484 и трудовоправни отношения – 273 общо те 
представляват около 24 % от общия дял на констатираните нарушения. 

− Приложени са 3255 принудителни административни мерки, в т.ч. : 
− 3177 задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения; 
− 61 актове за спиране на машини, съоръжения и работни места; 
− 10 въвеждане на специален режим за безопасна работа в т.ч. участък “Миньор” 

бе въведен на специален режим до сключване на договор за обслужване от минно-
спасителна служба и “Евроманган” ЕАД поради невъзможност въздушната струя 
необходима за проветряване на рудника да бъде реверсирана; 

− 6 отстранени от работа работници и служители, които не са запознати с 
правилата за безопасни и здравословни условия на труд или не притежават необходимата 
правоспособност. 

Съставени са 123 актове на работодатели и длъжностни лица за допуснати 
нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 

През 2006 г. по оперативни данни на Националния осигурителен институт са 
станали общо 286 трудови злополуки, по чл. 55,.(1) и (2) от КСО при 346 за 2005 г., в т.ч. 
трудови злополуки, предизвикали смърт 5 при 6 за 2005 г.Загубените календарни дни за 
2006 г. са 14208 при 13379 за 2005 г. 

От сравнителния анализ е видно, че травматизма в отрасъла се запазва, като 
нивото му е едно от най високите в страната, въпреки засиления контрол от страна на ИА 
“ГИТ”. 

Всички проверени предприятия имат ведомствен орган по безопасност и здраве 
при работа. В по-малките предприятия, лицето “орган по безопасност и здраве” обикновено 
съвместява няколко длъжности. В дружествата с по-голяма численост на персонала са 
назначени служители на тази длъжност, които отговарят на изискванията на Наредбата за 



функциите и задачите на длъжностните лица и специализираните служби в предприятията 
за организиране на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на 
професионалните рискове. 

Малка част от работодателите са регламентирали писмено функциите и задачите 
на лицата, определени като органи по безопасност и здраве при работа. Недостатъчна е 
дейността на тези органи при сътрудничество със СТМ, особено с тези, които са външни и 
обслужват дружеството по договор, тъй като възприемат тази дейност като възложена на 
СТМ. 

Във всички проверени предприятия от миннодобивната промишленост с много 
малки изключения не е извършена оценка на риска ( в мини, които се възстановиха през 
последната година). Оценката на риска е извършена общо за отрасъла над 94 %. Същия е 
процента и на утвърдените програми за намаляване и минимизиране на производствения 
риск. Но тука трябва да се отбележи, че голяма част от програмите не са обезпечени с 
необходимите финансови средства това особено важи за малките обекти в отрасъла. 
Докато в по-големите предприятия “Асарел Медет”АД, “Челопеч Майнинг”АД, “Лъки 
Инвест” АД, “Марица Изток”АД, “Елаците Мед” АД програмите са обезпечени с финансови 
ресурси и те се изпълняват, от което следва да се очаква подобряване на условията на 
труд в тези предприятия. Следователно усилията на инспекционната дейност трябва да 
бъдат насочена в по-малките и средни предприятия в миннодобивната промишленост, 
където взискателността трябва да бъде завишена по ресурсното обезпечаване на 
програмите и изпълнението на мероприятията залегнали в тях. 

Всички проверени предприятия имат изградени КУТ/ ГУТ с изключение на Мина 
“Евроманган” ЕАД, където работодателя не е попълнил КУТ с нови членове на мястото на 
напусналите. В повечето предприятия комитетите /групите/ провеждат периодични 
заседания и водят документация за това. Основната проблематика, която се разглежда на 
заседанията отново се свежда до закупуване на специалното работно облекло, личните 
предпазни средства, даване на безплатната храна и много малка част за подобряване 
условията на труд. Всичко това налага изводът, че комитетите /групите/ по условия на труд 
в по-голямата част от дружествата съществуват формално и не работят ефективно в 
сътрудничеството с работодателите и работниците по създаването на условия за 
безопасен и здравословен труд. 

Малка част от дружествата са организирали собствени СТМ. Повечето разчитат на 
външни служби, които нямат специализирана професионална подготовка и ресурс за 
обслужване на минни предприятия. Оценките на риска са направени формално, защото не 
се познават детайлно професионалните рискове. По-голямата част от програмите за 
намаляване на риска и подобряване на условията на труд не са обезпечени с финансови 
средства и в тази връзка са неизпълними и реално няма да доведат до подобряване 
условията на труд. Само в по големите предприятията със собствени СТМ /”Асарел медет” 
АД, Мини “Бобов дол” ЕАД, “Каолин” АД ”Челопеч Майнинг” ЕАД, “Лъки инвест”АД/са 
извършени профилактични медицински прегледи на работниците и служителите и са 
изготвени анализи на здравословното им състояние. 

В повечето от минните предприятия са утвърдени списъци на работните места и 
видовете работа за които на работещите се осигуряват лични предпазни средства и 
специално работно облекло, като са определени видовете сроковете за износване и 
условията за използване при конкретните опасности за които се прилагат. Това не 
извършено в РК“Елаците мед” АД /подземните изработки за извоз на руда и водоотлив/, 
“Карбон инвест” ООД и р-к “Чала”, където се използват самоспасители с изтекъл срок на 
годност. В РК “Елаците мед” АД на електрическите багери се допуска използването на 
диелектрични ръкавици с изтекъл срок на заверка. 

Инструктажите се документират, съгласно изискванията на Наредбата за 
инструктаж на работниците и служителите. Констатираните нарушения по оформяне на 
дневниците за отчитане на инструктажите са незначителни с изключение на “Карбон 
инвест” ООД, където работодателя не е определил със заповед видовете инструктажи, 
техният обхват, продължителност, тематика и длъжностните лица, които ще ги провеждат. 

Резултатите от извършените проверки показват, че все още се допускат 
нарушения, които многократно се повтарят, което показва, че работодателите все още не 



са създали необходимата ефективна организация за управление на безопасността и 
здравето при работа.  

Най-често срещаните нарушения в мините обекти се свеждат до следното: 
А. Подземен добив на минерални суровини 
− използване на технологии за добив с висока степен на производствен риск, с 

много голям дял на ръчния труд, без да се отчитат в пълна степен рисковете от 
конкретните минно-технически условия. Изключение в това отношение от проверените е р-
к “Бабино” към Мини “Бобов дол” ЕАД и р-к “Челопеч”при “Челопеч Майнинг” ЕАД с. 
Челопеч; 

− Ликвидацията на дренажна галерия на РК “Елаците мед” АД се извършва без 
изготвен и утвърден проект, а в Мина “Евроманган” ЕАД се извършва демонтаж на метални 
крепежни конструкции не отразени в годишния технически проект и непълен 
паспорт/проект за извършваните демонтажни работи; 

− допуска се работа без осигурена ефективна вентилация на работните места. В 
редица случаи вентилацията за местно проветряване не се оръзмерява в зависимост от 
условията на конкретните работни места, поради което не е възможно доказване на 
нейната ефективност. Използват се 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 - ”Карбон инвест” 
ООД, р-к “Димов дол”, р-к “Ерма река” – у-к “Гюдюрска”, ВС на р-к “Пчелояд”, р-к “Чала” и 
др.. 

− констатира се неправилно съхраняване на взривни материали по работни 
места в нестандартни съоръжения и без надзор - р-к “Ерма река” – у-к “Мързян”; 

− допуска се използване на основни минни изработки без осъществяване на 
ефективен контрол от ръководния персонал по отношение крепежа и състоянието на 
минните изработки /нарушени крепежни конструкции и своевременен ремонт на същите - р-
к “Ерма река” - у-ци “Гюдюрска”, “Мързян”, р-к “Димов дол”, р-к “Еньовче” и др./ – това е 
характерно за по голямата част от подземни рудници, поради липса на квалифициран 
персонал за подържането и ремонта им; 

− в проектите за ликвидация не са предвидени достатъчни мерки за безопасна 
работа, като: вентилация, осветление, водоотлив, контрол на рудничната атмосфера, както 
и инструкции за безопасен демонтаж на метален крепеж, релсов път, транспортьори и 
други съоръжения /р-ци “Еньовче” и “Пчелояд”/ допускат се в работа електрически 
съоръжения с нарушена взривозащита и кабели с нарушена изолация – р-к “Бабино”; 

− допускат в експлоатация руднични електросъоръжения с липсващи капаци, 
клемни кутии, части от конструкцията. - р-к “Димов дол”, р-к “Ерма река”, р-к “Чала”и др.; 

− аварийната готовност на дружествата е недостатъчна – работещите не са 
достатъчно обучени, не са провеждат редовно тренировки по аварийните ситуации 
описани в ППЛА което се отнася почти за всички проверени подземни минни обекти. 

Б. Открит добив на минерални суровини 
− откривните, добивните и насипищните работи на някои места се водят без 

осигурена устойчивост и безопасност на параметрите на работните и неработни бордове и 
стъпала - РК “Елаците мед” АД, кариера “Воденичарско”, кариера “Колибар чешма”, 
кариера “Воденицата” и др.; 

− не се спазва широчината на работните, неработни и предпазни площадки, 
определени с проектите и паспортите за провеждане на минните работи – в много случаи 
минните и транспортни машини се разполагат в призмата на обрушаване на стъпалото; 
липсват и не се подържат предпазните ограничителни берми - кариера “Колибар чешма”, 
кариера “Воденицата” и др.; 

− експлоатират се електрически съоръжения /превключвателни пунктове, 
подвижни трансформаторни постове и комплектни разпределителни устройства/ в лошо 
техническо състояние, без защити, без заземяване и при нарушаване на изискванията за 



безопасност – РК ”Елаците мед” АД; 
− използват се кабели с нарушена изолация и многократни снадки, изпълнени с 

изолационна лента. Това нарушение е констатирано във всички проверени обекти; 
− констатира се, че много малка част от използваните машини /багери, сонди 

автосамосвали и др. са оборудвани с технически досиета - РК “Елаците мед” АД кариера 
“Бинкос”, кариера “Колибар чешма”, кариера “Воденицата” и др./. 

