
ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 
ПРЕЗ 2004 ГОДИНА 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият доклад е изготвен в съответствие със задълженията, 

произтичащи от чл. чл. 20 и 21 на Конвенция № 81 на МОТ и чл. 7 на 
Устройствения правилник на ИА “ГИТ”. 

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

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

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

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

− осъществява специализиран контрол по спазването на Закона за 
насърчаване на заетостта и на законодателството, свързано с държавната служба; 

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

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

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

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

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

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

 
Правомощията на контролните органи са: 

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

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

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

− да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни 
изследвания; 

− да установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили 
трудови злополуки; 

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

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

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

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

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

− да дават предписания за въвеждане на специален режим за безопасна 
работа при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на 
работещите при физическа или технологическа невъзможност да се приложи мярка 
“спиране”; 
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− да уведомяват органите на прокуратурата, когато установят 
закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други 
правонарушения; 

− да търсят административна наказателна отговорност от лицата, допуснали 
нарушение на трудовото законодателство и от лицата, неизпълнили предписания 
за отстраняване на констатирани нарушения на Закона за държавния служител. 

Специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, 
свързано с държавната служба, се извършва от държавни инспектори, отговарящи 
на изискванията на Закона за държавния служител. 

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

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

 
Закони 
 

− Конституция на Република България: постановява, че работниците и 
служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд; 

− Кодекс на труда (КТ): регламентира възникването и прекратяването на 
трудовите правоотношения между работника и работодателя, условия за 
предоставяне и наемане на работна сила, работно време, трудово 
възнаграждение, отпуски, специална закрила на жени, трудоустроени и 
непълнолетни, задължения на работодателя и работника, здравословни и 
безопасни условия на труд. 

Възлага цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство на 
ИА “ГИТ”. 

− Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ): определя 
правата и задълженията на държавата, работодателите и работещите за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Определя органите и 
реда за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Законът се 
отнася за всички работещи по трудови правоотношения, за държавните служители 
и за самонаетите. Той  се прилага за всички предприятия и места, където се 
осъществява трудова дейност или се извършва обучение, независимо от формата 
на собственост и основанието, на което се извършва, доколкото в друг закон или 
международен договор, по който Република България е страна, не е предвидено 
друго. Прилага се също и при специфични дейности по отбраната и националната 
сигурност, осъществявани от военнослужещи и служители, ако в специален закон 
не е уредено друго. 

− Кодекс за социално осигуряване (КСО): регламентира реда и условията 
за установяване и разследване на трудовите злополуки и професионалните 
заболявания. Съгласно неговите разпоредби, инспекторите по труда от ИА “ГИТ”, 
заедно с представители от комитета или групата по условия на труд и на други 
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компетентни органи участват в задължителното разследване на обстоятелствата и 
причините, при които са допуснати трудови злополуки предизвикали смърт, 
злополука при която са пострадали повече от трима души, както и такъв резултат, 
от който се очаква пострадалият да получи различна степен на инвалидност. Редът 
за установяването, разследването и отчитането на трудови злополуки е 
регламентиран в отделен нормативен акт. 

− Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ): определя органите, 
осъществяващи държавната политика по заетостта, правата и задълженията на 
лицата, които търсят работа и на работодателите, процедурата по информиране 
при масови уволнения, реда за ползване на програми и мерки за насърчаване на 
заетостта, изискванията към професионалното информиране, консултирането и 
обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни и на 
заети лица, условията и реда за посредничеството по информиране и наемане на 
работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни 
граждани в Р България. Законът възлага осъществяването на специализираната 
контролна дейност на ИА “ГИТ”. 

− Закон за държавния служител (ЗДСл): урежда осъществяването на 
специализирания контрол по спазване на законодателството, свързано със статута 
на държавния служител и във връзка с изпълнение на неговите задължения. 

ИА "ГИТ" контролира органа по назначаването по отношение на статута на 
държавния служител. 

− Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП): постановява, 
че контролът на съоръженията с повишена опасност в подземните мини се 
осъществява от ИА “ГИТ”. 

− Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите 
(ЗЗРСИИ): разпорежда органите на държавната власт в областта на 
здравеопазването, образованието, труда и социалната политика, отрасловите 
ведомства, обществените съвети и работодателите да съдействат за 
предотвратяването на инвалидността и нейното утежняване, чрез осигуряване на 
безопасни условия на труд и на здравословна работа и околна среда. 
 

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

труда и социалната политика. 
 
а) Ръководство 
 
Изпълнителен директор – е орган на изпълнителната власт и ръководи 

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

администрацията на Главна инспекция по труда. 
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б) Обща администрация, организирана в: 
Дирекция “Управление на човешките ресурси”. Ръководи се от директор. 

Разработва стратегията по управлението на човешките ресурси в системата на 
ГИТ, изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на 
администрацията, организира дейността по провеждане на конкурси за 
назначаване на служители по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса 
на труда , изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването 
на служебните правоотношения, осъществява методическа, организационна и 
техническа помощ в процеса на разработване на длъжностните характеристики на 
служителите и в процеса на тяхното атестиране, образува, води и съхранява 
служебните и трудовите досиета на служителите в ГИТ, планира и организира 
обучението на служителите на ГИТ с цел повишаване на тяхната квалификация, 
осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор. 

