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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) към Министъра на 
труда и социалната политика е орган на изпълнителната власт, който осъществява 
контрола по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите и 
служебни отношения, здравословните и безопасни условия на труд и насърчаването на 
заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се 
провежда обучение. 

Агенцията организира и изпълнява функциите си в съответствие със своите 
стратегически цели, като се стреми да повишава ефективността на контролната си 
дейност и да укрепва капацитета си. 

Дейността на ИА ГИТ през 2011 година се осъществи въз основа на годишен план, 
който е в съответствие с правителствената политика, стратегическите цели и приоритети 
на Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008 - 2012 г., Дългосрочния план за 
дейността на ИА ГИТ и Националната програма за безопасност и здраве при работа – 
2011 г. 

При осъществяването на цялостния контрол по спазване на трудовото 
законодателство контролните органи на Агенцията успешно прилагат на практика 
мерките за контрол и превенция, чрез усъвършенстване методологията на 
инспекционната дейност и подобряване на планирането и организацията на дейността. 
Усъвършенства се и системата за обучение и квалификация на служителите. Работи се 
активно за подобряване сътрудничеството с организациите на работодателите, 
синдикатите и други контролни органи.  

Дейността на Агенцията бе насочена към изпълнение на оперативната цел на 
национално ниво: „Повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност”, 
чрез реализиране на планираните мерки по отделните програми. Основна цел бе защитата 
на трудовите права на работещите и осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, постигането на която допринесе за повишаване производителността на труда в 
предприятията и благосъстоянието на работещите. Едновременно с това бяха изпълнени и 
редица непланирани дейности като: разглеждане и решаване на сигнали и искания на 
граждани и други институции, свързани с нарушаване на трудово правните норми в 
предприятията; извънредни проверки по искане на висшестоящи органи; разследване на 
трудови злополуки, станали по време на работа; организиране и реализиране на 
извънредни кампании; осъществяване на разрешителни режими - за работа на 
непълнолетни лица, за извършване на взривни работи и други. Създадена бе организация 
за приемане на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд. Контролните органи на ИА ГИТ даваха съвети и консултации 
по прилагане на трудовото законодателство на граждани, длъжностни лица и 
работодатели. Въз основа на резултатите от анализа по спазване на трудовото 
законодателство в предприятията на територията на отделните области бяха реализирани 
дейности, свързани с изпълнение на мерки и задачи, които конкретизират и допълват 
обхвата, определен с националните мерки. 

През 2011 година ИА ГИТ в качеството на бенефициент активно работи по три 
проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Проект BG051Р0001-
2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”; Проект BG051Р0001-6.1.06 
„Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ” и Проект BG 051Р0001-
6.1.07 „Подобряване контрола на труда”. Проектите са свързани с подобряване условията 
на труд, професионалния и здравен статус на работната сила в предприятията; 
усъвършенстване качеството на контролната дейност на Инспекцията по труда; 
подобряване контрола на труда, чрез прилагането на добри практики на други държави – 
членки на ЕС и осигуряване на задълбоченост на извършвания контрол. В изпълнение на 
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тези проекти целенасочено се предприемаха действия за укрепване на административния 
капацитет на Агенцията, чрез: усъвършенстване методологията на инспекционната 
дейност; въвеждане на информационните технологии в дейността на ИА ГИТ; 
професионално развитие на служителите, чрез участието им в различни форми на 
обучение и други. 

Инспекционната дейност на ИА ГИТ през 2011 г. беше в пряка зависимост от 
социално-икономическите процеси в страната, основна предпоставка за някои негативни 
събития в сферата на труда като: масови уволнения; съкращения; принудително 
извеждане на работещи в неплатени отпуски; преминаване на намалено работно време; 
работа без трудови договори; неизплатени или забавени трудови възнаграждения и 
обезщетения; нарушения на законовите изисквания, отнасящи се до работното време, 
почивките и отпуските; премахване на някои социални придобивки и други. За всички 
отрасли от икономиката бе характерно, че осъществяваха дейността си в условия на 
икономическа криза. Всеки работодател, особено на малко или средно предприятие, бе 
поставил като първостепенна задача оцеляването на фирмата. Рязко бе свита дейността на 
тези предприятия и намален численият състав на работещите. Ограничи се инвестирането 
за подобряване на условията на труд. Обективното състояние на икономиката в страната 
оказа влияние върху спазването на трудовото законодателство както в областта на 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, така и в областта на 
трудовите правоотношения. Наблюдаваха се чести промени в седалището и адреса на 
управление на фирмите, закриване на обекти на работодатели и преустановяване на 
дейността на предприятия, поради висока задлъжнялост и изпадане в 
неплатежоспособност.  

Значителна част от работодателите изпитваха големи затруднения с ритмичното 
осигуряване на работа и изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и 
служителите си. Икономическите проблеми на тези предприятия доведоха до отделяне на 
по-малко средства за подобряване условията на труд, в т.ч.: обновяване на машинния 
парк, обновяване на интериора, измервания на факторите на работната среда, измервания 
по ел. безопасност, наемане по договор на лица от ел. техническия персонал, които да 
поддържат ел. инсталациите в изправност, закупуване на лични предпазни средства, 
осигуряване на колективни средства за защита и други. От друга страна конкуренцията 
между търговските фирми и ефективният контрол от страна на ИА ГИТ наложиха 
работодателите да инвестират в подобряване на условията на труд. Големите 
предприятия, въпреки кризата инвестират в подобряване на производствените си 
мощности, което пряко се отразява и в подобряване условията на труд. Тази констатация 
се потвърждава и от ежегодните награди, които ИА ГИТ връчва на предприятията с добри 
резултати при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Инспекционната дейност на ИА ГИТ беше съобразена както със социално – 
икономическите условия в страната, така и с ресурсите, с които разполага Инспекцията. 
Положителна роля в по – рационалното използване на тези ресурси оказа както наличието 
на асистенти в инспекционната дейност, назначени по Проект BG 051Р0001-6.1.07 
„Подобряване контрола на труда”, така и изборът на по – рискови и социално значими 
обекти на контрол. В изпълнение на горното целенасочено се проверяваха предприятия от 
преработващата промишленост и строителството; предприятия, извършващи дейност на 
големи строителни обекти, в т.ч. магистралите Люлин и Тракия, Дунав мост и обекти на 
„Метрополитен” АД, гр. София; както и предприятия от други икономически дейности. 
Инспектирани бяха и предприятия с рискови производства и дейности, подлежащи на 
периодичен контрол, с цел подобряване условията на труд и защита живота и здравето на 
работещите в тези обекти.  
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През 2011 г. всички дирекции „Инспекция по труда” извършиха проверки в 
предприятия и дейности, където проблемите по защитата на труда са актуални за 
областта. 

Инспекцията по труда реагира на голям брой сигнали и запитвания, като 
същевременно консултираше и съветваше заинтересованите лица. Тази дейност 
представлява значителен процент от дейността през 2011 година, което е един показател 
за мястото на институцията в обществото и доверието, с което тя се ползва. В резултат от 
намесата на ИА ГИТ през 2011 година бяха изплатени над 72 млн. лева дължими забавени 
трудови възнаграждения.  

През отчетната година се утвърди практиката на сътрудничество с други държавни 
институции. В значителна степен се увеличи броят на извършените съвместни проверки с 
представителите на Националната агенция по приходите и на Главна дирекция 
„Охранителна полиция”. Запазиха се традиционно добрите отношения с национално 
представените организации на синдикатите и работодателите. 

Представители на ИА ГИТ взеха активно участие в различни международни 
инициативи и дейности, което съдейства не само за утвърждаването й в международен 
план, но и за цялостното институционално укрепване на Агенцията.  

Инспекцията по труда през цялата 2011 година осъществяваше дейността си 
прозрачно и открито, като провеждаше активна медийна политика и изпълняваше 
обществения си ангажимент на достъпна  в рамките на закона публична институция. 

С изпълнение на контролната си дейност Инспекцията по труда активно съдейства 
за реализиране на правителствената политика за стабилизиране на икономиката в 
страната и за по- пълна защита на трудовите права на работещите.  

 
ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Инспекционната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 

през 2011 година се осъществи в съответствие с планираните мерки по Програма 1 – 
„Прилагане на законоустановените правомощия с оглед гарантиране спазване на 
законодателството в областта на труда и заетостта” от Годишния план. 

 
Извършени проверки 
През 2011 г. от контролните органи на Агенцията са извършени общо 53 195 бр. 

проверки в 37 566 предприятия на територията на страната, от които  - 8 282 са проверени 
за първи път.  

В сравнение с 2010 г. са реализирани 6 459 проверки повече, като увеличеният 
брой проверки е в резултат на проверките извършени по подадени сигнали от граждани и 
организации за нарушаване изискванията на трудовото законодателство. 

В съответствие с установената практика при планиране и през 2011 година 
проверките бяха разделени на две основни групи: 

� Планирани проверки. В тази група се включват проверките по отделните 
мерки от плана, включително и проверките на рискови обекти и дейности; 

� Непланирани проверки. Те включват проверки по искания и сигнали, по 
нареждане на висшестоящи организации, извънредни кампании, целящи да се реагира на 
установени неблагоприятни събития или тенденции в определена икономическа дейност, 
при експлоатация на конкретно работно оборудване, за разследване на трудови злополуки 
и други. 

 През 2011 година се запази тенденцията за увеличаване на относителния дял на 
непланираните проверки, дължаща се главно на увеличения брой проверки по външни 
причини (сигнали, проверки при разследване на злополуки и други.). Този факт показва 
недвусмислено важността на анализа в процеса на планирането, с оглед оптимално 

Nitro PDF Software
100 Portable Document Lane

Wonderland



5 
 

използване на ресурсите на Инспекцията по труда и е още един аргумент в полза на 
внедряваната в момента Система за управление на качеството на контролната дейност. От 
друга страна увеличението на броя непланирани проверки показва и нарастване на 
доверието на обществеността в контролните органи на ИА ГИТ. 

Спрямо 2010 година значително е увеличен броят на реализираните съвместни 
проверки с други държавни контролни органи. През 2010 г. са извършени 3 250 съвместни 
проверки, докато през 2011 г. те са нараснали на 5 721 броя, което представлява ръст от 
76%. 

През 2011 г. продължи установената в ИА ГИТ практика по време на проверките 
да се канят за участие представители на синдикални организации и представители на 
работещите в КУТ/ГУТ. Отчетните данни показват, че в 117 проверки са участвали 
представители на синдикати, а в 588 проверки представители на КУТ/ГУТ. 

С цел повишаване на ефективността от контролната дейност през 2011 година се 
увеличи и броят на проверките за изпълнение на дадени задължителни предписания 
(последващ контрол). Извършени са 11 723 проверки, при 9 868 проверки през 2010 г., 
което е увеличение с 18,8%. 

През 2011 година делът на тези проверки е 22% от общия брой на извършените 
проверки. За сравнение през 2010 година относителният дял на последващите проверки е 
бил 21%, а през 2009 г. - 17%, т.е. през отчетната година е постигнат ръст на проверките 
за изпълнение на дадени предписания от 5% спрямо 2009 г. 

За разследване на трудови злополуки са извършени 443 бр. проверки. 
Сравнителните данни от контролната дейност показват, че през 2009 г. 