Основен проблем за подземните мини е минно-спасителната дейност. 
От Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” неколкократно е правено 

предложение пред съответните ведомства за разработване на нов документ 
регламентиращ статута, организацията и дейността на минноспасителнато дело 
съобразено с новите икономически отношения и не на последно място съобразено с опита 
на напредналите европейски страни в тази област. 

В момента в Република България има само две МСС отговарящи на действащите 
нормативи – МСС собственост на Мини “Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол и МСС собственост 
на “Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан. В голяма част от подземните обекти за да бъдат 
спазени “частично” нормативните изисквания са сключени договори за обслужване от МСС, 
които в някои случаи са на повече от 200 км. /Мина “Кошава” гр.Видин, “Евроманган” ЕАД с. 
Църква/. В резултат на тази голяма отдалеченост при евентуални крупни аварии 
спасителните работи ще се неефективни и ненавременни. В такива случаи се разчита на 
създадените руднични минноспасителни команди /РМСК/ или доброволни 
минноспасителни групи /ДМСГ/ в минните обекти. Но формираните ДМСГ в никакъв случай 
няма да може да заменят напълно професионалните спасители от МСС. Поради голямата 
отдалеченост на МСС от подземните обекти, негативно влияе върху качеството на 
обучение на доброволните спасители и нормалното подържане и профилактика на 
спасителната техника и оборудване. При формираните ДМСГ се наблюдава голямо 
текучество и несвоевременно попълване на техния състав с обучени доброволни 
спасители. Трябва да се има още и в предвид, че ДМСГ не навсякъде са снабдени с 
техника обикновено тя е остаряла с не осигурени резервни части и консумативи за нея. 

Всички тези констатации за състоянието на минноспасителната дейност от 
ръководството на ИА “ГИТ” бяха изнесени през месец юни на разширено заседание 
на Браншовия съвет по условия на труд в минната промишленост, на което 
присъстваха и работодателите на повечето минни дружества. На заседанието беше 
взето решение да се запознаят компетентните органи с проблема. 

С настоящия доклад е необходимо още един път да бъде повдигнат въпроса 
за състоянието на минноспасителната дейност пред ръководството на МТСП и чрез 
него да се инициира обсъждане в Националния съвет по условия на труд. 

 
Енергетика 
През 2006 г. са проверени 147 предприятия от тези икономически дейности с 33784 

заети в тях, като 29 % са фирми с персонал до 9 души, 31 % - до 50 души, 21 % - до 250 
души, 7 % - до 500 и 12 % от проверените са големи предприятия с персонал повече от 500 
души. Анализът на резултатите от инспектирането в тези предприятия показва, че 
констатираните нарушения (951) в по-голямата си част (около 50 %) са свързани с 
организацията на дейността по осигуряването на ЗБУТ, около 22 % са свързани с 
безопасните условия при работа, 16 % с хигиената на труда и 12 % с трудовите 
правоотношения. Независимо от големия брой нарушения са съставени малък брой актове 
за административни нарушения (6), в т.ч. 4 на работодатели, 1 на длъжностни лица и 1 на 
работници и служители. 

От проверените предприятия само в 17 % от тях са извършени контролни 
измервания за установяване на актуални данни за условията на труд и е установено, че от 
всички работещи около 45 % работят в условия, неотговарящи на хигиенните норми и 
изисквания. 

Оценка на риска по работните места и утвърдени програми за неговото 
отстраняване (ограничаване) имат 135 от всичките проверени предприятия. Оценката на 
риска и програмите за неговото намаляване са извършени професионално. Отделено е 



сериозно внимание на професионалните рискове при извършване на ремонтни и аварийно-
възстановителни работи.  

От общо 147 проверени предприятия в 139 (приблизително 95 %)е осигурено 
обслужване от СТМ. Всички предприятия от икономическата дейност ”Производство, 
пренос и разпределение на ел. енергия” са осигурили своите служители със служби за 
трудова медицина, като практиката е различна: в част от ЕРП са създали собствени СТМ 
(Варна, Ст. Загора), в друга част използват услугите на външни такива. Отчита се, че са 
извършени периодичните профилактични прегледи и са изготвени анализи за 
заболеваемостта през изтеклата година. Не са констатирани професионални заболявания. 
Тези служби са под непосредствения контрол на ръководствата на предприятията и 
полагат усилия обслужването на работниците и служителите да се извършва в 
съответствие с изискванията на Наредба № 14 на МЗ за службите по трудова медицина. 
За добрата организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ в тези предприятия 
съществен принос имат и органите по безопасност и здраве при работа. 

При проверките е констатирано, че в 143 от проверените предприятия има 
назначено щатно лице, изпълняващо функциите на орган по безопасност и здраве, а в 12 
предприятия тази длъжност се съвместява - в повечето случаи това са лица от инженерно-
техническия персонал, натоварени и с експлоатацията на съоръженията и обучението на 
персонала. 

В 82 % от проверените предприятия има изградени КУТ, които в повечето случаи 
работят ефективно, документират своята дейност и обсъждат цялостната дейност по 
осигуряване по ЗБУТ в предприятията. Членовете са преминали обучение и познават 
основните нормативни актове. 

През 2006 г. в отрасъла инспекторите по труда са приложили 940 принудителни 
административни мерки. 

Съставени са общо 48 актове на работодатели, длъжностни лица, работници и 
служители за допуснати нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

През 2006 г. са станали общо 128 трудовите злополуки по чл.55, (1) и (2) от КСО 
/164 за 2005 г./ в т.ч. трудови злополуки предизвикали смърт 6 /2 за 2005 г./. Загубените 
календарни дни за 2006 г. са 6026 /7185 за 2005 г./ От сравнителния анализ е видно, че 
общо злополуките в отрасъла намаляват но има едно съществено увеличение на 
злополуките, които са предизвикали смърт на работника. 

Основните най-често срещани нарушения свързани с осигуряване на 
безопасността при работа се отнасят до следното: 

− експлоатира се остаряло (физически и морално) технологично оборудване, в 
т.ч.: амортизирани селски и градски трафопостове с течове на покривната конструкция; с 
липсващи прегради и блокировки срещу неправилни манипулации; с нарушени 
антикорозийни покрития на металните конструкции; 

− използват се амортизирани превозни средства, неподходящи за едновременен 
транспорт на хора, материали и ЛПС, а от друга страна неотговарящи на изискванията за 
високопроходими МПС; 

− липсва подходяща механизация за различните дейности, свързани с 
поддържането и ремонта на въздушни електропроводи, както и на подземни кабелни 
линии; 

− значителна част от сградите, използвани за разпределителни уредби са с 
амортизирани строителни конструкции, липсват на редица места санитарно-битови 
помещения; 

− не са изпълнени изискванията на ЗЗБУТ относно съставянето и 
комплектоването на аварийните планове – на много места е констатирано формално 
отношение към проблематиката за предотвратяване и ликвидиране на аварии; 

Допуснатите нарушения на трудовите правоотношения са свързани основно с 
документирането на извънредния труд и отчитането на работното време, тъй като голяма 
част от техническия персонал работи по график и дава извънредни дежурства. 

Всички тези констатации следва да насочат контролната дейност към завишаване 
взискателността по отношение безопасното поддържане, експлоатиране на 



производственото оборудване и стриктното спазване на специфичните нормативни 
изисквания. 

 
Предприятия за производство на химични продукти, нефтопреработващи 

предприятия, металургия и металолеене, силикатна промишленост, фармацевтична 
промишленост, издателска и полиграфическа дейност, производство на дървесна 
маса, хартия, картон и изделия от тях и рискови дейности. 

Резултатите от инспекционната дейност на Д “ОИТ” през 2006 г. показват, че в 
седемте основни отрасли на икономиката на Р България са извършени общо 1656 
проверки в 1130 предприятия със зает персонал 97127 работници и служители, което 
представлява 4.6 % от общия брой проверки за страната. Областните инспекции по труда 
правилно са преценили, че ефективността на контрола се увеличава, когато се извършват 
и последващи проверки в тези отрасли, като техния дял е 24 % от общия брой. 

През отчетния период в седемте икономически дейности са извършени 204 
проверки повече в сравнение с 2005 г., което представлява увеличение с близо 14 %. Този 
факт показва повишаване качеството на планиране на контролната дейност и по-
ефективното разпределение на фонда работно време на инспекторите по труда. 

Резултатите показват, че преобладаващата част от проверките (70 %) са 
извършени в предприятия със зает персонал до 49 работници и служители (при 71.4 % от 
проверките през 2005 г.), като на този факт влияние оказва структурата на икономическите 
субекти в страната. 

По икономически дейности, за отчетната година, най-много проверки (818) са 
извършени в предприятията от химическата промишленост, включваща три икономически 
дейности – “Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”, “Производство на 
химични продукти” и “Производство на изделия от каучук и пластмаси”. В предприятията от 
силикатната промишленост са извършени 364 проверки, 218 проверки в “Производството и 
леене на метали”, 157 проверки в издателската и полиграфическа дейност и 99 проверки в 
предприятията за производство на дървесна маса, хартия и картон. 

В сравнение с резултатите от инспекционната дейност през 2005 г. през отчетния 
период са извършени 189 проверки повече в химическата промишленост (увеличение с 
30 %), 27 проверки повече в производството и леенето на метали (увеличение с 14 %) и 20 
проверки повече в силикатната промишленост (увеличение с близо 6 %). 

По националните приоритети, кампании и прегледи, свързани с изпълнение на 
политиката и стратегията на ИА “ГИТ” през 2006 г. бяха организирани и проведени два 
планирани национални прегледи по осигуряването на ЗБУТ в предприятията за 
производство на бои, лакове и пигменти и за производство на стъкло и изделия от стъкло, 
както и един извънреден национален преглед по безопасната експлоатация на хладилно-
амонячните компресорни инсталации в страната. 