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

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

се от директор. Разработва стратегията, организира и координира провеждането 
на контрола по спазване на изискванията и изпълнение на задълженията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, анализира и обобщава 
информацията за състоянието и проблемите на условията на труд и трудовия 
травматизъм в обектите на контрол и прави предложения за тяхното решаване, 
организира и участва в разработването на методи на контрол, критерии за оценка 
на изпълнението на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд, степента на професионалните рискове и прилаганите мерки за 
управление и контрол върху тяхното проявление, участва в разработването на 
проекти и в подготовката на становища по проекти на нормативни актове в 
областта на здравословните и безопасни условия на труд, разработва указания, 
дава сведения, консултации и съвети за правилното прилагане на нормативните 
актове по здравословни и безопасни условия на труд, осъществява методическа 
помощ на дирекциите "Областна инспекция по труда" при провеждането на 
контрола и при осъществяването на национални и с местно значение мероприятия, 
свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, 
организира взаимодействието с други държавни контролни органи и социални 
партньори по въпроси, свързани с осъществяването на контрола, съвместно с 
Националния осигурителен институт организира разследването на трудови 
злополуки и производствени аварии, довели до смърт или до тежки увреждания на 
здравето на работещите, организира дейността по осъществяването на 
съгласувателни, регистрационни и разрешителни режими на Главната инспекция 
по труда, подготвя плановете и отчетите за дейността на Главната инспекция по 
труда, осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор. 

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

Дирекция “Областна инспекция по труда” (Д “ОИТ”) – двадесет и осем 
дирекции, съобразно административно-териториалното деление на страната по 
области. Всяка една от тях се ръководи от директор. Те са административни звена 
на агенцията с териториална компетентност. Основната задача на тези дирекции е 
инспектиране по спазване на трудовото законодателство, Закона за насърчаване 
на заетостта и Закона за държавния служител на територията на съответната 
област. Правят предложения за усъвършенстване на действащото трудово 
законодателство. Наред с това изпълняват и задачи по социалното сътрудничество 
на регионално ниво и в предприятията. Териториалната компетентност и 
численият състав на Д “ОИТ” е определен в Устройствения правилник за дейността 
на ИА “ГИТ” в зависимост от структурата на икономиката в съответната област. 
Директорите на Д “ОИТ” имат правата на инспектор по труда. Седалището на Д 
“ОИТ” се намира в областния център на съответната област. 

На дирекциите от общата и специализирана администрации и на 
Областните инспекции по труда са предоставени служебни офиси с необходимото 
техническо оборудване и помощни средства, осигуряващи нормалното изпълнение 
на служебните задължения. 
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Състав на ИА “ГИТ” 
През 2004 година Изпълнителна агенция “ГИТ” извършва своите законови 

функции със следния персонал: 
 
Инспектори по щат всичко 384 
в т. ч. Инспектори в Д "ОИТ" 351 
в т. ч. главни инспектори 145 
в т. ч. старши инспектори 139 
в т. ч. младши инспектори 67 
Директори с права на инспектори 30 
Началници на отдели с права на инспектори 8 
Държавни инспектори по ЗДСл* 35 
Юрисконсулти 42 
Заети инспектори в Д "ОИТ" общо 316 
в т. ч. жени 141 

 
* - държавни инспектори, упражняващи контрол по Закона за държавния служител 

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

I. ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ 

А. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИИ “ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 
 
Извършени проверки 
Отчитайки равнището на спазване на трудовото законодателство в страната 

ИА “ГИТ” насочи инспекционната дейност през 2004 г. към засилване на 
принудителните мерки и по-чести посещения в предприятията за постигане по-
голям ефект от инспектирането за налагане спазване на изискванията на 
трудовото законодателство. 

В областта на упражнявания цялостен контрол инспекционната дейност на 
агенцията бе подчинен на две основни приоритетни задачи: 

• Първо – системно и взискателно прилагане на предвидените в закона 
принудителни мерки за привеждане условията на труд в предприятията с 
над 50 заети лица, в съответствие със законовите изисквания, чрез 
ускоряване работата по извършване оценка на производствения риск на 
всяко работно място и приемане програми за неговото отстраняване или 
минимизиране и осигуряване обслужване на работещите от Служба по 
трудова медицина (СТМ); 
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• Второ – решително подобряване работата в Малките и средни 
предприятия (МСП) по спазване изискванията на Кодекса на труда при 
наемане, използване и освобождаване на работната сила. 

В областта на специализирания контрол по спазване на Закона за 
насърчаване на заетостта, инспекционната дейност на агенцията бе насочена към 
постигане в максимална степен законосъобразно изразходване на средствата, 
които държавата предоставя на предприятията по програмата на правителството 
за насърчаване и запазване на заетостта и снижаване нивото на безработицата в 
страната. 

Инспекционната дейност през 2004 г. бе изцяло ориентирана към постигане 
на по-голяма ефективност за по-пълно реализиране на залегналите в Годишния 
национален план и в плановете на Областните инспекции по труда национални и 
областни приоритети. За гарантиране на изпълнението на задачите залегнали в 
годишния национален план за работа през 2004 г., бе наложен строг мониторинг. 
Всяко тримесечие се обсъждаха задълбочено извършените задачи, постигнатите 
промени. Набелязваха се коригиращи мерки за преодоляване на изоставането в 
едно или друго направление и за отстраняване на допуснатите слабости. 