относителният дял на проверките по сигнали на граждани, синдикални организации, 
ведомства и медии, са били 16% от всички извършени. През 2010 г. - се увеличават на 
19%, а през 2011 г. - 23%, или през отчетната година почти всяка четвърта проверка е 
извършена по сигнал. 

В проверените през 2011 година 37 566 предприятия са заети 1 407 046 лица, от 
които 800 102 мъже и 606 944 жени. Установено е, че в тези предприятия са наети 290 
лица до 18 годишна възраст, 17 848 лица с трайно намалена трудоспособност, 13 067 
трудоустроени лица, 55 820 пенсионери, 2 090 чужденци и 10 817 държавни служители. 

По броя на заетите лица проверените предприятия се разпределят както следва: 
• със заети от 1 до 9 лица - 22 127 броя; 
• със заети от 10 до 49 лица - 10 701 броя; 
• със заети от 50 до 249 лица - 3 750 броя; 
• със заети от 250 до 499 лица - 539 броя; 
• със заети над 500 лица - 449 броя. 

През 2011 г. са проверени 900 предприятия, собственост на чуждестранни 
граждани или с чуждо участие, от тях 189 - собственост на гръцки граждани, 113 -  
собственост на турски граждани, 60 - на италиански и т.н. 

В проверените общо 37 566 предприятия работят общо 2 090 чужди граждани. 
 
Констатирани нарушения 
В резултат на извършените проверки през 2011 г. са констатирани общо 235 839 

нарушения по спазване изискванията и нормите на трудовото законодателство, Закона за 
насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител. 

Разпределението на нарушенията по основни групи е както следва: 
• нарушения на трудово правните норми - 133 442 броя; 
• нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд - 101 713 броя; 
• нарушения на разпоредбите на ЗНЗ - 363 броя; 
• нарушения на разпоредбите на ЗДСл - 321 броя. 

Nitro PDF Software
100 Portable Document Lane

Wonderland



6 
 

 
1. Нарушения на трудово правните норми 
Анализът на данните, показва че най-голям е относителният дял на констатираните 

нарушения на трудово правните норми - 56,58% от общия брой на нарушенията. 
През последните години делът на нарушенията в областта на трудовите 

правоотношения непрекъснато се увеличава - от 39% през 2009 година, през 2010 година - 
46,5%, а през 2011 г. - 56,58%. 

Най-много нарушения по осъществяване на трудови правоотношения са 
установени в икономически дейности (ИД) „Търговия на дребно” - 31 980  броя (23,9% от 
общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения); „Ресторантьорство” - 
18 279 броя (13,7% от общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения); 
„Производство на хранителни продукти” - 7 569  броя; „Строителство на сгради” - 6 856  
броя; „Търговия на едро” - 6 320 броя; „Производство на облекло” - 5 409  броя; 
„Хотелиерство” -  4 983 броя; „Сухопътен транспорт” - 4 853 броя и „Дейности по охрана 
и разследване” - 3 226 броя. 

Запазва се тенденцията, установила се през последните 2-3 години, най-висок 
относителен дял да имат констатираните нарушения по заплащане на труда - 31 518 броя, 
което е 23,6% от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения. През 2010 г. нарушенията по заплащането на труда са били 24 875. 
Данните сочат увеличение на този вид нарушения през 2011 година с 6 643 нарушения. 

Редовното изплащане на трудовите възнаграждения се превръща във все по-голям 
проблем в сферата на труда. Нарушенията, свързани със заплащането на труда нарастват 
от 24 875 през 2010 г. до 31 518 през 2011 г. През 2011 г. изплатените след намеса на 
контролните органи на ИА ГИТ забавени възнаграждения са над 72 млн. лв., докато през 
2010 г. те са над 47 млн. лв. От 17.09.2009 г. до 31.12.2011 г. на работещите са изплатени 
над 155 млн. лв. забавени трудови възнаграждения след извършване на проверки от 
контролните органи на Инспекцията по труда. 

На второ място отново са нарушенията, свързани с възникването на трудовите 
правоотношения. Броят на този вид нарушения е 24 706, а за 2010 г. - 17 972, което 
представлява увеличение с 6 734 нарушения.  

На трето място по брой се нареждат констатираните нарушения на разпоредбите, 
уреждащи спазването на работното време, почивките и отпуските - 22 321 броя. При този 
вид нарушения се забелязва тенденция към увеличаване в сравнение с 2010 г., когато са 
били установени 14 326 такива нарушения. 

Не по-малко на брой за 2011 г. спрямо 2010 г. са констатираните нарушения на 
разпоредбите по предоставяне на документи по трудови правоотношения - 20 344. Най-
много нарушения от този вид са констатирани в ИД: „Търговия на дребно” - 6 113; 
„Ресторантьорство” - 3 107; „Търговия на едро, без търговия с автомобили и 
мотоциклети” - 1 117; „Строителство на сгради” - 872; „Производство на хранителни 
продукти” - 823 и „Производство на облекло” - 576. 

 
2. Нарушения на нормите, регламентиращи осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд 
Относителният дял на нарушенията на нормите, регламентиращи осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд за работещите е 43,13% от всички нарушения.  
Нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд през последните години са с тенденция на намаляване. За сравнение, през 2009 г., 
нарушенията на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд са били над 
60%, а през 2010 г. - 53,4% от всички нарушения. 

Констатираните нарушения на изискванията на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд се разпределят както следва: 
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• нарушения на нормите свързани с организацията и управлението на дейността 
за осигуряване на здраве и безопасност при работа - 63 819 бр. или 63% от 
всички нарушения в областта на здравословните и безопасни условия на труд; 

• нарушения на нормите по безопасност на работното оборудване и 
технологичните процеси - 22 334 бр. или 22% от всички нарушения в областта 
на здравословните и безопасни условия на труд; 

• нарушения на нормите по хигиена на труда - 15 560 бр. или 15%.  
Най-голяма е групата на нарушенията на нормите, регламентиращи организацията 

и управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. Една от основните причини за този резултат е възлагането на тези дейности на 
длъжностни лица без необходимата компетентност и познания в областта на 
нормативните актове, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ. Към тази група са 
нарушенията, свързани с инструктажа и обучението на персонала и длъжностните лица - 
13 438 бр., липса на необходимата документация - 5 124 бр., по оценката на риска  - 7 040 
бр. и други. 

На следващо място са нарушенията в областта на обезопасеността на работното 
оборудване и технологии - 22 334 или 22% от нарушенията в областта на ЗБУТ. С най-
висок относителен дял са констатираните нарушения на нормите по електробезопасност – 
18% от всички нарушения на нормите, регламентиращи обезопасеността на работното 
оборудване и технологии. Това показва, че опасностите от поразяване от електрически 
ток в много предприятия сериозно се подценяват. Широкото използване на електрически 
ток (дори и на временни обекти на открито) е предпоставка за излагането на риск на най-
голям брой работещи и лица намиращи се по друг повод на работната площадка. Въпреки 
строгите норми по устройство и експлоатация на електрообзавеждането, все още се 
срещат при проверките самоделни или повредени електрически табла, захранващи 
кабели, електрически консуматори и други. 

Нарушенията, които се отнасят до липсата на предпазни и блокиращи устройства 
са 1 366 и представляват 6% от нарушенията в областта на обезопасяването на работното 
оборудване и технологии. Други по - съществени нарушения са на правилата за работа на 
височина - 592 бр. и на правилата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) - 426 бр.  

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

В областта на хигиената на труда са констатирани 15 560 нарушения и 
представляват 15% от нарушенията в областта на ЗБУТ. В сравнение с предходните две 
години нарушенията значително са намалели. През 2009 г. са констатирани 27 790 
нарушения, а през 2010 г. – 16 934.  

Най-често констатираните нарушения се отнасят до: 
• липса на данни за факторите на работната среда - 3 750 бр.; 
• непроведени медицински прегледи - 3 189 бр.; 
• неосигурено санитарно-битово обслужване - 1 240 бр.; 
• неосигурени лични предпазни средства - 1 103 бр.; 
• въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка - 902 бр. 

Неспазването на изискванията по хигиена на труда са в пряка връзка с 
нежеланието или невъзможността на работодателите да инвестират за осигуряване на 
климатични инсталации, пречиствателни инсталации, осветление, работно оборудване, 
изграждане или основен ремонт на санитарно-битови помещения. Подобни проблеми 
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имат най-вече предприятия със стари технологии и оборудване от преработващата и 
добивната промишленост. 

 
3. Нарушения на нормите на Закона за насърчаване на заетостта 

Нарушенията на Закона за насърчаване на заетостта, по който ИА ГИТ упражнява 
специализиран контрол, през последните години запазват относително нисък сравнителен 
дял.  

През 2011 г. са установени общо 363 нарушения на Закона за насърчаване на 
заетостта и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, което представлява 
0,15% от общия брой констатирани нарушения. За сравнение, през 2010 г. техният брой е 
бил 338 или около 0,16% от всички допуснати нарушения. 

 
4. Нарушения на нормите на Закона за държавния служител 

Относителният дял на нарушенията на разпоредбите на Закона за държавния 
служител са 0,14% от общия брой на констатираните нарушения. 

Констатирани са общо 321 броя нарушения, като 86 от тях  са свързани с 
атестирането, ранговете и повишаването в длъжност на държавните служители; 69 - с 
документите по изпълнение на държавната служба; 20 - с отпуските на държавните 
служители; 17 - със заплащането и други. Дадени са 321 задължителни за изпълнение 
предписания на органите по назначаване.  

Най - висок е относителният дял на нарушенията, свързани с атестирането на 
държавните служители и на други нарушения, свързани с повишаването в ранг – 26,8 % 
от общия брой нарушения по ЗДСл. На второ място са нарушенията по документите по 
изпълнение на държавната служба, следвани от нарушенията свързани с отпуските на 
държавните служители. 
 

Административно наказателна отговорност 
През 2011 година, както и през 2010 година, търсенето на административно-

наказателна отговорност от лицата, които нарушават нормативните разпоредби, бе една 
от формите за въздействие при допускане на нарушения на трудовото законодателство и 
средство за принуда те да спазват изискванията на нормативните актове. Такава 
отговорност е търсена от лица, които не изпълняват в срок дадените им предписания, 
допускат периодично да се повтарят едни и същи нарушения, умишлено заобикалят 
законовите разпоредби при наемането, използването и освобождаването на работна сила и 
създават пречки за реализирането на законовите правомощия на инспекторите. 

През 2011 г. са съставени 20 410 акта за установени административни нарушения 
(АУАН), при 13 664 през 2010 година. 

Най-много АУАН са съставени в предприятия от икономически дейности: 
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” – 3 566 бр., 
„Ресторантьорство” – 2 596 бр., „Строителство на сгради” – 1 951 бр., „Производство на 
хранителни продукти” – 1 236 бр. и „Производство на облекло” – 1 105 бр. 

В сравнение с 2010 г. през 2011 г. са съставени 2 370 АУАН на лица, допуснали не 
изпълнението в срок на дадени предписания. За създадени пречки на инспекторите да 
реализират проверките са съставени 135 АУАН, като в сравнение с 2010 г. се наблюдава 
ръст от 36%. 

Данните от инспекционната дейност през 2011 г. показват, че инспекторите по 
труда са проявили по-голяма взискателност към работодателите: 

• на работодатели юридически лица – 76%; 
• на еднолични търговци – 13%; 
• на работодатели физически лица са съставени 6% от общия брой съставени 

АУАН; 
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• на длъжностни лица – 3%; 
• на работници и служители – 2%. 