Във връзка националния преглед в предприятията за производство на бои, лакове 
и пигменти, трябва да се подчертае факта, че с оглед оказване на методическа помощ на 
възможно по-голям брой инспектори по труда в Д”ОИТ”, инспектори от отдел “ХМРДТМ” от 
Д “ЗБУТ” взеха участие в проверките на около 40 % от инспектираните основни 
предприятия от бранша: “Химатекс” АД, гр. София; “Рекорди” ООД, гр. София; ЕТ “Боро – 
Богомил Дачев”, гр. София; “Боди Колор” АД, гр. София; “Оргахим” АД, гр. Русе, “Нубиола 
България” ООД, гр. Русе; “Лакпром” АД, с. Световрачене, “Инса” ЕООД, гр. Раковски, “Селт” 
ООД, гр. Пловдив и т.н. 

Изготвен бе анализ за резултатите от проведения национален преглед, който на 
практика обхвана 25 предприятия със зает персонал около 1800 работници, в 12 области 
на страната. Същият ще бъде предоставен за разглеждане в Отрасловия съвет по условия 
на труд “Химическа и нефтопреработваща промишленост”. 

Съгласно годишния план за дейността на ИА “ГИТ” през месец ноември 2006 г. бе 
организиран и проведен, с участие на инспектори от Д “ЗБУТ”, национален преглед по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за 
производство на стъкло и изделия от стъкло. Прегледа обхвана 10 предприятия в 8 
области – “Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище, “Интериор глас” ООД, гр. Елена, 



“Рубин” АД, гр. Плевен,”Дружба стъкларски заводи” АД, гр. Пловдив, “Ново стъкло” ЕАД, гр. 
Нови пазар и др. 

С оглед осъществяването на превантивен контрол по изпълнението на 
предписанията, дадени по време на Националния преглед по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд в металургичния отрасъл, проведен през 2005 г. инспектори 
от отдел “ХМРДТМ”, съвместно със съответните Д “ОИТ”, участваха в специални проверки 
в: “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “ОЦК” АД, гр. Кърджали и в пет производства на 
“Кремиковци”АД – Коксохимическо производство, Агломерационно производство, 
Чугунодобивно производство, Стоманодобивно производство и производство “Разделяне 
на въздух”. 

В изпълнение по разпореждане на ръководството на ИА ”ГИТ”, през 2006 г. бяха 
извършени специални проверки по осигуряване на ЗБУТ в няколко от големите, 
структуроопределящи предприятия в химичния и металургичен отрасъл: “Чугунодобивно 
производство” към “Кремиковци” АД (мес. февруари 2006 г.), “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, 
гр. Бургас (27.02-02.03.2006 г.), “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище (18-23.05.2006 
г.), “Неохим” АД, гр. Димитровград (февруари 2006 г.), “Агрополихим” АД, гр. Девня 
(септември 2006 г.). 

Данните за дейността на Д “ОИТ” за 2006 г. показват, че се увеличават броя на 
проверките, в които са участвали повече от един инспектор по труда и то преди всичко в 
рисковите производства и дейности в обхвата на горе цитираните икономически дейности, 
а именно: в 35 % от проверките в силикатната промишленост (при 24 % за 2005 г.) и в 19 % 
от проверките в химическата промишленост (при 16 % за 2005 г.). Запазва се високото 
ниво на този показател на проверките в предприятията за производство и леене на метали 
– 34 % за 2006 г., при 35 % за 2005 г.  

В 8 % от проверките в седемте икономически дейности са били извършени 
контролни измервания на фактори на работната среда (при 4 % средно за страната), като 
този показател остава на подобно ниво в сравнение с 2005 г. 

Традиционно най-много измервания са извършени в икономическа дейност 
“Производство и леене на метали” – в 14 % от извършените проверки (при 15 % за 2005 г.). 
Нивото на този показател за химическата промишленост е 8 %, а в силикатната – 7 %. 

Добро сътрудничество е осъществено през 2006 г. при реализиране на 
Споразумението от 2002 г. за координация и сътрудничество между ИА “ГИТ” и ГД “ИДТН” 
при извършване на съвместни проверки в икономическа дейност “Производство и леене на 
метали”, като техния брой е 15 (в 7 % от общия брой проверки в отрасъла). Проверките в 
цитирания отрасъл представляват 15 % от общият брой съвместните проверки на двете 
институции за страната. 

Проверките извършени в присъствие на членове на КУТ/ГУТ са: 
− в “Производство и леене на метали” - 14 % от общият брой за отрасъла; 
− в химическата промишленост – 18 % от общият брой за отрасъла; 
− в силикатната промишленост – 19 % от общият брой за отрасъла. 
По време на проверките през 2006 г. са констатирани общо 10827 нарушения на 

нормативните актове по трудовото законодателство, което е с 2485 повече, в сравнение 
със същият период на 2005 г. за седемте икономически дейности (увеличение с близо 
30 %). Това представлява средно 6,5 нарушения при извършването на една проверка (при 
средно за страната 5,9 нарушения). По този показател на ефективността на дейността на 
инспекторите по труда отчитаме повишаване през отчетния период в сравнение с 2005 г., 
когато са констатирани средно 5,7 нарушения на трудовото законодателство при 
извършването на една проверка в седемте икономически дейности (повишение с 14 %). 

Най-взискателни са били инспекторите по труда при инспектиране на 
предприятията за “Производство и леене на метали”, където са констатирани средно 7,4 
нарушения на проверка, при същото ниво на този показател за 2005 г.  

За останалите икономически дейности нивото на този показател бележи 
повишение: 

− 7,2 нарушения на проверка в силикатната промишленост, при 5,6 за 2005 г.; 
− 6,5 нарушения в издателската и полиграфическа дейност, при 5,6 за 2005 г.; 



− 6,1 нарушения на проверка в химическата промишленост, при 5,3 за 2005 г., 
докато известно намаление - 5,3 нарушения на проверка се констатира при извършване на 
проверки в предприятията за производството на дървесна маса, хартия и картон, при 5,8 за 
2005 г. 

За примери на ефективна инспекторска дейност могат да бъдат споменати 
реализираните проверки с участие на инспектори от Д “ЗБУТ” в: 

− “Интериор глас”ООД, гр. Елена, когато бяха дадени 84 задължителни за 
изпълнение предписания, бяха спрени от експлоатация 6 машини и съоръжения, бяха 
въведени два специални режима за безопасна експлоатация при сериозна и 
непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и бяха връчени 14 акта за 
установяване на административни нарушения; 

− “Агрополихим” АД, гр. Девня – 67 задължителни предписани, един специален 
режим и 2 акта за установяване на административни нарушения; 

− “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище – констатирани 55 нарушения, 
спрени 2 машини и съоръжения и отстранени от работа 3 работника; 

− “ОЦК” АД, гр. Кърджали (проверка април 2006 г.) – констатирани над 60 нови 
нарушения в рисковите производства и дейности; 

− “Кремиковци” АД – Чугунодобивно производство (проверка февруари 2006 г.) – 
38 задължителни предписания, спрени от експлоатация 6 машини и съоръжения, въведен 
един специален режим за експлоатация и връчени 6 акта за установяване на 
административни нарушения; 

− “Неохим” АД, гр. Димитровград (проверка февруари 2006 г.) – 29 задължителни 
предписания; 

− “Тракия глас България” АД, гр. Търговище – 27 задължителни предписания; 
− “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар – 26 задължителни предписания; 
− “Рубин” АД, гр. Плевен – 24 задължителни предписания и спрени 3 машини и 

съоръжения; 
− “Кремиковци” АД (проверка юни 2006 г.) – 22 задължителни предписания, 

спрени от експлоатация 2 машини и съоръжения, бе въведен специален режим на 
експлоатация в Кислороден блок № 5 към производство “Технически газове” и връчени 5 
акта за установяване на административни нарушения. 

Констатираните нарушения през 2006 г. в седемте икономически дейности, 
свързани с организацията и управлението на дейността по ЗБУТ са с най-висок 
относителен дял – 47 %. По икономическите дейности разпределението е следното: 

− 57 % от нарушенията в “Издателска и полиграфическа дейност”; 
− 49 % - в “Производство на дървесна маса, хартия и картон”; 
− 48 % в “Производство на продукти от други неметални минерални суровини”; 
− 46 % - в химическата индустрия; 
− 40 % в “Производство и леене на метали”. 
От обобщената справка за дейността за 2006 г. се констатира, че преобладаващата 

част от нарушенията по организацията са свързани с липса на изискваща се документация 
(19 %), липса на вътрешнофирмени актове по ЗБУТ (17 %) и по отношение инструктажите и 
обучението (15 %), като нивата се запазват в сравнение с 2005 г. 

Нарушенията, свързани с безопасността на работното оборудване и 
производствените процеси са средно 31 %, като в икономическите дейности “Производство 
и леене на метали” те са 33 %, при “Производство на продукти от други неметални 
минерални суровини” – 33 %, а в химическата промишленост – 30 %. 

Висок е дела на нарушенията по електробезопасност – 23 % от общият брой по 
безопасност на труда в седемте отрасъла. Най-висок е техния дял в химическата 
промишленост – 24 %, 21 % - в силикатната промишленост и 18 % - в производство и леене 
на метали. Следват – липса на предпазни, блокиращи и сигнално-предупредителни 
устройства (20 %), нарушенията на изискванията за безопасна работа с опасни химични 
вещества – 4 % и нарушенията на технологичните процеси – 4 %. 

Най-много нерешени проблеми и най-много констатирани нарушения по хигиената 
на труда са регистрирани в икономическите дейности: “Производство и леене на метали” – 



27 % от общия брой нарушения, в химическата индустрия – 24 %, 22 % в издателската и 
полиграфическа дейност и в силикатната промишленост – 19 %. 