През 2004 г. са извършени 34292 проверки, при заложени в плана 28141 
проверки. Всички Д “ОИТ” са реализирали планираните за 2004 г. проверки. 
Извършени са в повече от планираните 6151 проверки. Най сериозен принос за 
извършения значителен брой проверки над плана имат Д “ОИТ” Ловеч, Варна, 
Шумен, Плевен и Кюстендил, които са постигнали ръст на извършените проверки 
над планираните повече от 40 %. 

Спрямо 2003 г. са извършени 2021 проверки повече. 
Полаганите усилия за непрекъснато подобряване материално-техническата 

база на Д “ОИТ” с цел облекчаване дейността на инспекторите и подобряването на 
организацията на процеса на инспектиране, дават като резултат непрекъснатото 
увеличаване броя на проверките с всяка изминала година. Спрямо 2001 г. броя на 
извършените през 2004 г. проверки се е увеличил с повече от 15 %. 

 

29683 30298 32271 34292

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Извършени проверки
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В рамките на планираната инспекционна дейност за 2004 г. са извършени 
2431 проверки за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЗБУТ в 
рискови производства и дейности при строго спазване на утвърдената със заповед 
на Изпълнителния директор на агенцията периодичност за различните 
производства и дейности съответно на три, шест месеца и една година. Проверки 
са извършени във всички предприятия, производства и дейности включени в 
националния регистър на производствата и дейностите, подлежащи на периодичен 
контрол. 

За осъществяване на контрол по спазване сроковете за дадените по време 
на проверките предписания за отстраняване на констатираните нарушения са 
извършени 7735 проверки. Делът на тези проверки от общия брой на извършените 
проверки от 13,6 % през 2003 г. нараства на 22,5 %. Системния контрол по 
изпълнението на дадените предписания през 2004 г. има не само количествено 
измерение, изразяващо се в увеличаване броя на тези проверки и нарастване 
относителният им дял спрямо общия брой проверки. Резултатът от този контрол 
има и качествено измерение – чувствително увеличаване броя на предприятията, 
които през 2004 г. приключиха окончателно процедурата по оценка на 
производствения риск, като приеха програми за неговото отстраняване, осигуриха 
и обслужване на работещите от СТМ в съответствие с изискванията на чл. 25 от 
ЗЗБУТ. 

Значителен брой от извършените проверки през 2004 г. са били 
продиктувани от необходимостта да се разследват причините за станали 
злополуки, за изясняване фактите изложени в постъпилите в ИА “ГИТ” и 
препратените й от други институции по компетентност молби и жалби, за проверки 
по сигнали от работници и служители, от синдикални структури, от държавни 
институции, от работодателски организации, от медиите и т.н. 

Общият брой на извършените през годината проверки по този повод е 6650, 
от които: 

− 3483 за проучване на жалби; 
− 331 за изясняване причините за станали злополуки; 
− 2836 за проучване на подадени в ИА “ГИТ” и нейните структури сигнали 

от различни институции. 
Макар да представляват само 8,3 % от общия брой извършени проверки 

през годината, проверките по сигнал са важен инструмент за своевременна намеса 
за отстраняване на допуснати нарушения на едни или други трудово-правни норми. 
Най-често сигналите са за полагане на извънреден труд без да се заплаща по 
установения в Кодекса на труда ред, за несвоевременно изплащане на 
заработените трудови възнаграждения, за нарушаване на режима на работното 
време и почивките, продължителността на работния ден и работната седмица. 

Специално внимание се отделя на сигналите подадени от синдикалните 
организации. По техни сигнали са извършени 109 проверки. 
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Най-голям брой проверки са извършени по сигнали подадени от работници и 
служители – общо 2229 проверки, т.е. 78,6 % от всички проверки извършени по 
сигнал. 

Най-много проверки по сигнали са извършени в предприятия от 
икономически дейности: “Търговия на дребно” – 454 проверки, “Хотели и 
ресторанти” – 272, “Производство на облекло” – 273, “Строителство” – 177, “Други 
дейности в областта на бизнес услугите” – 164, “Производство на хранителни 
продукти и напитки” – 161, “Селско и ловно стопанство” – 125 и “Образование” – 
111 проверки. 

Общо в тези икономически дейности са извършени 1737 проверки по сигнал, 
което представлява 61 % от всички извършени проверки по сигнал и 8,8 % от 
всички проверки извършени в тези икономически дейности през 2004 г. 

Значителна част от проверките по сигнал са извършени с участието на 
представители на институциите подали сигнала. Така например с участието на 
представители на НОИ са извършени 312 проверки основно по въпроси свързани с 
осигурителните вноски на работещите по трудови договори и техния размер, с 
представители на агенцията по заетостта 470 проверки, с представители на ДНСК, 
КТИ, ДТН, ГЗ и други 1052 проверки. 

Общо с участието на представители на други органи през 2004 г. са 
извършени 2514 съвместни проверки – 7,3 % от общия брой извършени проверки. 

Ефекта от съвместните проверки е по-голям, защото те дават възможност 
по-задълбочено да се анализира спазването на трудовото законодателство, по-
бързо да се набележат мерки за отстраняване на нарушенията в конкретни 
области на законодателството, по които компетентност за контрол имат други 
държавни органи. 