За системно нарушаване на трудовото законодателство до прокуратурата са 
подадени 59 сигнала, от които 37 сигнала са за констатирани нарушения по чл. 302 и 303 
от Кодекса на труда. 

Съставените актове за нарушения на правните норми се разпределят както следва: 
• за нарушения на норми, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ – 3 784 

бр., като 238 от тях са за неизпълнени предписания; 
• за нарушения на норми, регламентиращи трудовите правоотношения –  
      16 370 бр., като 2 128 от тях са за неизпълнени в срок предписания; 
• за нарушения на норми на ЗНЗ – 121 бр., от които четири за неизпълнени 

предписания. 
През 2011 г. са връчени 18 114 наказателни постановления. В сравнение с 2010 г. е 

отбелязан ръст от 71%. Влезлите в сила наказателни постановления през 2011 г. са 16 398.  
Сумата на глобите от влезлите в сила наказателни постановления е 15 572 329 лв. 

при 11 550 980 лв. за 2010 г. и 6 916 370 лв. за 2009 г. 
 
СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  

1. В областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 
За постигане на основната цел на Стратегията за здравословни и безопасни 

условия на труд - намаляване на трудовия травматизъм и подобряването на условията на 
труд в предприятията, от особено значение е поддържането на добра организация на 
дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, започвайки от 
изпълнение на задълженията за осигуряване на качествено обучение на персонала за 
безопасно извършване на производствените операции и поддържане на обезопасено 
работно оборудване.  

Резултатите от контролната дейност през 2011 г. показват, че относителният дял на 
проверените предприятия, изпълнили основните изисквания на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд е 83% и той трайно нараства през последните години.  

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите, в 
зависимост от обема и естеството на работата, характера и степента на производствения 
риск, да назначат или определят едно или повече длъжностни лица с необходимото 
образование и квалификация или да създадат специализирана служба за организиране 
изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и 
превенция от тези рискове. От проверените през 2011 г. предприятия е установено, че в 31 
149 има функциониращи органи за безопасност и здраве при работа. Предприятията, в 
които е установено, че нямат органи по безопасност и здраве са предприятия, които се 
проверяват за първи път и поради една или друга причина работодателите не са обърнали 
внимание на това законово изискване. Резултатите от контролната дейност показват, че 
само в 6% от случаите тези длъжностни лица са щатни или е изградена специализирана 
служба в предприятието. Масовата практика е тази дейност да се възлага на длъжностни 
лица по съвместителство или в определени случаи се изпълняват от самия работодател – 
предимно в микро и малки предприятия и еднолични търговци.  

Важен елемент в организацията и управлението на дейността по осигуряване на 
ЗБУТ за работещите е оценката на производствения риск и реализирането на мерки за 
неговото отстраняване или свеждането му в допустими нива. Отчитайки важността на 
тази дейност, по време на проверките контролните органи на ИА ГИТ отделиха особено 
внимание на оценяването на производствения риск в предприятията, предприетите мерки 
за неговото отстраняване и тяхното изпълнение. 
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Данните от инспекционната дейност през 2011 г. показват, че в 95 % от всички 
проверени предприятия е извършена оценка на риска. Предприятията с утвърдена 
програма с предприети мерки за отстраняване на установените професионални рискове по 
работни места представляват 98% от предприятията, в които е извършена оценка на риска 
и 94% от всички проверени предприятия. 

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

Резултатите от инспекционната дейност по спазване на законовото изискване от 
работодателите да осигурят на своите работещи обслужване от служба по трудова 
медицина показват, че през 2011 г. в 96% от проверените предприятия работодателите са 
осигурили такова обслужване, при 97% за 2010 г. и 89% за 2009 г. Данните показват лек 
спад по отношение на този показател, като липсата на обслужване от СТМ се дължи 
основно на изтекли и неподновени договори. 

Комитети или групи по условия на труд са изградени в 20 002 предприятия. Като 
се вземе предвид, че около 59% от проверените предприятия са с персонал до 9 заети 
лица, а Закона за здравословни и безопасни условия на труд освобождава от това 
задължение работодателите с до 5 наети лица, то процентът на предприятията, които 
трябва да имат КУТ/ГУТ, но не са учредили такива е много малък.  

И през 2011 г. контролните органи на Инспекцията по труда отделиха специално 
внимание и необходимото време за проверка на безопасното състояние на работното 
оборудване. От констатираните общо 63 819 нарушения на норми, регламентиращи 
осигуряването на ЗБУТ - 22 334 се отнасят до безопасното състояние на машините и 
производствените съоръжения, което представлява 35% от всички нарушения в областта 
на ЗБУТ.  

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

При извършените проверки през 2011 г. се установи, че относителният дял на 
предприятията с данни за условията на труд е 84% при 83% през 2010 г. и 67% през 2009 
година. 

Работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания 
през 2011 г. са 11,9% от заетите по трудови правоотношения в проверените предприятия с 
данни за факторите на работната среда. За сравнение през 2010 г. те са били 12,2%, а през 
2009 г. и 2008 г. - съответно 12,3% и 16,8%. 

Най-голям е относителният дял на работещите при неспазени хигиенни норми и 
изисквания за микроклимат – 53%. На следващо място са: наднормените нива на шум, 
физическото натоварване, прах и химичните агенти. Причините за това са няколко. На 
първо място все още значителна част от производственото оборудване в предприятията е 
старо, вследствие на което се влошават параметрите на работната среда по отношение на 
шум и запрашеност. Подмяната му с ново изисква в повечето случаи големи инвестиции. 
На следващо място (най-вече в малките и средните предприятия) стои проблемът с 
използването на наето оборудване и/или помещения. Предвид срочността на наемните 
отношения, тези работодатели са силно демотивирани да инвестират в подобряване на 
условията на труд в наетите помещения и/или работно оборудване. 

 
Периодичен контрол 
През 2011 година са извършени 749 проверки във включените 722 обекта в 

националния регистър за периодичен контрол.  
Основните резултати от извършените проверки са: 
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� констатирани - 3 484 бр. нарушения; 
� предприети - 3 447 бр. принудителни административни мерки, в т. ч. спрени 

от работа машини и съоръжения - 40 бр.; 
� 11 бр. предписания за въвеждане на специален режим на безопасна работа; 
� съставени - 90 бр. акта за установени административни нарушения. 

Осъществената инспекционна дейност в рисковите производства и обекти показва 
тенденция за нарастване на относителния дял на предприятията с изготвена оценка на 
риска - от 97% през 2009 г. на 99,6 % през 2010 г. и 99,7 през 2011 г. 

В предприятията от икономически дейности: „Производство на рафинирани 
нефтопродукти”, „Производство на основни химични вещества”, „Производство на 
пестициди”, „ Производство на стъкло” е постигнато 100% изпълнение на изискването за 
изготвяне на оценка на риска.  

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

Само в единични предприятия не е изпълнено задължението на работодателите 
относно осигуряване на обслужване на работещите от Служба по трудова медицина. 

В 99% от проверените предприятия са учредени КУТ/ГУТ, 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. 

Като пример за добре функциониращи могат да се посочат изградените Комитети 
по условия на труд в: „Неохим” АД, „Стомана индъстри” АД, „Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД, „Агрополихим” АД, „Солвей Соди” АД, „Челопеч Майнинг АД” и др. 

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

� Допуска се работа без осигурена ефективна вентилация на работните места. 
В редица случаи локалните вентилации още по проект не се оразмеряват в зависимост от 
условията на конкретните работни места, поради което не е възможно доказване на 
ефективността им. Използват се вентилатори без шумозаглушители, от което нивото на 
шума превишава значително хигиенните норми. 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; 

� В повечето миннодобивни предприятия и в кариерите, голяма част от 
използваната минна техника и оборудване са в експлоатация повече от четиридесет 
години; 

� Допуска се при осъществяване на добивните работи в подземните мини да 
се нарушават проектите (паспортите) за прокарване и крепене на минните изработки, 
което води до изменение на проектните габарити на същите и недостатъчно ефективно 
управление на скалния натиск; 

� Не се осъществява необходимия контрол от работодателите на мините по 
отношение състоянието на крепежните конструкции на действащите минни изработки и 
своевременен ремонт на същите, поради което на много места се експлоатират изработки 
с реална опасност от пропадане и затрупване на хора и техника – това състояние е 
характерно за почти всички подземни рудници, поради липса на персонал за 
поддържането на тези съоръжения; 

� Допуска се експлоатация на работно оборудване с необезопасени движещи  
се части (ремъчни предавки, ГТЛ и др.), липсват знаци и сигнали по безопасност на труда 
на опасни зони; 

� Не се класифицират местата, където може да възникне експлозивна 
атмосфера по зони, липсват необходимите знаци и предупредителни надписи; 
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� Основен проблем за почти всички предприятия от химическата 
промишленост, металургията, складовете и бази за леснозапалими и горими течности е 
защитата от корозия на металните корпуси на технологичното оборудване, различните 
тръбопроводи, метални естакади, стоманобетонови конструкции и т.н. В предприятията 
липсват разработени единни програми за борба с корозията; 

� Поддържането на работното оборудване не се осъществява според 
изискванията на техническата и съпроводителната документация, подценява се 
извършването на необходимите планови прегледи и ремонти на съоръженията, както и не 
се извършват необходимите периодични прегледи на машините и съоръженията. В много 
случаи ремонтите са само аварийни. 

Анализът на резултатите от извършените проверки по периодичен контрол 
показват, че все още се допускат нарушения, които многократно се повтарят от години. 
Това доказва, че работодателите, особено в малките и средни предприятия, подценяват и 
все още не са създали необходимата ефективна организация за управление на 
безопасността и здравето при работа.  

 
Проверки на големи строителни обекти 
През 2011 година се извършиха 233 проверки по спазване на трудовото 

законодателство на големи строителни обекти от национално значение: „Автомагистрала 
Люлин”, „Автомагистрала Тракия” и обекти на „Метрополитен“ АД гр. София. 

Констатирани са 1140 нарушения, за отстраняването на които са дадени 1 019 
задължителни предписания. Съставени са 103 АУАН и са спрени от експлоатация 18 
участъка, работни места, машини и съоръжения, с които пряко се застрашава живота и 
здравето на работещите. 

Един от акцентите на проверките бе идентификацията на дейностите, свързани с 
опасност от падане от височина и съответстващите им мерки за обезопасяване и по-
специално обезопасеността на контурите на плочи, технологичните отвори, стълбища, 
шахти и т.н.; скелета и платформи (вкл. достъп, парапети, начин на оформяне на 
работните площадки на скелета, люлки и др.); наличие и използване на ЛПС за защита от 
падане от височина; обезопасеност на проходи, мостчета и пасарелки.  

Друг акцент на проверките бе осигурената безопасност срещу удар от падащи 
предмети (по-специално наличието на предпазни козирки, мрежи, бордови дъски, ЛПС 
(каски)), както и опасната зона около работното оборудване.  

Проверени бяха и мерките, които предприемат работодателите за обезопасяване на 
изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5 m, изразяващи се в наличие на подходящо укрепване 
на изкопа или друг вид обезопасяване, защитно ограждане и сигнализация (вкл. през 
тъмната част от денонощието), безопасен достъп до изкопа; безопасно депониране на 
земна маса и строителни материали; работеща в близост до изкопа строителна 
механизация и т.н. 