В процеса на контролната дейност през отчетния период инспекторите по труда са 
спрели общо 246 машини, съоръжения и работни места в седемте ИД (при 99 за същият 
период на 2005 г. – увеличение с 150 %). Най-голям е броят на спрените машини и 
съоръжения в предприятията от химическата промишленост – 91 бр., в силикатната 
промишленост – 75 бр. и при производството и леене на метали – 57 бр. 

Дадени са предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа на 
33 производства и работни места в седемте икономически дейности (при 8 за 2005 г.) – 17 
в химическата промишленост (при 3 – за 2005г), 10 – в силикатната промишленост (при 4 – 
за 2005 г.) и 5 в производство и леене на метали (при 1 за 2005 г.). 

Поради липса на квалификация за работата, която изпълняват, са отстранени от 
работа 23 работника – 8 в силикатната и химическата промишленост, 6 работника в 
производство и леене на метали и един в производство на дървесна маса, хартия и картон. 

Приложените принудителни административни мерки от инспекторите по труда през 
отчетния период в сравнение с 2005 г. бележат ръст от 35 % (от 374 на 505 акта), като 71 % 
от тях са за нарушение на нормите по осигуряване на ЗБУТ. Най-висок е броят на 
съставените актове в химическата промишленост – 207 бр. (при 127 за 2005 г.), следва 
силикатната промишленост с 139 акта (при 108 за 2005 г.) и производство и леене на 
метали с 91 бр. (при 64 за 2005 г.). 

Най-често е търсена административно-наказателна отговорност от работодателите 
– 66,5 %, 18 % са длъжностните лица и 13 % - работници.  

Анализирайки резултатите от контролната дейност за отчетния период в сравнение 
със същият период на 2005 г. се наблюдава подобряване и задълбочаване на контрола. В 
своите проверки инспекторите по труда са се стремили да открият и насочат вниманието 
на работодателите и длъжностните лица към проблемите в изградените системи за 
безопасност и здраве при работа, потенциалните специфични рискове, които съществуват 
при провеждането на производствените процеси, за осигуряване на системи за детекция за 
пожаро- и взривоопасни производства, състоянието и надзора на съоръженията с 
повишена опасност и средствата за измерване, свързани с безопасната експлоатация на 
работното оборудване, предпазната арматура, наличието и ефективността на 
вентилационните уредби, обучението и квалификацията на изпълнителските кадри, 
аварийна готовност на предприятията и т.н. 

Общи изводи и оценки по осигуряване на ЗБУТ в седемте икономически дейности 
1. Оценка за спазването на основните изисквания на ЗЗБУТ в проверените 

предприятия. 
Извършените проверки показват, че в резултат на осъществения от Д “ОИТ” 

контрол, вкл. периодичен, настъпват положителни изменения в дейността на 
работодателите главно по организацията на дейността за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 

В повечето по-големи предприятия се работи по въведени системи за безопасност 
при работи и с нов тип мениджмънт на принципа “Добро здраве – добър бизнес”, нает е 
квалифициран персонал, обслужващ технологичните процеси и работното оборудване. 

През последните години голяма част от новоизградените или модернизирани 
цехове към отделни големи предприятия, както и новите машини и съоръжения са пуснати 
в експлоатация в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ, като по този начин осигуряват по-
благоприятни условия на труд (например: “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Полимери” АД, гр. 
Девня, “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Декафос” АД, гр. Девня, “Кумерио Мед” АД, гр. 
Пирдоп, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “София Мед” АД, “Алкомет” АД, цех за “Непрекъснато 
разливане на стомана” в “Кремиковци” АД, “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, “Суперсплав” 
ООД, гр. Пловдив, “Чугунолеене инвест-97” АД, гр. Първомай, “Сила” АД, гр. Ямбол, 
“Орудица 2000” ООД, гр. Елхово, “ИНСА” ЕООД, гр. Раковвски, “Софарма” АД, гр. София, 
“Арома” АД, гр. София, “Лакпром” АД , “Българска роза – Севтополис” АД, гр. Казанлък, 
“Минерали индустриали България” ЕООД, гр. Севлиево, “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови 
Пазар, “Фикосота синтез” ООД, гр. Шумен, “Графус” ООД, гр. Шумен, “Момина крепост” АД, 
гр. В. Търново и др.). 



Примери за изпълнение от страна на работодателите на изискванията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е и замяната на употребата на 
опасни химични вещества с по-безвредни, като към предприятията за производство на бои 
и лакове се включват и предприятия за производство на изделия от каучук и пластмаса 
(“Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “Каумет” АД, гр. Силистра и др.), “Свилоза-ЗИК” 
АД, гр. Свищов, “КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна и др. 

Независимо постигнатите положителни промени в тази област, все още е голям 
броят на работодателите, неспазващи изискванията по организацията и управлението на 
дейността за осигуряване на ЗБУТ. Потвърждение за това е факта, че средно всяко второ 
от нарушенията в горе цитираните отрасли са в тази област. 

По-важните причини за това са: 
− недостатъчна обществена отговорност на бизнеса по отношение зачитане и 

подкрепа опазването на правата на човека за безопасност и здравето при работа; 
− браншовите организации на работодателите и работещите не организират и не 

осъществяват ефективно взаимодействие на национално ниво по отношение изграждане 
на системи по безопасност и здраве при работа в съответните икономически дейности; 

− липса на интегрална връзка между системата за безопасност и бизнес 
политиката на предприятията; 

− незаинтересованост на немалка част от работодателите за усъвършенстване 
на изградените вече системи за управление по безопасност и здраве и неефективен 
контрол по тяхното функциониране; 

− неангажираност на страните (работодатели, длъжностни лица и работници и 
служители) за подобряване на диалога с цел повишаване на ефективността на системите 
по безопасност и здраве при работа; 

− непознаване на изискванията на ЗЗБУТ от работодателите от проверените за 
първи път малки и средни предприятия, както и на нововлезли в сила хармонизирани с 
Европейските директиви подзаконови актове; 

− функциите на органи за безопасност и здраве в голяма част от предприятията 
се възлагат по съвместителство на длъжностни лица, които в повечето случаи нямат 
необходимите знания и квалификация или не разполагат с необходимото време за 
извършване на ефективна дейност; 

− недостатъчна информация за съществуващите системи за обучение и 
квалификация на органите по безопасност и здраве при работа във връзка увеличаващият 
се брой хармонизирани нормативни актове по безопасност на труда; 

− очертаваща се потребност на пазара на труда от квалифицирани работници и 
служители. 

Проверките констатират, че все още има работодатели, които не са изградили 
фирмена политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или тя е 
неефективна – “Елма” АД, гр. Троян, “Керамичен цех”, с. Михалци, “Интериор Глас” ООД, 
гр. Елена, “Мадара ТР” ЕООД, гр. Шумен и др. 

Оценка на риска за здравето и безопасността 
Приоритетен критерий за оценка на дейността на работодателите по осигуряване 

на ЗБУТ е качеството, обхвата и съдържанието на извършените оценки на риска при 
работа, планирането на мерки за предотвратяване, ограничаване и минимизирането му и 
тяхното изпълнение. 

От проверените през 2006 г. 1130 предприятия в седемте икономически дейности, 
извършена оценка с утвърдена програма за отстраняване и минимизиране на 
съществуващите рискове има в 873 предприятия, което представлява 77 % от общия брой, 
при 79 % за същият период на 2005 г. и средно за страната 65 % за т. г. 

Най-висок е делът на предприятията с изготвена оценка и приета програма от 
икономическите дейности: 

− “Производство и леене на метали” – 83,4 %, (при 80 % за 2005 г.); 
− химическа промишленост – 81,5 %, при 73 % за същият период на 2005г; 
− производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон – 

77,3 %, при 63 % за 2005 г. 



− силикатна промишленост – 75 %, при 66 % за същият период на 2005 г; 
− издателска и полиграфическа дейност – 58,4 %, при 52 % за същият период на 

2005 г; 
Част от работодателите продължават да възлагат извършването на оценката на 

риска на външни СТМ, които не познават детайлно производствените процеси, работно 
оборудване и специфичните източници на риск при работа. В тези случаи длъжностните 
лица, работниците и служителите не взимат активно участие при извършването на 
оценката на риска. 

Обща слабост на оценките на риска е липсата на измервания на специфичните 
фактори на работната среда, неидентифицирани са всички източници на опасности, 
особено специфичните, не са обхванати работното оборудване, организацията на труда и 
състоянието на помещенията и т.н. – “Интериор Глас” ООД, гр. Елена, “Лит” ООД, гр. 
Видин, “Метоил” ООД, гр. Видин, “ОЦК” АД, гр. Кърджали, “Стомана индъстри” АД, гр. 
Перник, леярен цех на “Радомир метали” АД, “Чугунолеенеинвест-97” гр. Първомай, 
“Метал-БГ” ООД, гр. Пловдив, “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих, “Органика България” ЕООД, 
“Балканфарма –Разград” АД, “Дружба” АД, гр. Разград, , “Алумекс”, гр. Разград, “Оргахим” 
АД, гр. Русе,“Фенопласт-99” ООД, и “Полисан” ООД, гр. Русе, “Драголови” ООД, “Синекс” 
ООД, и “Агромаш БГ 2005” ООД от гр. Сливен, “Рекорд” ООД, “Химатех” АД, “Боди Колор” 
ООД, “Колора” АД, “Лакпром” АД, “Етропал” АД от Софийска област, “Лектра” ООД, и 
“Сидекс” ООД от гр. Хасково, “Каучукова компания ДС” ООД, “ЗТКИ” ООД , Химични 
продукти” ООД от гр. Ямбол и др. 