По-голям брой съвместни проверки са извършени в предприятия от 
икономически дейности “Горско стопанство и дърводобив”, “Производство на 
дървен материал и изделия от него”, Добив на въглища и торф”, “Селско и ловно 
стопанство” и “Държавно управление и отбрана”, където съвместните проверки 
заемат от 15 до 25 % от общия брой на извършените през годината проверки в тези 
икономически дейности. 

За своевременното и качествено извършване на проверките, особено в 
предприятия или конкретни обекти, където все още се създават трудности на 
инспекторите, особено полезно се оказва сътрудничеството с органите на МВР – 
представители на ДНСП и представители на службите по пожарна и аварийна 
безопасност. 

С участието на представители на полицията са извършени 611 проверки, 
което представлява 24 % от всички съвместни проверки. В болшинството от 
случаите представителите на полицията осигуряват сигурност и свободен достъп 
на инспекторите по труда за реализиране на проверките, една част от които през 
нощта или в почивни дни. 

В някои икономически дейности по-голямата част от съвместните проверки 
са именно с представители на МВР. Така например в предприятията от 
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икономическа дейност “Други дейности в областта на бизнес услугите” 65 % от 
съвместните проверки са извършени с представители на МВР, в “Хотели и 
ресторанти” – 59 %, в “Добивната промишленост” – 46 %. 

Проверки са извършени във всички икономически дейности регистрирани в 
Националния класификатор на икономическите дейности. 

Значителна част от проверките през 2004 г. са извършени по време на 
реализираните национални и областни кампании – 16,3 % от всички проверки, като 
по време на националните кампании са извършени 2363 проверки, а по време на 
областните кампании – 3244 проверки. 

В резултат на извършените проверки през 2004 г.са проверени 27540 
предприятия – 10,9 % от всички стопански субекти в страната използващи наемна 
работна сила. 

В проверените предприятия са били наети 1296405 лица, т.е. 60,5 % от 
всички наети лица в страната, като 54 % от наетите в проверените предприятия са 
мъже, а 46 % жени. Установено е по време на проверките, че в проверените 
предприятия през 2004 г. се трудят 1944 непълнолетни лица – 0,15 % от всички 
наети в проверените предприятия. 

В зависимост от броя на наетите лица проверените предприятия се 
разпределят така: 

- с наети от 1 до 9 лица –    14161 – 51,4 %; 
- с наети от 10 до 49 лица –     8350 – 30,3 %; 
- с наети от 50 до 249 лица –     4065 – 14,8 %; 
- с наети от 250 до 499 лица –       568 –    2,1 %; 
- с наети над 500 лица –        396 –    1,4 %. 

Разпределение на предприятията в зависимост от броя 
на заетите в тях

30,3%

14,8%
2,1%

1,4%

51,4%

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

 
От проверените през 2004 г. общо 27540 предприятия, за първи път са 

проверени 8057 предприятия – 29,3 % от общия брой проверени предприятия. 
Висок е относителния дял на проверените за първи път предприятия в област 
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Велико Търново – 51,4 % от всички проверени предприятия, София град – 43,8 %, 
Добрич – 41,6 %, Бургас – 41,2 %. 

Най-нисък е относителният дял на проверените за първи път предприятия в 
област Монтана – 7,7 % и Смолян – 8,8 %. 

Най-голям брой предприятия са проверени за първи път в икономически 
дейности “Застрахователна дейност и доброволно осигуряване” – 63 % от всички 
проверени през годината предприятия, “Спомагателни дейности по финансово 
посредничество” – 45 %, “Други дейности в областта на бизнес услугите” – 42 %, 
“Търговия на дребно” – 41 %, “Финансово посредничество” – 40 %. 

Независимо, че в икономическите дейности от областта на търговията 
(“Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети; 
търговия на дребно с горива и смазочни материали”, “Търговия на едро и търговско 
посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети” и “Търговия на дребно, 
без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и 
стоки за домакинството”) са извършени 23,2 % от всички проверки през 2004 г., то 
броя на проверените предприятия в тези икономически дейности заема само 6,9 % 
от общия брой регистрирани стопански субекти и 36 % от целия нает персонал в 
тях. 

В резултат на извършването на периодичен контрол в добивната 
промишленост са проверени 100 % от регистрираните и работещи през годината 
предприятия и отделни обекти. 

Сравнително висок е делът на проверените предприятия от общия брой 
регистрирани предприятия в сектор “Преработваща промишленост”, включващ 
позиции от 15 до 37 по НКИД, където са проверени 30,4 % от всички предприятия 
от този сектор в страната, в които са наети 82 % от наетите във всички 
регистрирани от този сектор предприятия. 

В сектор “Производство, разпределение и снабдяване с ел. енергия, газ и 
вода” са проверени 61 % от всички предприятия в този сектор и 86 % от всички 
заети в сектора. 

В “Хотели и ресторанти” са проверени 32,6 % от предприятията в този 
сектор, в които по време на проверките са се трудили 60 % от всички наети лица в 
този отрасъл. 

Най-нисък е делът на проверените предприятия в секторите “Други дейности 
обслужващи обществото и личността” – 3,4 % от всички регистрирани в сектора 
предприятия, “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” – 3,7 %, “Търговия” – 
6,9 %, “Транспорт, складиране и съобщения” – 7,3 % и “Финансово 
посредничество”– 8,5 %. 