Резултатите от проверките показват, че голяма част от строителните обекти нямат 
проекти за временна организация на движението, а там, където има такива – те не са 
актуални. На строителни обекти, на които се извършват довършителни работи значително 
е завишен рискът от поражение от електрически ток.  

От анализа на резултатите от осъществения контрол, могат да се очертаят следните 
изводи и тенденции: 

• по време на проверките работодателите предприемат необходимите мерки за 
осигуряване на безопасност при извършване на строително-монтажните 
дейности, но в процеса на работа мерките за безопасност се занижават; 

• допускат се голям брой нарушения по ел. безопасността при работа – 
незаключени ел. табла, липса на измервания за електробезопасност,  
незащитени захранващи кабели и други; 
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• работодателите осигуряват лични предпазни средства на работниците, но 
остава проблем използването им. Установява се, че се допускат до работа на 
строителните обекти работещи без да са екипирани с определените в оценката 
на риска лични предпазни средства; 

• негативна тенденция в строителния бранш е текучеството и ниската трудова 
култура на работещите, което води до риск от повишаване на травматизма в 
строителството; 

• предвид високия риск при извършване на строителни работи, проверките на 
строителните обекти и предприятия са изключително необходими и полезни за 
налагане спазването на нормативните изисквания и правила за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни дейности;  

• осъществяването на постоянен контрол в тези предприятия, както и даваните 
съвети и консултации по време на проверките, допринасят за повишаване на 
културата на безопасността на труда както на работодателите, така и на 
работниците. 

 

2. В областта на трудовите правоотношения 
Като правило трудовите правоотношения в големите предприятия от всички 

икономически дейности възникват и се осъществяват в съответствие с Кодекса на труда и 
нормативните актове по неговото прилагане. Значително по-често се установяват 
нарушения на нормите, регулиращи трудовите правоотношения, в микро и малки 
предприятия, особено в тези, в които се извършва проверка за първи път.  

Причини за допускане на нарушения в малките и средни предприятия основно са 
ограничените финансови възможности на предприятията през периода на криза, стремежа 
да се осигури рентабилността на предприятието и липсата на добре подготвени кадри в 
областта на управлението на персонала. Нарушения се допускат и поради 
обстоятелството, че в повечето случаи воденето на документация, свързана с 
осъществяване на трудовите правоотношения в по-малките предприятия, се възлага на 
счетоводители, които нямат достатъчно задълбочени познания в областта на трудовото 
законодателство. 

През 2011 г. продължиха проверките във всички икономически дейности по 
законосъобразното наемане на работа и заплащането на труда на работниците и 
служителите. 

Най-много нарушения, свързани със заплащането на труда, са констатирани в 
предприятия от ИД „Търговия на дребно” – 4 366 броя. 

През отчетния период в ИД „Ресторантьорство” са установени 3 294 нарушения, 
свързани със заплащането на труда, а през предходната година в тази икономическа 
дейност са констатирани 2 688 нарушения.  

През 2011 г. в ИД „Производство на хранителни продукти” са установени 2 775 
нарушения по заплащането на труда, в сравнение с констатираните 1 676 нарушения от 
този вид през 2010 г. 

В ИД „Дейности по охрана и разследване” през 2011 г. са констатирани 1 329 
нарушения по заплащането на труда, като през 2010 г. в тази ИД са установени 1 254 
нарушения. 

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

Следва да се отбележи, че е нараснал относителният дял на констатираните 
нарушения на чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда, изразяващи се в непълноти в 

Nitro PDF Software
100 Portable Document Lane

Wonderland



14 
 

съдържанието на трудовите договори, като са констатирани 7 539 броя нарушения, при 
установени 6 603 броя от този вид нарушения за 2010 г  

През 2011 г. са установени 6 319 случая на лица без сключени писмени трудови 
договори, докато през 2010 г. тези нарушения са 2 900, което представлява увеличение 
над 2 пъти.  

Основните причини за допускане нарушения на разпоредбата на Кодекса на труда 
за сключване в писмена форма на трудовия договор преди всичко са от икономически 
характер. Този вид нарушения се извършват основно с цел избягване на внасяне на 
осигурителни вноски или намаляване разходите за труд. Има работодатели, които не 
считат за необходимо да сключват трудов договор с работник, който е в т. нар. 
“изпитателен период”.  

При част от проверките е установено, че уведомленията за сключване на трудови 
договори са подадени в съответната териториална дирекция на НАП във време и час, 
които приблизително съвпадат с тези на проверката. Често използвано оправдание от 
работодателите е, че лицата са на работа „от днес” или „от вчера”. 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 тя е извършена. 

При проверките инспекторите по труда установяват регистриране в ТД на НАП на 
трудови договори, които не са подписани от страните по трудовото правоотношение. В 
този случай е налице регистриране на трудово правоотношение, което в действителност 
все още не е възникнало. 

Очакваните тенденции за развитието на този вид нарушения се определят основно 
от икономическата среда и възможностите на нормативната уредба за противодействие. 
По отношение на разкриваемостта следва да се отбележи, че констатиране на нарушение 
– работа без сключен писмен трудов договор преди постъпване и събиране на 
доказателства за това, става със съдействие от страна на работника. 

Икономическите дейности, в които са установени най-много нарушения по 
възникването на трудовите правоотношения са: 

• „Търговия на дребно” – 5 256 броя (21%);  
• „Ресторантьорство” – 3 055 броя (12%); 
• „Образование” – 1 340 броя (5%); 
• „Строителство” – 1 266 броя (5%); 
• „Производство на хранителни продукти” – 1 082 броя (4%); 
• „Търговия на едро” – 1 080 броя (4%).  

Освен в посочените по-горе икономически дейности, немалък брой нарушения по 
възникване на трудовите правоотношения са констатирани още и в ИД „Производство на 
облекло”; ИД „Хотелиерство”; ИД „Сухопътен транспорт”; ИД „Растениевъдство, 
животновъдство и лов” и други. 

Голям дял имат констатираните нарушения, които са свързани с разпоредбата на 
чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, при които най-често се установява, че работодателят е 
подал уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за сключения трудов договор, 
което не е прието и в тридневния срок не е коригирал данните и не е изпратил ново 
уведомление. Това е една от главните причини да се увеличи делът на допуснатите 
нарушения на тези разпоредби. Най-много са констатираните случаи през първото 
тримесечие на 2011 г., поради променените кодове на професиите. 

Друго често срещано нарушение по възникване на трудовото правоотношение се 
изразява в непредоставяне на екземпляр от длъжностна характеристика на работника или 
служителя преди започване на изпълнението на трудовите задължения по сключения 
трудов договор.  
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Промените в законодателството, с които се въведоха редица задължения за 
работодателите, свързани с документирането на работното време, частично облекчиха 
установяването и доказването на нарушенията. 

Най-много нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските са 
установени в предприятията от икономически дейности:  

• „Търговия на дребно” – 6 395 броя; 
• „Ресторантьорство” – 3 910 броя; 
• „Хотелиерство” – 881 броя; 
• „Производство на облекло” – 631 броя; 
• „Производство на хранителни продукти” – 590 броя.  

Нарушенията на нормите, регламентиращи работното време, почивките и 
отпуските, са свързани с неспазване от страна на работодателите на задължението им да 
държат на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния 
трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията 
на работа, в т.ч. заповеди за полагане на извънреден труд; за установяване на непълно 
работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено 
сумираното изчисляване на работното време.  

В част от проверените предприятия не се спазват изискванията за установяване на 
разпределението на работното време в правилника за вътрешния трудов ред. При голяма 
част от проверките се представя правилник за вътрешния трудов ред, който е типов и не 
отразява спецификата на работа в обекта.  

Все още се срещат пропуски по регламентирането и отчитането на работното 
време. Липсата на отчитане на работното време води до неизплащане на положен 
извънреден труд и на труд положен на официални празници, а понякога и до неизплащане 
на трудово възнаграждение.  

Много често се допускат нарушения, свързани с въведеното сумирано изчисляване 
на работното време. Не се изравняват изработените часове и не се превръщат 
отработените часове нощен труд в дневен. Често графиците за работа при сумирано 
отчитане са фиктивни и не съответстват на действително отработеното време от 
работниците. Работодателите допускат работещите при сумирано отчитане на работното 
време да полагат труд повече от 12 часа на работна смяна. 

Все още се установяват случаи на въвеждане на непълно работно време (било по 
реда на чл. 138а от Кодекса на труда или чрез допълнително споразумение), при които 
фактически се работи на пълно работно време или дори и повече. За съжаление, самите 
работници рядко сътрудничат на инспекторите за установяване на действителното им 
работно време. 

Най-често даваните предписания във връзка с работното време се изразяват в: 
регламентиране на начален и краен час на работната смяна; регламентиране на реда на 
редуване на смените и начина на отчитане на работното време.  

Констатирани са и нарушения по спазване на междудневна, междуседмична 
почивка, неприравняване на нощен в дневен труд, утвърдените поименни графици за 
периода на сумираното отчитане на работното време не се съхраняват най-малко 3 години 
след края на периода. 

Липсата на законово изискване за регистрация на допълнителните споразумения за 
промяна на продължителността на работното време дава възможност на работодателите 
да осуетяват търсенето на отговорност. Тенденция, откроила се в хода на извършване на 
проверките, е често в сключените трудови договори страните да уговарят непълно 
работно време, обикновено 4 часа или работа по трудови договори, сключени на 
основание чл. 111 и чл. 114 от Кодекса на труда. Проверките показват, че работодателите 
често прибягват до сключване на договори за работа през определени дни от месеца или 
за четири часа. 
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За икономическа дейност „Търговия на дребно” е характерно полагането на 
значителен брой часове извънреден труд от работниците и служителите, както и 
неспазване на регламентираните периоди на работа и почивка. 

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

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

През летния сезон се полага извънреден труд, който не се заплаща на работниците 
и служителите. Това нарушение е трудно доказуемо поради факта, че работодателите не 
представят при проверките актуални форми за отчитане на работното време. Същите се 
изготвят в съответствие с договореното в индивидуалните трудови договори работно 
време.  

По-голямата част от работодателите изпълняват законовото изискване за съставяне 
на графици за ползването на платените годишни отпуски. Установява се, обаче, формално 
изпълнение на това законово задължение, което често среща неодобрението и на 
работодатели и на работници и служители. 

При извършените през 2011 г. проверки са констатирани немалък брой случаи на 
едностранно разпореждане от работодателя за ползване на неплатен отпуск от 
работниците. Това се извършва с устна заповед на работодателя, в нарушение на 
изискванията на трудовото законодателство или чрез принуждаване на работниците под 
заплаха за уволнение или неизплащане на вече станали дължими възнаграждения, да 
отправят писмени искания за ползване на неплатен отпуск в условията на престой или 
намаляване на обема на работа в предприятието. 

Установените през 2011 г. нарушения на други норми от Кодекса на труда са 32 
287 броя (24,1 % от общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения за 
периода). 

Това са предимно нарушения, свързани със задълженията на работодателя да 
предостави на работника или служителя извлечения от ведомостите за заплати и други 
документи, свързани с трудовото правоотношение. Много често извършваното от страна 
на работодателите нарушение е, че при прекратяване на трудовото правоотношение не 
вписват своевременно в трудовата книжка данните, свързани с прекратеното трудово 
правоотношение, или неправомерно я задържат. 