Често предлаганите мерки за ограничавани или минимизиране на риска при работа 
представляват по-скоро мероприятия за поддържане на съществуващото състояние на 
работното оборудване, не се спазват изискванията относно йерархията на превенция за 
осигуряване на ЗБУТ, а се отдава най-голям приоритет на използването на ЛПС и 
провеждане на инструктажи – “Кремиковци” АД, “ОЦК” АД, гр. Кърджали , “Зебра” АД, Си 
Зе” АД и “Еластик” АД от Софийска област и др. 

В значителна част от проверените предприятия утвърдените програми за 
ограничаване и минимизиране на риска при работа са без финансово обезпечаване. 

От друга страна изготвените оценки на риска в половината от малките и средните 
предприятия в издателската и полиграфическа дейност и силикатната промишленост са 
без утвърдена програма с мерки за отстраняване или минимизиране на същия. 

Редки са случаите, когато оценката на риска включва начини за контрол на 
изпълнението на планираните мерки и условия за преразглеждането й. Изключение в това 
отношение са “Санитапласт” АД, “Алкомет” АД от гр. Шумен, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, 
“Кумерио мед” АД, гр. Пирдоп , Агрия” АД, “Калцит” АД, гр. Асеновград и др. 

Все още има предприятия, в които не е извършена оценка на риска или липсват 
програми за неговото премахване, минимизиране или ограничаване – “КДН” АД, гр. 
Габрово, “Хамбергер – България” ЕООД, гр. Севлиево, “Балканско ехо” ЕООД, гр. Пловдив, 
“Метал - БГ” ООД, гр. Пловдив, “Суперсплав” ООД, гр. Пловдив, “ИПО” ООД, гр. Карлово, 
леярен цех на “Спарки” АД, гр. Русе, ЕТ “Иван Минчев 69”, гр. Твърдица, “Бачо” ООД, гр. 
Сливен, “Агромаш БГ 2005” ООД, гр. Сливен, “Марица ТР” ЕООД, гр. Шумен, “Неша” ООД, 
с. Загориче и др. 

Не се извършва преразглеждане на оценката на риска след преместване в ново 
работно помещение, при въвеждане в експлоатация на нови машини или при промени в 
организацията на трудовата дейност – ”Софарма” АД, с. Врабево, “Химик” АД, гр. Разград, 
“Графус” ООД, гр. Шумен, ХЗ “Смядово”, гр. Смядово, “Макет” АД, гр. Шумен, “Алкомет” АД, 
гр. Шумен и др. 

Като добри оценки на риска могат да се посочат тези, които са извършени 
съвместно от собствените служби по трудова медицина (СТМ) и органите по безопасност и 
здраве при работа (ОБЗ), длъжностните лица и работниците от предприятията, напр.: 
“Кумерио Мед” АД, “КЦМ” АД, “Алкомет” АД, “София Мед” АД, “Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД, гр. Бургас, “Свилоза” АД, гр. Свищов, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Спарки-Елтос” АД, 
гр. Ловеч, “Балканфарма –Троян” АД, “Неохим” АД, гр. Димитровград, и др. 

Проверките през 2006 г. констатираха добри оценки на риска и в “Монбат” АД, гр. 
Монтана, “Вектор” ООД, гр. Троян, “Универсалстрой” ООД, с. Дълбок дол, Кооперация 



металургия, гр. София, “Рока България” АД, гр. Каспичан, “Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен, 
както в предприятията за производство на цимент и др. 

Извършените проверки и през т. г. потвърждават констатациите от изминали 
периоди, че оценката на риска е приета като основен елемент на управлението на 
безопасността само в преобладаващата част от големите предприятия. 

Орган за безопасност и здраве при работа (ОБЗ) 
Резултатите от инспекционната дейност на Д “ОИТ” през 2006 г. показват, че в 

проверените 1130 предприятия от посочените икономически дейности изграден орган за 
здраве и безопасност им в 1073 предприятия или в 95 %, при средно 89,5 % за цялата 
страна. 

Най-висок е делът на длъжностните лица по съвместителство в малките и средни 
предприятия от химическата промишленост – 49 % и в производство и леене на метали и в 
силикатната промишленост – 41 %. Функциите на ОБЗ се изпълняват от длъжностни лица в 
27 % от предприятията за “Производство и леене на метали”, докато този показател за 
силикатната промишленост е близо 20 %, а в химическата промишленост само в 15 %. 
Остава висок дела на малките и средни предприятия, където работодателите изпълняват 
тези функции – 61 % в издателската и полиграфическа дейност, 37 % в силикатната 
промишленост и при производството на дървесна маса, хартия и картон, 33 % в 
химическата промишленост и 29 % при производството и леене на метали. 

Проверките показват, че в големите и в някои от средните предприятия, където са 
назначени длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, дейността на 
органа за безопасност и здраве е изпълнена с обхвата и съдържанието на Наредба №3 от 
1998 г. на МТСП – “Химатех” АД, ЕТ “Боро-Богомил Дачев”, “Балканфарма-Разград” АД, 
“Биовет” АД, клон Разград, “Хан Аспарух” АД гр. Исперих, “Монбат” АД, гр. Монтана, “КЦМ” 
АД, “Кумерио Мед” АД, “София Мед” АД, “Стомана индъстри” АД, Алкомет” Ад, гр. Шумен, 
“Санитапласт” АД, гр. Шумен, “ “Балканфарма – Троян” АД, “Златна панега цимент” АД, 
“Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Рока България” АД, гр. Каспичан, “Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД, “Биовет” АД, гр. Пещера,”Свилоза-ЗИК” АД, гр. Свищов, “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, 
“Рубела-Бюти”, гр. Рудозем, “Пиринпласт” АД, гр. Гоце Делчев, “Монбат” АД, гр. Монтана, 
“Неохим” АД, гр. Димитровград, “Елмот” АД, В. Търново, “Аркус” АД, гр. Лясковец, “Медика” 
АД, гр. Сандански и др. 

Добра практика проверките констатираха и в дейността на някои органи по 
безопасност и здраве при работа назначени по съвместителство – “Завод за хартия – 
Белово” АД, “Завет” АД – Завет, “Херти” ООД, гр. Шумен, “Макет” ООД, гр. Шумен и др. 

Потвърждава се констатацията от минали периоди, че в малките и средните 
предприятия във всички отрасли, където функциите на ОБЗ при работа се изпълняват от 
работодателите и длъжностни лица по съвместителство дейността им е по-скоро 
формална, като на последните не се определя минималното необходимо време за 
изпълнение на дейността. Нередки са случаите и на недооценяване от страна на 
работодателите на дейността на ОБЗ като не се предприемат мерки за изпълнение на 
техни предложения и препоръки. 

Инструктажи и обучение 
В голяма част от проверените предприятия е създадена добра организация за 

прилагане на Наредба № 3 от 1996 г. на МТСП и МЗ за инструктажа на работниците и 
служителите по БХТПО. Потвърждение за това е факта, че само 15 % от констатираните 
нарушения по организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ са били във връзка 
инструктажите и обучението. По икономически дейности относителния дял на нарушенията 
по инструктажите и обучението е следния: 

− 21 % от констатираните нарушения по организация на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ при производството на дървесна маса, хартия и картон; 

− 18 % от констатираните нарушения по организация на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ в силикатната промишленост; 

− 15 % от констатираните нарушения по организация на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ в химическата промишленост; 



− 12 % - в “Производство и леене на метали” и издателска и полиграфическа 
дейност. 

И през отчетния период констатираните пропуски са: липса на писмена заповед за 
определянето на видовете инструктажи, тяхната тематика и програми, не са определени 
работните места, на които на работниците ще се провежда обучение и изпит, както не се 
определят длъжностните лица, които да провеждат съответното обучение. 

Съществен елемент от превенцията по осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятията за производство на химични продукти, за 
производство и леене на метали са въведените и ефективно действащи системи за 
обучение и квалификация на работещите и длъжностните лица по въпросите за 
безопасност и здраве при работа “Неохим” АД, гр. Димитровград, “Балканфарма-Разград” 
АД, “Биовет” АД, клон Разград, Балканфарма-Троян” АД, “Осъм” АД, “Златна панега 
цимент” АД, “Минерали индустриали България” ЕООД, гр. Севлиево, “Кумерио Мед” АД, гр. 
Пирдоп, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “София Мед” АД, “КЦМ” АД, гр. Пловдив и др. 

В тези предприятия се провеждат и ежегодни изпити на персонала, обслужващ 
съоръженията с повишена опасност. 

Данните от анализа на инспекционната дейност показват, че ръководителите на 
малките и средни предприятия за леене на метали, за производство на пластмасови и 
каучукови изделия и в полиграфическа и издателска дейност все още не организират 
ежегодно различни форми за повишаване на знанията по безопасността, хигиената на 
труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват 
трудовите процеси. 

Все още се констатират пропуски в организацията за провеждане на инструктажите 
и обучението: “Лит” ООД, гр. Видин, “Интериор Глас” ООД, гр. Елена, “Рубин” АД, гр. 
Плевен, “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар, “Полисан” ООД, гр. Русе, “Фенопласт” ООД, гр. 
Русе, “Гама” ООД, гр. Бяла и др. 

Подценяват се и въпросите, свързани с квалификацията на кадрите (най-често по 
електробезопасност). Това се потвърждава и от факта, че през 2006г са отстранени 23 
работници за липса на правоспособност или квалификация за извършваната от тях работа 
– “Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище, “ТИС” ООД, гр. Търговище и др. Най-много 
са отстранените работници в химическата и силикатната промишленост – по 8,6 са в 
производство и леене на метали и един - в производство на дървесна маса, хартия и 
картон. 