Очевидно е, че през 2005 г. и следващите години разширяването обхвата на 
контрола ще бъде насочен именно в предприятия от тези сектори на българската 
икономика. В сферата на материалното производство от общо регистрирани 62879 
стопански субекта, през годината са проверени 12472 предприятия, т.е. 20 % от 
всички регистрирани, което е сериозен успех за инспекционната дейност на 
агенцията, тъй като в сферата на материалното производство проблемите по 
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осигуряване на ЗБУТ за работещите са най-сериозни и в същото време за тяхното 
решаване са необходими огромни инвестиции в нова техника и технология, за да 
се приведат условията на труд в съответствие с европейските стандарти за 
безопасност и здраве. 
 

Констатирани нарушения 
Обща характеристика: 
По време на проверките през 2004 г. са констатирани общо 172116 

нарушения. Преобладаващата част от нарушенията са в областта на трудовото 
законодателство. Нарушенията на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), по 
който ИА “ГИТ” упражнява специализиран контрол представляват едва 0,3 % от 
общия брой констатирани нарушения. През последните няколко години броя на 
констатираните нарушения непрекъснато се увеличава от една страна поради 
непрекъснатото увеличаване броя на извършените проверки и от друга страна, 
която е по-съществена, поради подобряване качеството на проверките в резултат 
на полаганите грижи за непрекъснато обучение на инспекторите и повишаване в 
резултат на това техния инспекторски професионализъм. Израз на нарасналия 
професионализъм на инспекторите по труда е факта, че през 2002 г. средно при 
една проверка са констатирани по 3,4 нарушения, а през 2004 г. по 5 нарушения. 
 
 
 
 

112676
104544

142206

172116

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Констатирани нарушения
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Констатирани нарушения

41607

129210

453

ЗБУТ ТПО ЗНЗ

 
От приложената графика се вижда, че най-голям е броя на констатираните 

нарушения на нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд за работещите – 129210 нарушения – 75,1 % от всички 
нарушения. Основна причина за този висок относителен дял е големия брой 
нормативни актове и съдържащите се в тях конкретни норми за осигуряването на 
нормални условия на труд, за осигуряване техническа безопасност на 
използваните машини, съоръжения и технологии, за безопасно извършване на 
производствените операции. 

През последните четири години делът на нарушенията в областта на 
нормативните актове за осигуряване на ЗБУТ непрекъснато се увеличава – от 69 % 
през 2001 г. на 75,1 % през 2004 г. Нарушенията в областта на трудовите 
правоотношения са 41607 или 24,2 % от общия брой констатирани нарушения. 

По ЗНЗ са констатирани 453 нарушения – 0,3 % от общия брой. 
Неизпълнените предписания за цялата 2004 г. са само 846 броя и 

представляват 0,5 % от констатираните нарушения. В това направление също е 
постигнат значим успех,тъй като през 2001 г. неизпълнените предписания са били 
1,5 % от общия брой на констатираните нарушения. Строгата взискателност към 
нарушителите на трудовото законодателство и своевременното осъществяване на 
последващ контрол за проверка изпълнението на дадените предписания в срок е 
пътя, по който трябва да се върви, за да бъде сведен до минимум броя на 
неизпълнените предписания. 

В зависимост от равнището на използваното работно оборудване, от 
равнището на изпълнителския и ръководен персонал, от създадената традиция да 
се спазва трудовото законодателство, от познаването на законовите норми, от 
потенциалния риск който се крие в различните производства и дейности и от още 
много други фактори се предопределя и броя на констатираните нарушения в 
различните икономически дейности и в различните предприятия от една и съща 
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икономическа дейност. По тази причина по-голям брой нарушения се констатират 
при проверките в селското стопанство, преработващата промишленост и в 
строителството. 

Във всички останали икономически дейности относителния дял на 
констатираните нарушения е пропорционален на относителния дял на 
извършените проверки. 

Икономическите дейности, в които нарушенията по ЗБУТ сериозно 
преобладават над нарушенията в областта на трудовите правоотношения са: 
“Добив на въглища, руди и нерудни изкопаеми”, където нарушенията по ТПО 
заемат едва 3 – 4 % от общия брой нарушения в тези икономически дейности. 
Аналогично е положението в предприятия от икономически дейности “Леене на 
метали”, “Производство на химични продукти”, “Производство на изделия от 
каучук”, “Събиране и пречистване на вода” и т.н. Основните причини за това са 
експлоатацията на остаряло техническо и технологично оборудване, което изисква 
много средства за неговото обновяване и от друга страна в тези предприятия са 
изградени традиции по спазване нормите за наемане и използване на работната 
сила. 

Нарушенията на нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни 
и безопасни условия на труд имат следната характеристика. 

Най-голяма е групата на нарушенията на нормите, регламентиращи 
организацията на дейността в предприятията за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Констатираните нарушения в тази област на трудовото 
законодателство са 63510 и представляват 49,2 % от нарушенията на нормите, 
регламентиращи осигуряването на ЗБУТ и 36,9 % от всички констатирани 
нарушения през 2004 г. 