 
3. По спазване на законодателството за насърчаване на заетостта 

3.1. Законосъобразно извършване на посредническа дейност по наемане на 
работа 

Резултатите от инспекционната дейност в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. 
показват, че броят на нарушенията, отнасящи се до условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа, не се различава съществено от броя на 
констатираните нарушения в тази насока през предходната година - 223 бр. през 2011 г. 
спрямо 238 бр. през 2010 г.  

Следва да се има предвид, че значителна част от регистрираните в Агенцията по 
заетостта посреднически фирми са проверявани многократно през последните години. 
Посредниците, които се проверяват за първи път, допускат сравнително повече 
нарушения на условията и реда за извършване на посредничество по наемане на работа, 
спрямо тези, които вече са били проверявани от Инспекцията по труда. 
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От друга страна, в резултат на икономическата криза интересът на работодателите 
към посредническите услуги по наемане на работа е значително намалял, с оглед на което 
част от регистрираните посредници не извършват реално посредническа дейност по 
наемане на работа или обемът на осъществяваната от тях дейност е многократно по-
малък. Това е видно от представяните от посредниците справки в Агенцията по заетостта, 
както и от регистрите на търсещите и устроените на работа лица и сключените 
посреднически договори, представяни по време на инспекционните посещения.  

Запазва се и тенденцията, очертала се през последните години някои 
посреднически фирми да пренасочват дейността си към студентски и младежки програми 
за културен обмен със САЩ и със страни в Европа, летни практики, консултиране и 
подпомагане на лица за регистрация и осъществяване на дейност като самонаети (напр. 
във Великобритания) и т.н., т.е. към дейности, които остават извън обхвата на 
осъществявания от ИА ГИТ контрол. Немалка част от постъпилите през отчетния период 
искания и сигнали от граждани относно допуснати нарушения на законодателството в 
областта на заетостта касаят именно подобни случаи, като в определени случаи 
обстоятелствата пораждат основателно съмнение, че с подобни договори за консултиране 
относно студентски/ младежки програми, регистрация като самонаето лице или насочване 
към обучение напр., в действителност се прикриват посреднически услуги по наемане на 
работа, но това е трудно да се установи по безспорен начин, особено ако липсва 
съдействие от страна на търсещите работа лица. 

Значителни трудности създават и обявите за работа, публикувани в интернет 
сайтове или в средствата за масово осведомяване, когато е посочен единствено телефонен 
номер или e-mail адрес за връзка с публикувалото обявата лице. В тези случаи, за 
осъществяване на ефективен контрол от страна на ИА ГИТ, е необходимо да се потърси 
съдействие от органите на МВР, което отнема допълнително време. 

В резултат на извършените през 2011 г. проверки са установени 13 случая на 
извършване на посредническа дейност по наемане на работа без регистрация в Агенцията 
по заетостта. 

Нарушенията, констатирани при проверките на регистрирани в Агенцията по 
заетостта посредници по наемане на работа, са 210 бр., като те се свеждат основно до 
следното: 

- при реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът не е обявил 
номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на 
регистрацията и номера на регистрирания посреднически договор за наемане на работа, 
както и посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни места, за които няма 
заявки от работодатели; 

- посредникът не е сключил посреднически договори с търсещи работа лица, респ. 
сключеният договор не съдържа всички реквизити, посочени в НУРИПДНР; 

- на търсещите работа лица се предоставят посреднически услуги по насочване и 
подпомагане за започване на работа в чужбина, без посредникът да има сключен 
посреднически договор с чуждестранен работодател;  

- не се водят регистри на търсещите работа или устроените на работа лица във 
всеки офис, разкрит от посредника; 

- посредникът не е представил в Агенцията по заетостта информация за 
регистрираните и устроените на работа лица в съответните срокове; 

- на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България не е 
представен подписан индивидуален договор за наемане на работа от чуждестранния 
работодател, респ. от корабопритежателя с превод на договора на български език; 

- събират се такси от търсещите работа лица под формата на услуги за превод и 
легализация или осигуряване на квартира и транспорт. 
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3.2. Законосъобразно наемане на работа на чужденци на територията на 
Република България. 

През 2011 г. са извършени 126 проверки относно законосъобразното наемане на 
чуждестранни граждани в предприятия на територията на Република България. 

При проверките са констатирани общо 555 нарушения, като 36 бр. от тях са по 
Закона за насърчаване на заетостта и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане. 

Констатираните нарушения, свързани с трудовата заетост на чужденци в 
предприятия на територията на Република България (в т.ч. командировани лица), са общо 
26, като най-голям брой нарушения относно законосъобразното наемане/приемане на 
работа на чужденци са установени от Д ИТ - София. 

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 546 принудителни 
административни мерки. 

Съставени са 43 акта за установяване на административно нарушение, в т.ч. 9 акта 
за допуснати нарушения на законодателството в областта на заетостта. 

 
3.3. 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 
Дирекции “Бюро по труда” или по друг ред. Критерии при избора на предприятията за 
проверка е информацията, съдържаща се в подаденото уведомление от предприятието. 

През 2011 г. са установени 9 нарушения на процедурата за уведомяване по реда на 
Закона за насърчаване на заетостта при условията на масови уволнения. Нарушенията са 
допуснати в икономическите дейности: „Търговия на дребно”; „Производство на 
облекло”; „Производство на хранителни продукти”; „Производство на изделия от каучук 
и пластмаси” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива”.  

 
3.4. Изразходване по предназначение на средствата, предоставени по 

програми и мерки за заетост  
Проверките на работодатели, ползващи средства по реда на Закона за насърчаване 

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

 
4. По спазване на законодателството в областта на ЗДСл 
Във връзка с контрола по държавната служба през 2011 година бяха разработени и 

изпратени до Дирекции „Инспекция по труда” указания за инспектиране по спазване на  
законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба, и на правата и 
задълженията на страните по служебното правоотношение. 

От страна на Дирекция ТСППО се оказа методическа помощ на инспекторите по 
труда в Дирекциите „Инспекция по труда” при извършването на проверки по спазване на  
законодателството, свързано с държавната служба.  

През отчетния период са извършени 114 проверки по спазване на 
законодателството, свързано с държавната служба. 
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Анализът на резултатите от проверките показва, че най-много нарушения се 
допускат в областта на атестирането на държавните служители, повишаването в ранг и по 
документите, свързани с изпълнение на държавната служба. 

Най-често срещаните нарушения, свързани с атестирането на държавните 
служители предимно са: 

• след приключване на заключителната среща не се попълват съответните 
раздели от формуляра за оценка; 

• оценяващите ръководители не мотивират писмено своите оценки на 
индивидуалното изпълнение на длъжността на служителите, като вписват 
мотивите в съответните полета на формуляра за оценка; 

• след приключване на междинната среща не се попълва съответния раздел от 
формуляра за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността; 

• служебните досиета не са комплектовани с попълнени и подписани 
формуляри за оценка на изпълнението на съответната длъжност и други. 

Констатирани са и други нарушения като: 
• не са извършени необходимите вписвания в служебните книжки на 

държавните служители; 
• за част от длъжностите все още не са разработени и утвърдени от органа по 

назначаването длъжностни характеристики; 
• в служебните досиета на държавните служители не се отразяват отпуските; 
• длъжностните характеристики не отговарят на формата, съгласно 

разпоредбата на нормативния акт. 
От извършените проверки през отчетния период се налагат следните изводи: 

• Голяма част от исканията не са от компетентността на ИА ГИТ, тъй като 
специализираната контролна дейност не включва възникването, изменението и 
прекратяването на служебните правоотношения, както и налагането на дисциплинарната 
отговорност; 

• През 2011 година при проверките е установено, че органите по назначаване 
са запознати със ЗДСл, както и с всички нормативни актове, свързани с него. 
Длъжностните лица, изпълняващи функции по управлението на човешките ресурси, както 
и органа по назначаване вече притежават достатъчен професионален опит и познания на 
ЗДСл и всички съпътстващи го нормативни актове. Наложилата се практика през 
годините, при осъществяване на инспекционната дейност от страна на контролиращия 
инспектор, с провеждането на множество консултативни срещи с органите по 
назначаване, както и ръководителите на звена “Човешки ресурси” е довела до отчетените 
през 2011 г. положителни резултати.  

5. Решени искания и сигнали от граждани, ведомства и синдикални 
организации 

През 2011 г. в ИА ГИТ са постъпили 20 351 искания и сигнали от граждани, 
ведомства и синдикати, като в рамките на календарната година са решени 19 462 или 96% 
от тях. В сравнение с 2010 г. през 2011 г. е налице ръст от 27% в постъпилите искания и 
сигнали. Постъпилите искания и сигнали са предимно в икономически дейности: 
„Търговия на дребно” - 2 565 (12,6%), „Други персонални услуги” – 1 624 (8%), 
„Строителство на сгради” - 1 261 (6,2%), „Ресторантьорство” - 1 220 (6%), „Други 
професионални дейности” - 1 053 (5,2%) и „Сухопътен транспорт” - 1 034 (5,1%). 

Най-голям брой искания и сигнали за нарушаване на трудовото законодателство са 
постъпили в Д ИТ: София - 4 612, Пловдив - 2 178, Софийска област - 1 630, Варна -     
1331, Бургас - 1 139 и други. 

През периода 2007 г. - 2011 г. броят на исканията и сигналите за нарушаване на 
трудовото законодателство са нараснали от 6 997 на 20 351 или 2,9 пъти.  
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Постоянно увеличаващият се брой на исканията и сигналите в ИА ГИТ са 
доказателство за доверието, което имат гражданите и ведомствата в институцията за 
решаване на техните проблеми. От друга страна те са сигнал за продължаващото 
поведение на работодателите да нарушават трудовите права на работниците и 
служителите. 

През 2011 г. във връзка с решаване на постъпилите искания и сигнали от граждани, 
ведомства и синдикати са извършени общо 12 232 проверки, докато през 2010 г. са 
извършени 8 989, т.е броят на извършените проверки с цел решаване на постъпилите 
искания и сигнали през 2011 г. е нараснал с 3 243 или с 36%. 

Преобладават исканията и сигналите, в които се поставят въпроси и се иска 
съдействие за разрешаване на проблеми най-често в предприятията от икономическите 
дейности с установени най-много нарушения на трудовото законодателство, с голямо 
текучество на работната сила и с условия на труд, които не отговарят на нормативните 
изисквания, като: “Търговия на дребно” - 2 656 бр., „Строителство на сгради” - 1 261 бр., 
„Ресторантьорство” - 1 220 бр., „Други професионални дейности” - 1 053 бр., „Сухопътен 
транспорт” - 1 034 бр. и др.  

Проблемите, които поставят гражданите в своите искания и запитвания през 
периода 01.01.2011г. - 31.12.2011 г., са свързани основно с разпоредбите на Кодекса на 
труда и  се отнасят до: 

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

• наемане на работа на лица без трудов договор; 
• неначисляване и неизплащане на допълнителни трудови възнаграждения; 
• полагане и незаплащане на извънреден труд; 
• неиздаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с прекратяване 

на трудовите правоотношения; 
• реда и начина за ползване на платени и неплатени отпуски. 