Продължава тенденцията работодателите да не утвърждават писмени инструкции 
за безопасна работа при употреба на опасни химични вещества и при експлоатация на 
работно оборудване – “Интериор Глас” ООД, гр. Елена, “Тренд България” АД, гр. Пловдив, 
“Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар, “Лакпром” АД, “Етропал” АД, “Си-Зе” АД, “Леярмаш” АД, 
гр. София, цех “Колонен” на “Солвей Соди” АД, “Акрол” ООД, гр. Варна, “Чайка фарма” АД, 
кл. Пловдив, “Ален мак” АД, гр. Пловдив, “Марица ТР” ЕООД, гр. Шумен, “Макет” АД, гр. 
Шумен и др. 

Констатират се работодатели, които не осигуряват начален инструктаж на 
новопостъпили работници за безопасните методи на работа и противопожарна охрана – 
“Глас Ко България” ООД, гр. Нови Пазар и др. 

Обслужване от служби по трудова медицина (СТМ) 
Резултатите от дейността на Д “ОИТ” през 2006 г. показват, че работодателите са 

осигурили обслужване от СТМ в 90 % от проверените предприятия в седемте 
икономически дейности (при 86 % за същият период на 2005 г. и 76 % за 2004 г.) при 81 % 
средно за страната за годината. 

Относителният дял на работодателите, осигурили такова обслужване на своите 
работници и служители по отделните икономически дейности е както следва: 

− производство и леене на метали – 93 %, при 90 % за 2005 г.; 
− химическа промишленост – 91 %, при 89 % за 2005 г.; 
− производство на продукти от други неметални минерални суровини – 88 % при 

85 % за 2005 г.; 



− производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон – 
88 % при 80 % за 2005 г.; 

− издателска и полиграфическа дейност – 88 % при 80 % за 2005 г. 
Проверките показват, че собствени СТМ са създадени в големите предприятия. 

Пример за добра практика е дейността на СТМ в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Солвей 
Соди” АД, гр. Девня, “Неохим” АД, гр. Димитровград, “Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп, 
“Балканфарма” Холдинг, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “София мед” АД, София, “Спарки-Елтос” 
АД, гр. Ловеч, “Санитапласт” АД гр. Шумен и др. 

Добра практика е установена и във “Видахим” АД, гр. Видин, “Санитапласт” АД, с. 
Драгоево, “Зебра” АД, гр. Нови Искър и др. 

Запазва се тенденцията работодателите на малките и средни предприятия да 
сключват, по предписания на Д “ОИТ”, договори със външни СТМ, които в голямата си част 
не разполагат с необходимите специалисти и не са запознати детайлно с провежданите 
технологични процеси, използваното работно оборудване, спецификата на употребяваните 
суровини и материали и т.н. 

Част от службите по трудова медицина изпълняват своите задължения, но в 
работата на други има пропуски. Често резултатите от дейността им се свеждат само до 
извършване на оценка на риска и то непълна. Някои служби по трудова медицина поради 
това, че са сключили договори с голям брой предприятия, не успяват да извършат в 
договорените срокове задълженията, които са поели към тях. Редки са случаите, в които 
специалистите от службите по трудова медицина консултират и подпомагат 
работодателите и комитетите по условия на труд в работата им по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. В много предприятия не се правят анализи на 
здравното състояние и заболеваемостта на работниците и служителите, както и не се 
търси и връзката между същото и работната среда. 

Проверките в 8 % от проверените през годината предприятия в седемте 
икономически дейности констатират, че се извършват нарушения относно провеждането на 
задължителните периодични медицински прегледи на работниците и служителите. 

Все още се срещат и работодатели, които не са осигурили обслужване от СТМ на 
своите работници и служители – 10 % (“Глас Ко България” ООД, гр. Нови Пазар, 
“Криоинвест” АД, гр. София, “Лит” ООД, гр. Видин и др.). 

Координиране работата на една работна площадка 
Проверките показаха, че преобладаващата част от работодателите имат писмени 

договори за осигуряване на ЗБУТ и за координиране на действията за предпазване на 
работещите от съществуващите рискове при работа, особено при извършване на ремонтни 
и демонтажни дейности, когато тези работи се извършват на една работна площадка от 
повече фирми. 

Като добра практика в това отношение може да се посочи “Кумерио Мед” АД, гр. 
Пирдоп, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “София Мед” АД, “Електростомана” ЕАД, гр. Карлово, 
“Биовет” АД, клон Разград, “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар, “Алкомет” АД, гр. Шумен, 
“Мадара” АД, гр. Шумен и др., където са въведени строги системи на допуск и контрол на 
дейността на външни фирми на територията на предприятията. 

Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии 
Извършените проверки през 2006 г. показаха, че продължава да се допускат 

пропуски в изготвените планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии – не се 
актуализират ежегодно, не са съгласувани със съответния териториален орган на МВР, 
липсват профилактични мерки, които биха предотвратили възникването на аварии, не се 
проиграват ежегодно и др. – “Интериор Глас” ООД, гр. Елена, “Рубин” АД, гр. Плевен, цех 
“Амоняк” към “Агрополихим” АД, “Каучукова компания” ДС” ООД, “Химични продукти” ООД, 
гр. Ямбол, “Лектра” ООД, гр. Хасково, “Колора” АД, “Нубиола България” ООД, “Органика 
България” ЕООД, “Алумекс” ООД, гр. Разград, СД “Полидиас Диловски Дакова и сие”, гр. 
Перник, “Лит” ООД, гр. Видин, Кула Ринг” АД, гр. Видин, “Видахим” АД, гр. Видин, “ИПО” 
ООД, гр. Карлово,”Суперсплав” ООД, гр. Пловдив, “Химик” АД, гр. Разград, “Агромаш БГ 
2005” ООД, гр. Сливен, “Колора” АД и “Еластик” АД от с. Световрачене, “Сидекс” ООД, гр. 



Хасково, “Полимерметал” ЕООД, гр. Хасково ,”Интериор” ЕООД, гр. Димитровград, 
“Комител” ЕООД, гр. Сливен, “Биофарминженеринг” АД, гр. Сливен и др. 

Липса на планове се констатира в цех “Амоняк” на “Агрополихим” АД, гр. Девня, 
“Балканско ехо” ЕООД, гр. Пловдив, в цехове на “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих, “Красима” 
ЕООД, гр. Сливен, “Марица ТР” ЕООД, гр. Шумен, “Н.И.М.” ООД, гр. Шумен и др. 

Пропуск в почти всички планове е, че не се идентифицирани всички възможни 
аварийни ситуации при използване на работното оборудване и провеждането на 
технологиите, особено при възможност от възникване на потенциално експлозивна 
атмосфера в рисковите производства и дейности. 

От друга страна проверките и през 2006 г. констатираха, че се задълбочава 
тенденцията от страна на работодателите от малките и средни предприятия от 
химическата индустрия да пренебрегват изискванията за осигуряване на газоспасителна 
дейност в дружествата, вкл. при изпълнение на газоопасни работи, които са предпоставка 
за възникване на аварийни ситуации, с потенциални възможности за загуба на човешки и 
материали фактори. 

В част от другите големи предприятия от металургията и химическата 
промишленост, организирали газоспасителна дейност, не се изпълняват напълно 
изискванията на Правилника за минноспасителната и газоспасителната дейност, а именно: 
необходима структура и състав на службите или групите, обучение на ръководния и 
изпълнителски състав, липса на профилактични и периодични проверка на 
газоспасителната техника, липса на утвърден график или не извършване на 
профилактични измервания съдържанието на взривоопасни смеси в работната среда, не 
се води необходимата документация, преди всичко при извършване на авариен ремонт, в 
т.ч. издаване на наряд-допуски за извършване на газоопасни работи, неучастие в 
съгласуването на плановете за предотвратяване и ликвидиране на аварии на началника на 
газоспасителната служба и т.н. 

2. Органи за социално партньорство по проблемите на ЗБУТ в предприятията. 
Отчетите на Д “ОИТ” показват, че при извършване на проверките инспекторите по 

труда търсят и осъществяват взаимодействие с учредените КУТ/ГУТ в предприятията. 
От общо 1130 проверени през 2006 г. предприятия от седемте икономически 

дейности в 734 от тях са изградени комитети и/или групи по условия на труд (65 %, при 
средно за страната 42,5 %). 

По икономически дейности резултатите в седемте отрасъла са следните: 
− 73,4 % от проверените предприятия за производство и леене на метали; 
− 69 и 67 % от проверените предприятия в силикатната и химическата 

промишленост; 
− 64 % от проверените предприятия за производството на дървесна маса, хартия 

и картон; 
− 42 % от проверените предприятия от издателската и полиграфическа дейност. 
Проверките върху дейността на учредените комитети, произтичаща от 

нормативните актове и през отчетния период потвърждават констатациите за тяхната 
формалност и недостатъчна ефективност – не се провеждат периодични заседания и не се 
обсъждат и предлагат мерки за подобряване условията на труд и т.н. – “Интериор Глас” 
ООД, гр. Елена, “Химични продукти” ООД, гр. Ямбол, “Лектра” ООД, гр. Хасково, “Сидекс” 
ООД, гр. Хасково, “Лакпром” АД, “Колора” АД, “Нубиола България” ООД, гр. Русе, “Химик” 
АД, гр. Разград, “Завет” АД – Завет, “Лит” ООД, гр. Видин, “Метоил” ООД, гр. Видин и др. 

Добре работят КУТ/ГУТ в повечето от големите и някои от средните предприятия, 
като “Елмот” АД, гр. В. Търново, “Момина крепост” АД, гр. В. Търново “Бамекс” АД, гр. 
Карлово, “Алумин-тримекс” АД, с. Дъбене, “Чугунолеенеинвест-97” АД, гр. Първомай, 
“Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, 
“Алкомет” АД, гр. Шумен, “Мадара ЛЦ” ООД, гр. Шумен, “Санитапласт” АД, гр. Шумен, 
“Свилоза-ЗИК” АД, гр. Свилоза, “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих, “Хан Омуртаг” АД, гр. 
Шумен, “Биовет” АД, кл. Разград, “Балканфарма – Разград” АД, “Рока България” АД, гр. 
Каспичан и др. 