Разпределение на констатираните нарушения по ЗБУТ

20865

63510

44835

 по организация и управление на дейността по ЗБУТ
по безопасност на труда
по хигиена на труда

 
Почти във всички икономически дейности от сферата на търговията, 

услугите, образованието, здравеопазването и управлението, делът на 
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нарушенията, регламентиращи организацията на дейността за осигуряване на 
ЗБУТ заема повече от 50 % от всички нарушения в областта на ЗБУТ. 

Аналогично е състоянието и в някои дейности от сферата на материалното 
производство – “Горско стопанство и дърводобив”, “Производство на тютюневи 
изделия”, “Издателска и полиграфическа дейност”, “Производство на радио и 
телевизионна техника и медицински апарати и инструменти”. 

Основна причина за високия относителен дял на нарушенията в областта на 
организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ в изброените икономически 
дейности е възлагането на тези дейности на длъжностни лица без необходимата 
компетентност и познания в областта на нормативните актове, регламентиращи 
осигуряването на ЗБУТ. 

Нарушенията на нормите, които регламентират безопасността на 
работното оборудване и технологиите заемат 34,7 % от нарушенията в 
областта на ЗБУТ. 

Най-висок е делът на тези нарушения в добивната промишленост, където в 
отделните икономически дейности те варират от 50 % до 77 % от нарушенията в 
областта на ЗБУТ. 

Висок е делът на нарушенията свързани с безопасността на машините и 
оборудването и в предприятия от икономически дейности “Производство на кокс”, 
“Събиране, пречистване и разпределение на вода” и др. Нисък е делът на 
нарушенията на нормите, регламентиращи безопасността на машините и 
оборудването в производствата и дейностите, където се използва по-малко 
техника, а повече ръчен труд или преобладава умствената дейност. 

Нарушенията на нормите, регламентиращи хигиената на труда 
традиционно заемат най-малък дял в нарушенията на нормите регламентиращи 
осигуряването на ЗБУТ. Ниския дял се дължи не на факта, че в областта на 
хигиената на труда няма проблеми, напротив за много производства и дейност 
минен добив, металургия, леене на метали, дърводобив и дървопреработване и 
т.н., хигиената на труда е основен проблем. Основна причина за отчитането на 
незначителен дял – 16,1 % нарушения по хигиена на труда, е липсата на данни за 
стойностите на факторите, които определят хигиената на труда. 

Като пример ще посочим икономическа дейност “Добив на метални руди” – 
дейност, която поради естеството на работата факторите на работната среда 
почти е невъзможно да се приведат в рамките на санитарно-хигиенните норми и 
изисквания. През 2004 г. са проверени 146 предприятия, но само в 11 от тях има 
извършени измервания и са установени стойностите на параметрите на работната 
среда т.е. само в 7,5 % от проверените предприятия се знае какво е състоянието 
на хигиената на труда и затова и нарушенията на нормите за осигуряване на 
хигиена на труда са 7,9 % от всички нарушения на нормите регламентиращи 
осигуряването на ЗБУТ в тази икономическа дейност. Измерването в тези 11 
предприятия за добив на метални руди, показват че 42 % от заетите в тях се трудят 
във вредни условия на труд. Още по-парадоксален е факта, че за да се изведат 
тези 42 % от работещите при вредни условия в благоприятна работна среда тези 



18 

добивни предприятия трябва просто да се закрият, защото няма достатъчно 
инвестиции за осигуряване на нормални условия на труд. Това от своя страна 
обезсмисля измерванията и това е една от основните причини в редица отрасли и 
дейности, където се познават добре условията на труд, но не се извършва 
техническо и технологично обновление да не се извършват измервания на 
параметрите на работната среда, защото те струват пари на работодателите. 

От казаното до тук се налага извода, че в предприятията, където 
производствената дейност предполага нарушаване на едни или други параметри 
на работната среда по-често трябва да се извършва проверка съпътствана с 
контролни измервания и прилагане на строги мерки включително спиране на 
производства и дейности, в които работодателите не предприемат мерки за 
привеждане на условията на труд в съответствие със санитарно-хигиенните норми 
и изисквания. 

Констатираните през 2004 г. нарушения на нормите регламентиращи 
трудовите правоотношения са 41607 и представляват 24,2 % от всички 
констатирани нарушения. В сравнение с 2003 г. техния дял е намалял с 4,6 
процентни пункта, а в сравнение с 2002 г. с 9 процентни пункта. 

Независимо от общото снижение, което се дължи на значителната 
превантивна работа на инспекторите – консултации, съвети, разяснения по 
медиите, предписания и т.н., все още в някои икономически дейности делът на тези 
нарушения остава твърде висок. В икономически дейности “Производство на 
автомобили”, “Търговия”, “Хотели и ресторанти”, “Финансова и застрахователна 
дейност”, “Дейности свързани с осъществяване на посредничество и консултации” 
и т.н. делът на нарушенията на трудово-правните норми заема от 30 % до 40 % от 
всички констатирани нарушения. Значителна част от тях се допускат поради 
непознаване на нормативните актове, но голям е броя на нарушенията, които се 
извършват умишлено с цел спестяване на средства. 

Нарушенията на ЗНЗ са 453. 
Неизпълнените предписания в срок са 846. 