 
6. Разрешителни режими 
През 2011 г. от Дирекциите „Инспекция по труда” са поискани 1 087 разрешения 

за уволнение на работници и служители, ползващи специална закрила по чл. 333 от 
Кодекса на труда и са дадени 488 предварителни съгласия по реда на посочения 
нормативен текст. Най-много искания за даване на предварителни разрешения за 
уволнение на работници и служители, ползващи закрила по чл. 333 от Кодекса на труда, 
са постъпили от работодатели от следните ИД: „Хотелиерство”, „ Ресторантьорство”, 
„Търговия на дребно”, „Други персонални услуги” и „Спортни и други дейности, 
свързани с развлечения и отдих”.  

Поискани са общо 1 838 разрешения за наемане на работа по трудови 
правоотношения на лица до 18 години. От тях 69 са поискани за наемане по трудови 
правоотношения на лица до 16 години и 1 769 - за лица, навършили 16 години. 

Дадени са общо 1 802 разрешения за наемане на работа на лица до 18 години, като 
65 разрешения са дадени за наемане на лица до 16 години и 1 737 - за наемане на работа 
на лица, навършили 16-годишна възраст. 

Най-много искания за даване на разрешения за наемане на лица до 18 години по 
трудови правоотношения са поискани от работодатели от ИД: „Хотелиерство”, 
„Ресторантьорство”, „Търговия на дребно”, и „Други персонални услуги”.  

7. Вътрешен контрол и управление на ИА ГИТ 
През 2011 г. служителите от отдел „Контрол на инспекционната дейност” (КИД) 

към Дирекция ТСППО са разгледали и решили общо 369 сигнала по чл. 107 от АПК. От 
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тях 26 сигнала са заведени в деловодството като сигнал за корупция „СК”. Разгледани са 
и е отговорено на над 90 искания и запитвания на граждани. 

По отношение на взетите решения по подадени сигнали (чл. 107, ал. 4 от АПК) бе 
констатирано, че по-голяма част от тях са сигнали, касаещи неудовлетвореност на 
жалбоподателите от действията на инспекторите по труда и от отговорите на Дирекции 
„Инспекция по труда”. Сигналите са във връзка с подадени от лицата искания за 
отстраняване на допуснати спрямо тях нарушения на трудовото законодателство от 
работодатели, касаещи основно въпроси за неизплатени трудови възнаграждения и 
обезщетения, неоформени документи при прекратяване на трудовото правоотношение и 
незаконното им уволнение. В голяма част от сигналите се твърди за тенденциозност при 
извършване на проверките и толериране на работодателите за сметка на работниците. По-
малка част от постъпилите сигнали са за грубо и непрофесионално поведение на 
контролните органи. 

За вземане на решение по постъпилите сигнали, съгласно чл. 114 от АПК е 
необходимо да се изискат от Д ИТ копия на преписките от извършените проверки, всички 
събрани от инспекторите доказателствени средства към приложените ИАА – 
предписания, исканията на лицата, отговорите от Д ИТ, други документи, както и 
писмени обяснения от инспекторите, извършили проверките (в някои случаи и от 
директорите на Д ИТ). При законоустановен срок от 2 месеца за произнасяне по 
сигналите по чл. 107, ал. 4 от АПК, по-голямата част от решените от служителите на 
отдела сигнали са в 1-месечен срок. Преписките, обозначени със сигнатура „СК”, са 
приключили задължително и с доклад до Изпълнителния директор.  

Установено е, че повечето от постъпилите в отдел КИД сигнали са неоснователни, 
но има случаи на констатиране на пропуски от страна на контролните органи при 
осъществения контрол.  

В случаи на констатирани пропуски при извършените проверки, на основание чл. 
122, ал. 1 от АПК, преписката се изпраща незабавно на Д ИТ за нова проверка с указания 
за направените пропуски и въпросите, по които следва да се произнесат. 

Целта на тези проверки е отстраняване на допуснатите от контролните органи 
недостатъци при извършването на първоначалните проверки за разрешаване на 
изложените проблеми в исканията на лицата.  

При решаване на някои сигнали по чл. 107, ал. 4 от АПК, извършването на нови 
проверки на работодателите е възлагано на друг екип инспектори или на друга Д ИТ. 

През отчетния период служители от отдела са извършили 11 тематични одита на 
дейността през 2011 г. на Д „Инспекция по труда” – Благоевград и отдел Кюстендил, 
Плевен, Габрово, Русе, Пловдив и отдел Смолян, Добрич и отдел Силистра, Хасково, 
Монтана, Ловеч, Шумен и Велико Търново. За извършените одити са изготвени доклади с 
конкретни препоръки за подобряване на дейността. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И 

СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ 
 През 2011 г., на базата на Закона за инспектиране по труда и сключените 

национални споразумения между контролните институции за съвместна дейност, бяха 
извършени общо 5 721 бр. проверки с представители на други контролни органи. За 
сравнение през 2010 г. този брой е бил 3 250. Най-много съвместни проверки са 
извършени в Д ИТ - Плевен, Д ИТ - Враца, Д ИТ - Варна, Д ИТ - Стара Загора, Д ИТ - 
Сливен, Д ИТ - Софийска област, Д ИТ - Бургас и Д ИТ - София. 

Най-голям  брой съвместни  проверки са  реализирани с представителите на НАП – 
 3 801 бр., МВР - 983 бр. и НОИ - 740 бр. 

Следва да се отбележи, че през 2011 г. броят на извършените съвместни проверки с 
представители на НАП е увеличен 6 пъти, в сравнение с броя на извършените съвместни 
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проверки през 2010 г. Приоритет на съвместната работа с НАП бяха въпросите свързани с 
нарушенията по забавяне или неизплащане на трудови възнаграждения на работещите, 
във връзка с предписания по чл. 62, ал. 4 от КТ, работа при непълно работно време. В 
резултат, някои работодатели сключват допълнителни споразумения за преминаване на 8-
часов работен ден, което има положителен ефект върху осигурителните права на 
работещите. 

Съвместните проверки с представители на МВР гарантират сигурността на 
инспекторите по труда, спомагат за по-бързото приключване на проверките, осигурява се 
достъп до предприятия в почивни дни и през нощта за установяване полагането на нощен 
труд от непълнолетни лица, съдействие когато не е възможно установяването на контакт с 
лицата, нарушили трудовото законодателство. 

Броят на съвместните проверки с представители на НОИ в сравнение с миналата 
година е увеличен 3 пъти. Това повишение се дължи най-вече на промените на Кодекса на 
труда в чл. 62, ал. 4 и на Кодекса на социално осигуряване - §52 от ПРЗ. Зачестиха и 
сигналите подавани от НОИ за установени от тях нарушения – липса на регистрация на 
трудов договор, несвоевременно прекратени трудови договори, несъответствие между 
данните от регистъра на осигурените лица и представените документи от работодателя и 
други. Част от съвместната дейност с НОИ се осъществява и за разследване на причините 
за станали трудови злополуки. 

С представители на ГД ИДТН са извършени 135 бр. проверки, предимно в рискови 
производства и дейности. Между ИА ГИТ и ГД ИДТН от години е установена добра 
практика за координация и сътрудничество в областта на контрола на съоръженията с 
повишена опасност, което се изразява във взаимно информиране и експертна помощ от 
страна на колегите от ГД ИДТН и техните регионални структури, по въпроси, възникнали 
при осъществяване на контролната ни дейност. 

С представители на КТИ са извършени 183 бр. проверки. Съвместната  дейност на 
ИА ГИТ с КТИ очерта следните предимства:  

- подобри се координацията в действията на двете институции по отношение 
регистрацията и контрола на селскостопанската техника (техническата изправност на 
използваната земеделска техника и правоспособността на обслужващия персонал в 
предприятията от отрасъл “Земеделие”); 

- оказва се взаимна помощ с информация за обектите на контрол; 
- осъществява се по-системен контрол и се подобрява информираността на 

ръководителите, длъжностните лица и на самите работещи, по въпросите свързани с 
осигуряване на безопасността при работа със земеделска техника, реда за регистрация и 
контрол. 

С представители на Агенцията по заетостта са извършени 231 бр. проверки, във 
връзка с целесъобразното усвояване на средства в предприятията, които се финансират от 
правителството за насърчаване на заетостта, отпуснати по мерки и програми за заетост. 

Съвместните проверки създават условия за по-успешно реализиране на 
контролните функции на различните институции, подобряват координацията и 
взаимодействието в работата на тези институции в областта на трудовите, данъчните и 
осигурителните отношения. Считаме този вид проверки за ползотворни, а 
сътрудничеството между държавните контролни институции успешно, предвид 
респектът, който се създава в проверяваните работодатели, които вече реално усещат 
сериозността на задълженията си и подобряват дисциплината и убедеността за 
изпълнение на Законите, свързани с контрола от различните институции. 

 Най-голям брой проверки с участието на представители на други държавни 
контролни органи през отчетния период са извършени в икономически дейности 
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” - 947 бр., 
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„Ресторантьорство” - 910 бр., „Производство на хранителни продукти” - 335 бр., 
„Строителство на сгради” - 312 бр., „Производство на облекло” - 282 бр. и други.  

През 2011 г. продължи дейността на Агенцията за подпомагане на социалното 
партньорство и диалог, както и за оказване на помощ на КУТ и ГУТ в предприятията. При 
извършване на проверките се търси участието на представителите на синдикалните 
организации в предприятията, както и на членове на КУТ/ГУТ. Представители на 
дирекциите „Инспекция по труда” участват на всички редовни и извънредни заседания на 
Областните съвети по условия на труд и областните комисии за тристранно 
сътрудничество, заетост, корупция и демографско развитие. Редовно се провеждат срещи 
с регионалните синдикални организации и организациите на работодателите. 

По време на проверките инспекторите по труда оказват съдействие на 
представителите на КУТ/ГУТ и на синдикалните организации при решаване на проблеми 
във връзка с осигуряването на ЗБУТ в техните предприятия. Членове на КУТ/ГУТ са 
участвали в 588 бр. проверки. Запазва се тенденцията членовете на КУТ/ГУТ все по-
малко да се отзовават на поканите на инспекторите за участие в проверките, чийто брой 
през изтеклата година е намалял почти наполовина. В основата на причините за това 
състояние стоят случаи на неписани работодателски забрани към представителите да 
контактуват с инспектори по труда, неизпълнение на задълженията, произтичащи от 
разпоредбата на чл. 30 от ЗЗБУТ и липсата на инициатива от страна на някои 
работодатели за водене на диалог при решаване проблемите на ЗБУТ при отчитане на 
личните интереси на работещите от подобряване условията на труд, изразители на които 
са законно избраните от тях представители по здраве и безопасност при работа. Много от 
работническите представители в КУТ/ГУТ нямат реално време за участие в проверки 
поради текущата си производствена заетост. 

Работата в ИА ГИТ е организирана и с оглед приоритетното решаване на 
възникнали въпроси на партньорството със синдикатите. 

През 2011 г. по реда на чл. 406 от КТ са постъпили 137 сигнала отправени от 
синдикални ръководства. Всички постъпили сигнали от синдикатите са проверени и 
решени в срок. За резултатите от проверките синдикатите винаги са уведомявани 
писмено. С участието на представители на синдикатите са извършени 117 проверки. 
Доказателство за добро социално партньорство е факта, че по отправените сигнали от 
синдикални ръководства не са постъпвали възражения. Решените казуси удовлетворяват 
социалните партньори. Нещо повече, при подготовката на вътрешни актове от 
работодателите по смисъла на чл. 37 от КТ, синдикалните ръководства търсят съветите и 
консултациите на инспекторите по труда. 