В преобладаващата част малки и средни предприятия от издателската и 
полиграфическа дейност все още не са учредени КУТ/ГУТ – 58 % от проверените през 2006 
г. 

3. Оценка на състоянието на работното оборудване и използваните технологии в 
процеса на производството и влиянието им върху работната среда и нивото на трудовия 
травматизъм. 

Констатираните през 2006 г. нарушения, свързани с безопасността на работното 
оборудване и производствените процеси са средно 31 % от общия брой нарушения на 
ЗБУТ а седемте отрасъла, като по икономическите дейности състоянието е следното: 

− 33 % от общия брой нарушения на ЗБУТ в “Производство и леене на метали” и 
силикатната промишленост; 

− в химическата промишленост – 30 % от общия брой нарушения на ЗБУТ; 
− 29 % от общия брой нарушения на ЗБУТ при производството на дървесна 

маса, хартия и картон; 
− 20 % от общия брой нарушения на ЗБУТ в издателската и полиграфическа 

дейност. 
Дела на нарушенията по електробезопасност е 23 % от общият брой по 

безопасност на труда в седемте отрасъла. Най-висок е техния дял в химическата 
промишленост – 24 %, 21 % в силикатната промишленост и 18 % в “Производство и леене 
на метали”. 

Следват нарушенията свързани с липса на предпазни, блокиращи и сигнално-
предупредителни устройства (19 %) и нарушенията при провеждането на технологичните 
процеси и при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност – с по 4 %. 

Основното технологично оборудване в част от предприятията за производство и 
леене на метали е морално остаряло и физически износено (“Кремиковци” АД, София, 
“ОЦК” АД, гр. Кърджали, “Леярмаш” АД, гр. София и др.). Специалните проверки в 
“Кремиковци” АД показаха, че преобладаващата част от амортизираното металургично 
оборудване, вкл. СПО, се експлоатира без извършване на целият обхват необходими 
ремонтни дейности поради липса на организация и недостиг на резервни части. В голяма 
част извършваните аварийни ремонти се обезпечават с демонтирани части от подобни 
съоръжения или приспособени такива. Ремонтираното оборудване нерядко се пуска в 
експлоатация без доказване на неговите безопасни качества и при непълно възстановени 
блокировки, сигнални устройства и системи. 

Сериозни пропуски се констатират и в безопасното провеждане на технологични 
процеси, липса на документация, доказваща извършването на необходимите прегледи и 
изпитания на работното оборудване и тръбопроводи, както и в експлоатацията на работно 
оборудване без изправни средства за измерване. 

Проверките показаха и наличието на системни пропуски по осигуряването на 
системи за аварийно изключване на гумено-транспортните ленти (в “Кремиковци” АД, 
“ОЦК” АД, гр. Кърджали и др.) и по защита на оборудването срещу корозия. (в 
“Кремиковци” АД, “ОЦК” АД, гр. Кърджали, “Интериор Глас” ООД, гр. Елена, цех АК-72 на 
“Неохим” АД, гр. Димитровград и др.). 

В повечето от малките и средните предприятия за производство на бои, лакове и 
лепила, керамичната и полиграфическата промишленост, леенето на метали, 
производство на изделия от хартия, картон, каучук и пластмаси се използва оборудване от 
различни поколения като техническото състояние често не отговаря на минималните 
изисквания за безопасна експлоатация.  

При проверките извършени през 2006 г. за пореден път се констатира, че в някои 
предприятия, експлоатиращи съоръжения с повишена опасност – повдигателни 
съоръжения, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи за 
пара и гореща вода и др. не се осъществява съответния технически надзор или не са 
въведени в експлоатация съгласно нормативните изисквания – “Кремиковци” АД, 
“Интериор Глас” ООД, гр. Елена, “Рубин” АД, гр. Плевен, “Зебра” АД, “Костенец ХХИ” АД, 
“Кун технолоджи” ЕООД, “Ескалибур” ООД, гр. Видин, “Струма бон” АД, гр. Сандаски, 
“Ескалибур” ЕООД, гр. Видин, “Марица ТР” ЕООД, гр. Шумен, “Н.И.М. ООД, гр. Шумен и др. 



Общ недостатък е, че ремонтираното работно оборудване се въвежда отново в 
експлоатация без доказване на безопасностните му качества.  

Чести са нарушенията по отношение метрологичния контрол на средствата за 
измерване (“Кремиковци” АД, “Фенопласт” ООД, “Дунав ойл” ООД, “Нубиола България” 
ООД, “Елхим-Искра” АД, гр. Пазарджик, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “Видахим” АД, 
гр. Видин, “СПИ” ЕООД, “Радомир метали” АД, “Бачо” ООД, гр. Сливен, 
“Биофарминженеринг” АД, гр. Сливен, “Интериор Глас” ООД, гр. Елена и др.). 

В част от предприятията е установено, че не се спазват основните изисквания за 
осигуряване на електробезопасност. Не се извършват необходимите периодични 
измервания на защитните и мълниезащитните заземителни инсталации, на импеданса на 
контура “фаза – защитен проводник” и се допускат електронеобезопасени машини, 
съоръжения и елтабла – “Глас Ко българия” ООД, гр. Нови Пазар, “Агротехремонт 61” АД, 
“Естеер ЕООД, гр. Омуртаг, ЕТ “Ибро еделвайс Ахмед Хасанов”, гр. Търговище, “Телеграф” 
ООД, “Ню бекс” ЕООД, “КДН” АД, гр. Габрово, “Полимери” АД, “Болкан пласт” ООД, гр. 
Бургас, цех в гр. Габрово и др. 

Други системни нарушения на изискванията по електробезопасност са: 
− липса на класификация на пожаро- и взривоопасните помещения по 

отношение на електрообзавеждането; 
− не е определено лице от електротехническия персонал, което да следи 

изправността на ръчните ел. инструменти; 
− липсват графици за поддръжка, подмяна и ремонт на осветителните 

инсталации и др. 
4. Оценка на състоянието на хигиената на труда 
Резултатите от извършените проверки през 2006 г. в седемте икономически 

дейности показват, че 22 % от констатираните нарушения на ЗБУТ са в областта на 
хигиената на труда, при 20 % средно за страната и 21 % за 2005 г. 

Най-сериозно е изоставането в изпълнението на изискванията по хигиена на труда 
в предприятията за производство на дървесна маса, хартия и картон (22 % от 
констатираните нарушения на ЗБУТ), в химическата промишленост (24 % от 
констатираните нарушения на ЗБУТ) и при производството и леене на метали (27 % от 
нарушенията на ЗБУТ). В издателската и полиграфическа дейност тези нарушения са 
20 %, а в силикатната промишленост – 19 %. 

При проверките се установи, че в 33 % от предприятията от седемте икономически 
дейности са липсвали данни за факторите на работната среда, при 58 % средно за 
страната. По икономическите дейности състоянието е следното – липсват данни в: 

− 50 % от предприятията от издателската и полиграфическа дейност; 
− 37 % от предприятията от силикатната промишленост; 
− 35 % от предприятията за производство и леене на метали; 
− 26 % от предприятията в химическата индустрия; 
− 21 % от предприятията за производство на дървесна маса, хартия и картон. 
Продължава да е висок е относителният дял на работещите при условия на труд, 

неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, напр.: 
− 63 % от работещите в предприятията за производство и леене на метали; 
− 52 % от работещите в производството на дървесна маса, хартия и картон; 
− 44 % от работещите в силикатната промишленост; 
− 22 % от работещите в химическата индустрия. 
Най-сериозно е положението с условията на труд в предприятията за 

производството и леенето на метали, където 41 % от работещите са изложени на 
неблагоприятен микроклимат, 35 % на наднормени стойности на шума, 34 % на физическо 
натоварване и 19 % на прах. 

В силикатната промишленост 30 % са експонирани на наднормени стойности на 
шума, 24 % - на микроклимат и 12 % на прах над граничните стойности. 

В химическата промишленост 12 % от заетите са изложени на наднормен шум, а 
4 % на микроклимат и физическо натоварване. 



От обобщените данни за нарушенията на нормите по хигиена на труда за седемте 
отрасъла за 2006 г. е видно, че средно 18 % от нарушенията по хигиена на труда, са 
свързани с изпълнение на изискванията за осигурявани на необходимите ЛПС. 

Най-много нарушения в това отношение са констатирани в следните икономически 
дейности: 

− 196 нарушения в химическата индустрия – 19 % от нарушенията на хигиената 
на труда; 

− 86 нарушения в силикатната промишленост – 21 % от нарушенията на 
хигиената на труда; 

− 55 нарушения в “Производство и леене на метали” – 14 % от нарушенията на 
хигиената на труда. 

Все още в част от проверените предприятия липсват утвърдени списъци на 
професиите, длъжностите и работни места, при които се изисква ползването на ЛПС или 
такива не са осигурени (“Лектра” ЕООД, гр. Хасково, “Сидекс” ООД, гр. Хасково, “Интериор” 
ЕООД, гр. Димитровград, “Леярмаш” АД, гр. София, “Елпром Елин” АД, гр. Кубрат, 
“Алумекс” ООД, гр. Разград, “Метал-БГ” ООД, гр. Пловдив и др.). 

Изключение в това отношение правят предприятията за производство на 
лекарствени вещества и продукти, санитарен фаянс, циментовите заводи, както и “Кумерио 
Мед” АД, гр. Пирдоп, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “Алкомет” 
АД, гр. Шумен, “Мегахим” АД, гр. Русе, “Оргахим” АД, гр. Русе, “Полисан” ООД, гр. Русе и 
др. 

И през отчетния период се констатира, че с изключение на някои големи 
предприятия от химията и металургията използването на ЛПС не е станало практика за 
работещите от една страна, а от друга е занижен контрола по употребата им. 