 
Предприети принудителни административни мерки за отстраняване на 

констатираните нарушения 
За отстраняване на констатираните по време на проверките нарушения 

инспекторите по труда са приложили 169874 предвидени в Кодекса на труда и ЗНЗ 
принудителни административни мерки. Основната принудителна мярка прилагана 
по време на инспектирането през 2004 г. е била даването на предписания за 
отстраняване на констатираните по време на проверките нарушения. 
Предписанията заемат 98,2 % от всички принудителни мерки. 

На основание чл. 404 ал. 1 т. 1 от КТ са дадени 166475 предписания и на 
основание чл. 78 ал. 1 т. 1 от ЗНЗ – 391 предписания. 

За всяко предписание е определен конкретен срок за неговото изпълнение. 
Отговорност за изпълнение на дадените предписания имат работодателите на 
проверените предприятия. 
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Осъществяваният последващ контрол за проверка на изпълнението на 
предписанията, показва че основната част от тях се изпълняват в срок. Сериозна 
причина за неизпълнението на някои предписания в указания срок е 
необходимостта от финансови средства за: 

- осигуряване обслужване от СТМ; 
- извършване оценка на производствения риск; 
- изграждане на средства за колективна защита; 
- подмяна на техническо и технологично оборудване и т.н. 
По време на проверките, когато е установено, че техническото състояние, в 

което се експлоатира дадена машина, съоръжение, работно място, производствен 
участък и т.н. застрашава живота и здравето на работещите е прилагана 
принудителната мярка предвидена в чл. 404 ал. 1 т. 3 – СПИРАНЕ. 

През 2004 г. мярка “спиране” е приложена за 1611 отделни машини, 
съоръжения, работни места, участъци, обекти и т.н. 

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

Това е причината през последните 3 – 4 години непрекъснато да се 
увеличава броя на спрените от експлоатация машини и съоръжения. 

812 867

1327

1611

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Спрени машини и съоръжения

 
Спирането на машини и съоръжения има ефект на санкция и 

работодателите се отнасят към тази принудителна мярка отговорно и с 
необходимата сериозност. Когато са спрени възлови за производствения процес 
машини и съоръжения, работодателите предприемат незабавно мерки за 
привеждането им в съответствие с изискванията за безопасната им експлоатация. 
Инспекционната практика показва, че по-голямата част от спрените машини и 
съоръжения своевременно се привеждат в безопасно състояние и се въвеждат 
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наново в експлоатация. Има и такива случаи, в които икономическата 
целесъобразност кара работодателите да изваждат завинаги спряна машина или 
съоръжение, т.е. те биват бракувани. 

През 2004 г.най-голям брой спрени машини или съоръжения има в: 
- селско стопанство –     163 бр.; 
- строителство –      151 бр.; 
- производство на хранителни продукти –  147 бр.; 
- производство на изделия от каучук –   138 бр.; 
- производство на метални изделия –   101 бр. 
Мярката спиране заема 0,9 % от всички принудителни мерки, но за 

изброените икономически дейности тази мярка заема от 1 до 3,5 %. 
Мярката спиране е прилагана от всички Д “ОИТ” без изключение, но най-

често тя е била инструмент за въздействие за предотвратяване на производствени 
аварии и злополуки с работници в инспекционната практика на Д “ОИТ” В. Търново, 
Габрово, Ст. Загора, Пловдив, Плевен и Кюстендил, които през 2004 г. са спрели по 
над 100 машини и съоръжения. 

По-честото прилагане на мярката спиране се предопределя от техническото 
състояние на използваните машини и съоръжения, от грижите които полага 
експлоатационния и технически персонал за поддържането им в безопасно 
състояние и не на последно място от квалификацията на инспектора по труда и 
способността му да прецени, че машината или съоръжението в състоянието, в 
което се експлоатира създава опасност за живота и здравето на работещите и да 
приложи мярката спиране. В отчетите на Д “ОИТ” са посочени много примери за 
конкретни спрени машини или съоръжения и причините за прилагане мярката 
спиране. 

И през 2004 г.по време на проверките са установени случаи на възлагане на 
определена работа на лица, които не са инструктирани за безопасното й 
извършване или не притежават изискващата се от нормативните актове 
правоспособност. 

В тези случаи инспекторите по труда са приложили принудителната 
мярка на чл. 404 ал. 1 т. 5 от КТ “отстраняване от работа”. През 2004 г. на това 
законово основание са отстранени 281 лица при 144 през 2003 г. и 98 през 2002 г. 
От посочените данни се вижда, че това нарушение се допуска все по-често и по-
често. Най-често това нарушение се допуска в малките предприятия, в които много 
често се съвместяват извършването на различни дейности без да се съблюдават и 
спазват изискванията на нормативната актове. Това е сериозно нарушение, тъй 
като неинструктирания или непритежаващ изискващата се правоспособност 
работник лесно може да стане самия той обект на трудова злополука или да 
увреди здравето и живота на друг работник. Обстоятелството, че броя на тези 
случаи се увеличава налага освен прилагането на мярката “отстраняване” да се 
търси и административно-наказателна отговорност от длъжностните лица и 
работодателите възложили работа на определени лица в нарушение на 
нормативните изисквания. 
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Такива нарушения са констатирали по-голямата част от Д “ОИТ” в страната 
и са приложили мярката “отстраняване”. Изключение правят само Д “ОИТ” Бургас, 
Видин, Добрич, Монтана, Перник, Силистра, София област и Хасково. 