От извършената съвместна дейност през 2011 г. считаме, че въпреки проявата на 
някои негативни явления, се постигат целите и приоритетите, заложени в националните 
договорености за подобряване прилагането на трудовото законодателство, своевременен 
обмен на информация и подобряване на превантивната дейност. 

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

постоянните приоритети за управлението на инспекционната дейност. 
Към настоящия момент общата численост на служителите в ИА ГИТ е 495 щатни 

бройки, от които 337 инспектори по труда. От общата численост на персонала 485 са 
държавни служители с ръководни и експертни функции, а останалите 9 служители са по 
трудово правоотношение, осъществяващи спомагателни или технически функции. 

С цел осигуряване на кариерното развитие на специалистите в ИА ГИТ, доказали 
умения и компетентности при изпълнение на задълженията си и  проявили инициативност 
и заинтересованост от подобряване дейността на съответните структурни звена и 
издигане имиджа на Инспекцията като цяло, през отчетния период ефективно е прилагано 
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повишаването в длъжност чрез конкурентен подбор. Преназначени на по-високи 
длъжности са 27 служители. 

Продължи утвърдената практика на прозрачност и отчетност в дейността на 
администрацията на ИА ГИТ, като се прилага конкурсното начало в назначенията на 
служителите. Проведени са 26 конкурса за 30 щатни бройки. 

През 2011 г. са изготвени 948 заповеди, свързани с назначаване, изменение на  
правоотношението, заместване, съвместяване и освобождаване на служители от ИА ГИТ. 

През 2011 г. стартира и е осъществена цялостната дейност по оповестяване на 
работни места за заемане по програма „Старт на кариерата”, провеждане на интервюта с 
кандидатите и определяне на класираните за заемане на работните места. Назначени са 37 
младши експерти. 

Повишени в ранг са 89 държавни служители, които съгласно изискванията на 
НУРАСДА отговарят на условията за повишаване. Изготвени са съответните 
атестационни формуляри и  заповеди за повишаване в ранг. 

Напуснали ИА ГИТ за периода януари-декември 2011 г. са 61 служители. От тях 
най–много са напуснали по взаимно съгласие - 34, с предизвестие от страна на държавния 
служител - 9, поради преминаване на държавна служба в друга администрация - 2, 
едностранно прекратени служебни правоотношения от органа по назначаване с 
предизвестие по чл. 106 от ЗДСл - 11, прекратени без предизвестие от органа по 
назначаване по чл. 12 от ЗДСл - 3, прекратените трудови правоотношения са 2. 

За същия период в ИА ГИТ са назначени 64 служители - 22 след провеждане на 
конкурс, по заместване на продължително отсъстващи служители - 41 и един чрез 
преминаване от друга администрация. 

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

Запазва се доброто образователно равнище на заетите в ИА ГИТ и продължава 
тенденцията на повишаване професионалната квалификация на служителите. В обучения 
по 41 актуални тематични направления 460 служители на ИА ГИТ повишиха 
квалификацията и опресниха знанията си. 

 
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ 
 
1. Подготовка, сключване и изпълнение на споразумения за сътрудничество 

със сродни институции от други държави 
В изпълнение на подписани през 2010 г. споразумения за сътрудничество в 

областта на условията на труд и защитата на трудовите права със сродни организации в 
други държави, през 2011 г. бяха осъществени посещения на представители на ИА ГИТ в 
Полша и Румъния. С цел осъществяване на ефективен обмен на добри практики в 
областта на инспекционната дейност, в рамките на двете посещения бяха организирани и 
съвместни проверки - проверка в гр. Томашов Любелски, реализирана съвместно с полски 
инспектори по труда и граничните служби на Република Полша, както и проверки на 
фирмите, изграждащи Дунав мост 2 на румънска територия, от сформирани за целта 
смесени екипи от български и румънски инспектори по труда. 

По повод сключеното на 16.09.2011 г. в гр. София Споразумение между 
Министерството на труда и социалната политика на Република България и 
Министерството на труда и социалното осигуряване на Република Кипър за 
сътрудничество в областта на условията на труд и защитата на трудовите права, ИА ГИТ 
организира посещение на кипърската делегация, водена от министъра на труда и 
социалното осигуряване на Република Кипър г-жа Сотирула Хараламбус, в две 
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пловдивски предприятия с кипърско участие - „Дружба стъкларски заводи” АД и 
„Пловдив - Юрий Гагарин БТ”. 

 

2.  Участие на представители на ИА ГИТ в международни прояви и събития 
(в т.ч. на ЕС, МОТ, IALI, RALI и др.) 

През 2011 г. представители на ИА ГИТ взеха участие в редица международни 
форуми и инициативи, а именно: семинар, организиран от Международния обучителен 
център на МОТ в гр.Торино, Италия, относно ролята на трудовата администрация в 
преодоляването на икономическата криза (м. февруари 2011г.); семинар-обучение по 
проблемите на инструментите за превенция, проведен през м. май в гр. Баку, 
Азербайджан, в рамките на азербайджанското председателство на Регионалния алианс на 
инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна; информационен 
ден за българите, живеещи и работещи в Кипър (Никозия, Кипър, 22 януари 2011 г.); 
Информационен ден на българските студенти във Великобритания (Лондон, 
Великобритания, 9 март 2011 г.); семинар-обучение на Регионалния алианс на 
инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна (РАИТ) на тема 
„Инструменти на инспекцията по труда за превенция“ (Баку, Азербайджан, 25 - 26 май 
2011 г.); Европейски форум по въпросите на труда, относно ролята на трудовата 
администрация за преодоляване на икономическите кризи (Торино, Италия, 23 - 25 
февруари 2011 г.); Втора научна конференция по проект ROWER, посветена на 
икономиката (Синая, Румъния, 28 - 30 април 2011 г.); Европейска конференция по 
проблемите на мускулно-скелетните заболявания (Унгерсхайм, Франция, 7 - 8 юни 2011 
г.); семинар за практикуващи юристи, организиран от Академията по европейско право 
(ERA) в рамките на Програмата за развитие на ЕС (Трир, Германия, 26 - 27 септември 
2011 г.); осмото заседание на Експертния комитет по командироването на работници 
(Брюксел, Белгия, 14 октомври 2011 г.); Годишната конференция на Агенцията на ЕС по 
основните права (FRA) на тема „Достойнство и права на нередовните мигранти“ 
(Варшава, Полша, 21 ноември 2011 г.) и др. 

Експерти от ИА ГИТ взеха участие и в Международната обучителна програма за 
методите за изследване на проучванията в областта на труда (Делхи, Индия, 5 - 25 
февруари 2011 г.). 

От своя страна, Инспекцията по труда беше домакин на редица срещи и работни 
посещения, между които: работно посещение на г-н Андрей Селиванов, заместник-
ръководител на Федералната служба по труда и заетостта на Русия за обмяна на опит във 
връзка с учредяването на РАИТ (21 - 23 февруари 2011 г.); среща с г-жа Вероник Норт-
Минка, аташе по въпросите на институционалното и техническото сътрудничество от 
посолството на Франция в България (9 март 2011 г.), във връзка с проучване на 
възможностите за участие на двете институции в съвместни проекти, финансирани от ЕС; 
работно посещение на 4-членна делегация от Украйна, ръководена от зам. министър-
председателя и министър на социалната политика на Украйна (16-17 май 2011 г.) и 
работно посещение на 8-членна делегация от Службата на Държавната инспекция по 
труда и социалните партньори на Република Азербайджан (12 - 16 септември 2011 г.). 

 

3.  Участие на представители на ИА ГИТ в дейността на Комитета на 
старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани 
към него 

През 2011 г. ИА ГИТ взе участие в дейността на SLIC и сформираните към него 
работни групи, като представители на Агенцията присъстваха в следните мероприятия: 

- пленарните срещи на SLIC (тематичен ден и пленарна сесия), проведени през 
2011 г. в Унгария (2 - 3 май 2011 г.) и Полша (6 - 7 декември 2011 г.); 

- заключителна конференция на европейската кампания на SLIC за оценка на риска 
при употребата на опасни вещества (3 - 4 март 2011 г. в гр. Лисабон, Португалия); 

Nitro PDF Software
100 Portable Document Lane

Wonderland



26 
 

- семинар във връзка с Европейската инспекционна кампания на SLIC за 
психосоциалните рискове (15 - 16 ноември 2011 г. в гр. Люксембург); 

- третото обучение на националните координатори на Сайта за бърз обмен на 
знания (SLIC – KSS) (22 - 23 март 2011 г. в гр. Люксембург); 

- срещи на сформираните към SLIC работни групи „Прилагане на 
законодателството” (Enforcement) и MACHEX (проведени през м. февруари, март и 
октомври в гр. Люксембург); 

- заключителна конференция на проекта CIBELES (11-12 ноември 2011 г. в гр. 
Мадрид, Испания). 

През 2011 г. ИА ГИТ се включи активно в програмата на SLIC за обмен между 
националните инспекции по труда, като служители на Агенцията посетиха Институцията 
по условията на труд в Португалия (10 - 14 октомври 2011 г.), Националната инспекция 
по труда на Полша (17 - 21 октомври 2011 г.), Инспекцията по труда на Гърция (14 - 18 
ноември 2011 г.) и Инспекцията по труда на Румъния (7 - 11 ноември 2011 г.). 

Същевременно, Агенцията беше домакин на работни посещения на инспектори от 
Инспекцията по условия на труд на Португалия (10 - 14 октомври 2011 г.), Инспекцията 
по труда на Гърция (14-18 ноември 2011 г.) и Националната инспекция по труда на Полша 
(21-25 ноември 2011 г.). 

С оглед участието на ИА ГИТ в обмяната на информация чрез Сайта за бърз обмен 
на знания (KSS-Knowledge sharing site) към Комитета на старшите инспектори по труда 
(SLIC), през 2011 г. бяха изготвени, преведени и публикувани отговорите на 35 въпроса, 
както и обобщение на получените отговори на зададен от ИА ГИТ въпрос относно 
транспонирането на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
март 2002 г. относно самонаетите лица, извършващи транспортни дейности в 
националните законодателства на държавите-членки. Във връзка с дискусии на 
национално ниво по въпросите за работното време и платения годишен отпуск на лицата, 
пряко заети в производствени дейности в минната, металургичната и химическата 
промишленост, ИА ГИТ отправи запитване относно опита на останалите държави от ЕС в 
тази насока. Въз основа на получената информация бе изготвен кратък анализ, представен 
впоследствие на провелата се национална среща с участието на представители на 
работодателските организации, синдикатите и държавата. 

 

4. Подготовка и участие на ИА ГИТ в международни програми и проекти. 
Като партньор в международния проект за осъществяване на сътрудничество в 

европейската мрежа срещу недекларирания труд (ICENUW), ръководен от Федералната 
публична служба за социална сигурност на Белгия, ИА ГИТ подписа на 18 февруари 2011 
г. т. нар. Харта от Брюж в подкрепа на инициативата за укрепване на връзките с 
аналогичните институции в рамките на Европейския съюз и за изграждане на ефективни 
информационни канали и по-добро взаимодействие срещу недекларирания труд и 
трансграничните социални измами. 

 

5. Осъществяване на административно сътрудничество за обмен на 
информация във връзка с командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги. 

В периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. са изпратени отговори на 21 запитвания по 
чл.4 от Директива 96/71/ЕО за командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги, до бюрата за връзка на следните държави-членки: Франция (8 
бр.), Нидерландия (8 бр.) и Белгия (5 бр.). 

Във връзка с пилотния проект относно системата за електронен обмен на данни 
между държавите-членки на ЕС относно командированите работници по Директива 
96/71/ЕО за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, през 
м.март 2011 г. в гр. Брюксел, Белгия, представители на ИА ГИТ участваха в обучение, 
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организирано от Европейската комисия върху специфичния модул на информационната 
система за вътрешния пазар /IMI/ за електронен обмен на информация. 

През втората половина на 2011 г. чрез използване на посочения модул в ИА ГИТ са 
постъпили общо 4 запитвания (през последните два месеца на годината). 

 

6. Предоставяне на отчети, доклади, информационни справки, становище и 
други материали на SLIC, МОТ и други европейски или международни 
институции 

През 2011 г. до Секретариата на SLIC бе изпратен (в превод на английски език) 
доклад за дейността на ИА ГИТ през 2010г., предназначен за публикуване на сайта 
CIRCA. В изпълнение на международните ангажименти на Република България като 
държава - член на Международната организация по труда, бе изготвен и превод на 
английски език на Годишния доклад за дейността на ИА ГИТ през 2010 г. 

През отчетния период бяха преведени, попълнени и изпратени в срок също така 
редица въпросници – напр. въпросници във връзка с изготвянето на Европейски кодекс на 
добри практики в инспекционната дейност на инспекциите по труда (за 61-ва Пленарна 
среща на SLIC), въпросник на МОТ за обучението, предоставяно на инспекторите по 
труда, въпросник за оценка на трите последни кампании на SLIC („Азбест“, 2006; „Ръчна 
работа с тежести“, 2007-2008; „Опасни вещества“, 2010) и др. 

Административното сътрудничество, обмяната на опит и информация с 
инспекциите по труда от ЕС и региона, както и с други международни организации и 
институции, представляват сериозен ресурс за повишаване ефективността на контрола на 
труда, а активното участие на ИА ГИТ в различни международни инициативи и дейности 
съдейства не само за утвърждаването на агенцията в международен план, но и за 
цялостното й институционално укрепване. 

 

УЧАСТИЕ НА ИА ГИТ В ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО 
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ИЛИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
В изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051РО001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и осъществяван с финансовата 
подкрепа на Европейския социален фонд и Република България, бе приет Доклад за 
състоянието на условията на труд в България, изготвен на база резултатите от 
Националното изследване на условията на труд в България, проведено в рамките на 
проекта през 2010г. За представяне на резултатите от Националното изследване през 
2011г. стартира и информационна кампания, включваща Национална конференция с над 
200 участника, разработване на подсайт към Интернет страницата на ИА ГИТ, 
публикации в три национални печатни издания, както и репортаж, излъчен по 
Българското национално радио. 

През м.март 2011 г. стартира изпълнението на проект BG051РО001-6.1.06 
„Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“, а през м. юни 2011 г. – и на проект BG051РО001-6.1.07 
„Подобряване контрола на труда”, финансирани по Приоритетна ос 6 на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и осъществявани с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд и Република България. 

Стартирането на двата проекта бе оповестено официално на проведени за целта 
пресконференции, отразени широко в националните медии. 

Проект BG051РО001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност 
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ включва разработване и 
въвеждане на система за управление на качеството на контролната дейност (Компонент 
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1), както и на информационна система, обхващаща цялостната дейност на агенцията и 
съдържаща актуална, надеждна и широкообхватна информация за нуждите на контрола 
(Компонент 2). Същевременно, в рамките на проект BG051РО001-6.1.07 „Подобряване 
контрола на труда” бе предвидено назначаване на 110 лица за асистенти в 
инспекционната дейност, което след извършен подбор през м.август 2011г. бе 
реализирано. 

Общата цел на двата проекта е насочена към повишаване качеството на работа на 
ИА ГИТ и гарантиране на ефективното прилагане на трудовото законодателство чрез 
реорганизация на дейността на инспекцията в съответствие с добри практики, установени 
в други държави - членки на ЕС, унифициране и усъвършенстване инспекционната 
методология, увеличаване броя на извършваните проверки, ефективно прилагане на 
информационните технологии в дейността на агенцията, професионално развитие на 
служителите чрез участие в различни форми на обучение и други. 

През 2011г. продължи осъществяваният от Агенцията мониторинг по изпълнение 
на договора от предприятията-бенефициенти по проект BG 2003/004-937.05.01 
„Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Р България в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд”, като се следеше стриктното спазване на 
одобрения годишен график за посещения на място. Изготвен бе и доклад, съдържащ 
обобщените данни за резултатите от мониторинга, с цел представяне на същия в Главна 
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП. 
 

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 
През 2011 година са осъществени 5 004 (с 50% повече в сравнение с 2010 г.)  

публикации и излъчвания в националните и регионалните медии по теми, свързани с 
дейността и тематиката на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 
Извършени са 1 200 информационни услуги за медии и граждани. 

Комуникирани са темите: 
• Резултати от контролната дейност и инспекционни кампании на Главна 

инспекция по труда и на Дирекции „Инспекция по труда”; 
• Контролът на Главна инспекция по труда и резултатите от него във връзка с 

изплащането на забавени трудови възнаграждения. Тази тема е водеща в началото на 
годината. Изключително голям обществен и медиен интерес предизвика огласяването от 
Министъра на труда и социалната политика на списъка със 72-те предприятия с напълно 
или частично неизплатени и забавени трудови възнаграждения. През цялата година 
интересът на медиите бе поддържан, като по темата са организирани десетки участия в 
електронните медии и регулярно е предоставяна информация на печатните медии. 
Организирани и проведени са проверки по сигнали, постъпили в медии, в присъствието 
на журналисти. 

За първи път представители на Главна инспекция по труда участваха в предаването 
„Референдум” на БНТ именно по тази тема; 

• Промените в Кодекса на труда и създаването на ново задължение за изготвяне 
на график за годишния платен отпуск. По темата регулярно е предоставяна информация 
на печатните медии и са организирани множество участия в електронните медии; 

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

• Трудовият травматизъм – при възникване на конкретни инциденти 
своевременно е осигурявана и изпращана информация до медиите за предприетите от 
Главна инспекция по труда действия; 
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• Контролът на Главна инспекция по труда върху посредническите фирми за 
информиране и наемане на работа у нас и в чужбина. Предоставяна е информация при 
запитвания от медиите за конкретни фирми; 

• Международната дейност на Агенцията – информация за чуждестранни 
работни посещения в Инспекцията по труда, подписване на документи за сътрудничество 
и участия на български представители в международни събития, изпълнението на 
Споразумението между социалните министерства на България, Румъния и Гърция и 
организираните семинари и съвместни проверки на териториите на трите държави; 

• Социалното сътрудничество – информация за действия по изпълнение на 
Споразумението за координация и сътрудничество с национално представителните 
синдикати КНСБ и КТ „Подкрепа” и предоставена на медиите информация за проверките 
на ИА ГИТ относно разпростирането на действието на Колективните трудови договори; 

• Кампанията на Главна инспекция по труда за законосъобразност на трудовите 
правоотношения, изплащане на трудовите възнаграждения, режимът на работното време, 
както и теми като закрилата на труда на бременните жени, на работещите майки и на 
непълнолетните лица; 

• Самостоятелните проверки на ИА ГИТ и съвместните проверки с НАП с 
участие на журналисти от националните и регионалните медии получиха отлично 
медийно отразяване. Чрез тях отговаряме  на обществения интерес към социално 
чувствителни теми като забавено изплащане на трудови възнаграждения, дължими 
обезщетения, неизплащане на положен извънреден и нощен труд, допускане до работа без 
законово оформени трудови правоотношения и осигуряване безопасността на труда; 

• Препоръките и проверките на ИА ГИТ във връзка със задълженията на 
работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и 
разработване на темата във връзка с климатичните условия - много ниски или много 
високи температури. Темата получи изключително мащабно отразяване и в регионалните 
и в националните медии. За електронните медии бяха организирани участия на 
представители на ИА ГИТ; 

• Представяне на проектите „Повишаване ефективността на контролната 
дейност на ИА ГИТ“ и „Подобряване контрола на труда”. Чрез проведените 
пресконференции при стартиране дейността на проектите и последвалите участия в 
електронни медии, обществеността бе запозната с целите и постигането на очакваните 
резултати. Отлично отразяване получи проекта „Подобряване контрола на труда”, тъй 
като медиите своевременно бяха информирани за процеса по назначаване на 110-те 
асистенти в инспекционната дейност; 

• Проектът „Превенция за безопасност и здраве при работа” проведе 
информационна кампания за представяне на резултатите от Националното изследване на 
условията на труд в България, която бе отлично отразена с множество публикации и 
излъчвания в националните медии; 

• Текущо възникнали събития, за които е потърсено експертно мнение от 
Главна инспекция по труда; 

• 28 април - Световният ден за безопасност на труда; 
• 12 юни - Световният ден срещу детския труд. 
По тези теми са разработени и публикувани или излъчени материали във всички 

национални и регионални медии. 
Интервюта и участия на Изпълнителния директор са публикувани и излъчени в 

националната преса и националните електронни медии. За регионалните медии са 
осъществени интервюта и участия на директори на дирекции „Инспекция по труда” в 
страната. 
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Директорите на дирекции „Инспекция по труда” редовно участват в съвместните 
месечни пресконференции на регионалните структури на МТСП, където представят 
информация за текущи и актуални теми от инспекционната дейност; изменения и 
допълнения в Кодекса на труда; вземат участия в предавания на електронните медии по 
значими за съответния регион теми и осигуряват информация при запитвания от 
печатните медии. Увеличеният с 50% брой на публикациите и излъчванията в голяма 
степен се дължи именно на тези регулярни пресконференции. 

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

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

За Министъра на труда и социалната политика са подготвени информационни 
материали за негови участия или интервюта в националните медии. 

През 2011 г. най - голям медиен и обществен интерес бе проявен към контролната 
дейност във връзка със забавено изплащане на трудовите възнаграждения, редът за 
изготвянето на графиците за платения годишен отпуск, Декларацията по чл. 15 от ЗБУТ, 
кампанията за трудовите договори и проверките с участия на журналисти от 
националните и регионалните медии, както и към допуснати трудови злополуки, за които 
адекватно и своевременно бе предоставена информация за предприетите от ИА ГИТ 
действия. Отлично се посрещат от медиите и журналистите проверките, които се 
организират и провеждат с тяхно участие, още повече, че те винаги са свързани с 
чувствителни за обществото теми. Затова и медийното отразяване в такива случаи е 
пълно. 

Положителните тенденции в развитието на медийната политика на Главна 
инспекция по труда през 2011 година се изразяват в 50%-то увеличение на публикациите 
и излъчванията в националните и регионалните медии; бързата и своевременна реакция 
на институцията за предоставяне на информация при внезапно възникнали събития; 
отличното отразяване и сериозно присъствие освен в традиционните медии и в Интернет 
базираните информационни агенции и сайтове. 

В обобщение може да се отбележи, че Главна инспекция по труда провежда 
активна медийна политика и изпълнява обществения си ангажимент на прозрачна и 
достъпна в рамките на закона публична институция. 
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