Други нарушения по хигиена на труда през отчетния период са свързани отново с 
неспазване на изискванията за: 

− провеждане на задължителни профилактични медицински прегледи – 8 % от 
нарушенията по хигиена на труда; 

− наличие, състояние и ефективност на вентилационните съоръжения 
(общообменни и местни вентилации) – 9 % от нарушенията по хигиената на труда;  

− санитарно-битово осигуряване – 9 % от нарушенията по хигиената на труда;  
− разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка при 

работа – около 6 % от нарушенията по хигиена на труда; 
− предприемане на мерки за механизиране на работните процеси, свързани с 

тежък физически или опасен труд; 
− предотвратяване на формирането на вторични източници на замърсяване на 

работната среда; 
− осигуряването на осветление, отговарящо на нормативните изисквания; 
− неосигуряване на безплатна храна и/или добавки и др. 
5. Травматизъм  
По оперативни данни на НОИ, през 2006 г. в гореспоменатите седем икономически 

дейности са регистрирани общо 346 производствени трудови злополуки (при 380 за 2005 г., 
близо 9 % намаление), което представлява 10,2 % от общия брой за страната. 

Продължава тенденцията за намаление на нивото на производствения трудов 
травматизъм в производство и леене на метали – 141 злополуки, при 165 за 2005 г., 198 за 
2004 г. и 257 за 2003 г. 

През отчетният период регистрираме продължаване на тенденцията на намаление 
на допуснатите производствени трудови злополуки и в химическата промишленост - от 119 
за 2004 г., 106 за 2005 г. на 93 през 2006 г. 

В силикатната промишленост са допуснати 77 производствени трудови злополуки, 
при 78 за 2005 г. и 67 за 2004 г. 

През 2006 г. са допуснати и злополуки със смъртен изход: 
− 2 в силикатната промишленост, при 2 за 2005 г. и 3 за 2004 г.; 
− 1 в химическата промишленост, при 1 за 2005 г. и 3 за 2004 г.; 
− 1 в производство и леене на метали, при 6 за 2005 г. и 3 за 2004 г. 



През 2006 г. са допуснати 2 злополуки предизвикали инвалидност (при 
производството на изделия от каучук и пластмаса), при 0 през 2005 г. и 7 през 2004 г. за 
седемте икономически дейности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът на ИА "ГИТ" през 2006 г. дава основание да се направят следните 

основни изводи: 
− Извършените голям брой разяснителни мероприятия, чрез медиите, чрез 

постоянните и временни приемни и т.н. за задълженията на работодателите по 
трудовото законодателство, за смисъла и значението и законосъобразното 
наемане, използване и освобождаване на работната сила, за смисъла и 
значението на здравословните и безопасни условия на труд дават 
положителни резултати; 

− Разработват се програми за реконструкция и модернизация, използват 
различни възможности за финансиране изграждането на съвременни 
предприятия. Тази тенденция по-осезаемо се забелязва в малките и средни 
предприятия от млекопреработващата и месопреработващата промишленост, 
в предприятията за производство на облекло и обувки, в строителството чрез 
въвеждане на нови строителни технологии и техники; 

− 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: 

 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; 

 в предприятията с голям брой заети са предприети по-взискателни 
мерки за привеждане ЗБУТ в съответствие с минималните изисквания 
залегнали в Наредба № 7; 

 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; 

 работещите по-системно се информират за специфичните 
потенциални рискове по работните места и извършваните производствени 
дейности. Представители на работещите в КУТ/ГУТ осъзнават ролята и 
мястото на тези органи в многостранната дейност за осигуряване на ЗБУТ 
за работещите; 

− 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 
непрекъснатите грижи за обучение 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 изпълнението на дадените предписания в определения срок. 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; 



− Сведен е до минимум броя на предприятията, които грубо нарушават 
изискванията на Кодекса на труда за наемане , използване и освобождаване 
на работна сила. По-сериозен е напредъка по законосъобразното наемане на 
работната сила, докато при използването все още се допускат нарушения 
свързани с работното време, почивките и отпуските, заплащането на труда; 

− Дейността на фирмите извършващи посредническа дейност по наемане на 
работа в много голяма степен е приведена в съответствие с изискванията на 
ЗНЗ. Средствата за стимулиране и насърчаване на заетостта, с които се 
финансират програмите за временна заетост се използват по предназначение; 

− Увеличен е делът на предприятията от 52 % през 2005 г. на 65 % през 2006 
година, в които е приключила работата по оценката на производствените 
рискове, изготвени са програми с конкретни мерки за тяхното отстраняване и 
вече се работи по реализацията им; 

− Увеличен е делът на предприятията с осигурено обслужване на работещите от 
СТМ от 74 % през 2005 г. на 81 % през 2006 година; 

− Независимо от увеличаване броя на заетите през 2006 г. спрямо 2005 г., то 
общия брой на трудовите злополуки от 4167, през 2005 г. спада на 3919 през 
2006 г. В същото време смъртните трудови злополуки нарастват от 104 през 
2005 г. на 139 през 2006 година, като една значителна част от тях са в резултат 
от претърпени пътно-транспортни произшествия (над 60 %). 
Нивото на трудовите злополуки предизвикали инвалидност се запазва почти 

едно и също – от 18 през 2005 г., през 2006 година те са 20. 
Изброените констатации дават основание да се направи обобщаващия извод, че 

през 2006 г. контролната дейност на ИА "ГИТ" е била по-ефективна. 
Констатираните слабости нерешени проблеми станаха основа за мерките, които 

залегнаха в Годишния национален план за дейността на ИА "ГИТ" през 2007 година. 
 



ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

SLIC Комитет на старшите инспектори по труда на Европейската комисия 

АЗ Агенция по заетостта 

АМСП Агенция за малки и средни предприятия 

БХТ и ПО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

 ГД “ИДТН” при 
ДАМТН 

 Главна дирекция “Инспекция за държавен и технически надзор” при 
Държавната агенция по метрология и технически надзор 

Д “БТ” Дирекция “Бюро по труда” 

Д “ОИТ” Дирекция “Областна инспекция по труда” 

ДЗСР Дружество за заетост и структурно развитие 

ДНСП Дирекция национална служба “Полиция” 

ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания 

ЗБРС Здравословна и безопасна работна среда 

ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд 

ЗДСл Закон за държавния служител 

ЗЗБУТ Закон за здравословни и безопасни условия на труд 

ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ИА “ГИТ” Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” 

КНСБ Конфедерация на не зависимите синдикати в България 

КОС Контрол на общоопасните средства 

КСО Кодекс за социално осигуряване  

КТ Кодекс на труда 

КТ “Подкрепа Конфедерация на труда “Подкрепа” 

КТД Колективен трудов договор 

КТИ при МЗ Г Контролно-техническа инспекция при Министерството на земеделието и 
горите 

КУТ/ ГУТ Комитет/ група по условия на труд 

ЛПС Лични предпазни средства 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МОТ Международна организация по труда 

МРЗ Минимална работна заплата 

МСП Малко и средно предприятие 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НКИД Национален класификатор на икономическите дейности 

НОИ Национален осигурителен институт 



НСЗ Национална служба по заетостта 

НСИ Национален статистически институт 

НСНЗ Национален съвет по насърчаване на заетостта 

НСУТ Национален съвет по условия на труд 

НЦХМЕХ Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене  

ОтрСУТ Отраслов съвет по условия на труд 

РДВР Регионална дирекция на вътрешните работи 

РДНСК Регионална дирекция на национален строителен контрол 

РС “БОП” Регионална служба “Борба с организираната престъпност” 

РСУТ Регионален съвет по условия на труд 

РУСО Регионално управление социално осигуряване  

СПО Съоръжение с повишена опасност 

СТМ Служба по трудова медицина 

СХН Санитарно-хигиенна норма 

ТПО Трудово-правни отношения 

 



Приложение 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 
за инспекционната дейност на ИА "ГИТ" за периода 

01.01 - 31.12.2006 г. 

Реализирани проверки - общо .........................................................................................................36 036 

Проверени предприятия - общо ...................................................................................................... 29 291 
в т.ч. с до 9 заети........................................................................................................................ 15 425 
в т.ч. с до 49 заети........................................................................................................................ 9 144 
в т.ч. с до 249 заети...................................................................................................................... 3 818 
в т.ч. с до 499 заети......................................................................................................................... 517 
в т.ч. с над 500 заети....................................................................................................................... 387 

Средно списъчен състав на заетите в проверените предприятия ..................................... 1 233 823 

Констатирани нарушения на трудовото законодателство, ЗНЗ и ЗДСл - общо................... 212 116 

Приложени принудителни административни мерки - общо .................................................... 209 941 
в т.ч. предписания по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ ...................................................................... 205 439 
в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 3 от КТ - спрени машини, работни места и др. ............................... 2 809 
в т.ч. по чл. 404, ал. 1, т. 5 от КТ - отстранени от работа лица ................................................... 207 
в т.ч. по чл. 78, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗНЗ ............................................................................................. 614 
в т.ч. по чл. 131 т. 1 от ЗДСл .......................................................................................................... 249 

Съставени актове за нарушения на тр. законодателство, ЗНЗ и ЗДСл - общо ...................... 11 216 

Връчени наказателни постановления ............................................................................................ 10 092 

Сума на влезлите в сила наказателни постановления (лева) .............................................. 4 421 260 

Решени молби и жалби........................................................................................................................ 7 908 

Дадени разрешения по чл. 302 от КТ ................................................................................................... 383 

Дадени разрешения по чл. 303 от КТ ................................................................................................ 8 082 

Дадени разрешения по чл. 333 от КТ ................................................................................................... 366 

Трудови злополуки – общо................................................................................................................. 3 919 
в т.ч. смъртни ................................................................................................................................... 139 
в т.ч. с вероятна инвалидност .......................................................................................................... 20 

Забележка: Броят на трудовите злополуки е отчетен по оперативни данни на 
НОИ. 

 
 