Най-много отстранени лица има Д “ОИТ” Ст. Загора – 148 и Д "ОИТ" Габрово 
– 31 работещи. 

Най-много нарушения и най-често е използвана тази принудителна мярка в 
икономическа дейност “Производство на хранителни продукти” – 32 случая, 
“Строителство” – 31 случая, “Търговия, техническо обслужване и ремонт на 
автомобили” – 25 случая, “Производство на метални изделия” – 21 случая. 

През 2004 г. два пъти увеличен е броят на дадените предписания на 
основание чл. 404, ал. 1, т. 6 от КТ за “въвеждане на специален режим за 
безопасна работа при сериозна и непосредствена опасност за живота и 
здравето на работещите”, защото е било невъзможно да се приложи мярка 
“спиране”. През годината са дадени 89 такива предписания при 39 през 2003 г. 

Най-много предписания за въвеждане на специален режим са дадени от Д 
“ОИТ” Русе – 11 бр. при само 1 през 2003 г., Д “ОИТ” Габрово – 10 при 2 през 2003 
г., Д “ОИТ” Разград – 9 при 5 през 2003 година. и Д “ОИТ” В. Търново – 8 при 4 през 
2003 година. 

На работодателите са дадени консултации какви мерки да предприемат при 
въвеждане на специален режим. Упражнен е контрол по незабавното изпълнение 
на това предписание, т.е. по въвеждането на специален режим. Най-много 
предписания за въвеждане на специален режим са дадени в предприятия от 
икономическа дейност “Производство на хранителни продукти и напитки” – 15 
предписания, “Производство на метални изделия” – 8 предписания, “Производство 
на химични продукти” – 5 предписания. 

През 2004 г. са издадени 800 постановления за обявяване на трудово 
правоотношение с лица, за които инспекторите са установили, че работят без 
писмено оформен трудов договор. През 2003 г. тези постановления са били 1771 
т.е. над два пъти повече. 

Изводът, който следва да се направи, е че в резултат на наложения 
системен и взискателен контрол от началото на 2003 г., след влизане в сила на 
промените в КТ за реда за сключване на трудовите договори, и продължил през 
цялата 2004 г. настъпиха положителни промени. Наложения подход на нулева 
толерантност към работодателите, които наемат работна сила в нарушение на чл. 
чл. 62 и 63 от КТ следва да продължи и през 2005 г. и по-нататък, докато тези 
нарушения станат случайно явление. 

В прилагането на разпоредбата на чл. 405а от КТ, инспекторите по труда 
срещат редица трудности. Не са редки случаите, когато работниците отказват да 
подпишат постановлението за обявяване на трудово правоотношение, с 
презумпцията че ако подпишат ще бъдат освободени от работа. В отчетите на Д 
“ОИТ” са описани много случаи, когато по време на проверка работници без 
трудови договори бягат от работните си места, не предоставят личните си данни за 
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самоличност и т.н. В такива ситуации особено ценна се оказва помощта и 
съдействието, която оказват служителите на МВР. 

Най-голям брой постановления за обявяване на трудово правоотношение на 
основание чл. 405а от КТ през 2004 г. са издали Д “ОИТ” София град – 121 бр., 
Пловдив – 123 бр., Ст. Загора – 86 бр., Благоевград – 70 бр. и т.н. Най-много тази 
принудителна мярка е прилагана в предприятия от икономически дейности – 
“Хотели и ресторанти” – 169 случая, “Производство на облекло” – 166 случая, 
“Търговия на дребно” – 118 случая, “Производство на хранителни продукти” – 86 
случая и т.н. 
 

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

През 2004 г. търсенето на административно-наказателна отговорност от 
лицата, които нарушават нормативните разпоредби, бе сериозно средство за 
принуда в хода на инспектирането. 

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

През 2004 г. са съставени 9488 акта, за установяване на административно-
наказателно отговорност и са издадени 9012 наказателни постановления. 

4164
5127

9180 9488

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Съставени актове

 
От приложената графика се вижда, че броя на съставените актове 

непрекъснато нараства и той е функция от непрекъснатото нарастване броя на 
констатираните нарушения. 
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Следва да се отбележи обаче, че за разглеждания четири годишен период 
констатираните нарушения са нараснали с 53 %, а съставените актове с 128 %. 
Изводът, който следва да се направи е, че през този четиригодишен период всяка 
следваща година е проявявана по-строга взискателност към нарушителите на 
нормативните изисквания в областта на труда и насърчаването на заетостта, т.е. 
по-често е търсена административно-наказателна отговорност от нарушителите на 
ТЗ и ЗНЗ. 

Издадените през 2004 г. 9012 наказателни постановления са на обща сума 
4481676 лева. Към 31.12.2004 г. в процедура на обжалване са 1748 НП с обща 
стойност на глобите 1427245 лева. 

Процедурата на обжалване на наказателните постановления трае твърде 
дълго. Има наказателни постановления, които от 2001 г. са в процедура на 
обжалване, и до края на 2004 г. все още не са приключени, т.е. няма окончателно 
решение на съда. Това е причината в Д “ОИТ” Пазарджик през 2004 г. да има 252 
НП в процедура на обжалване общата стойност на глобите по тези НП е 274550 
лева. 

През 2004 г. съдът е отменил 219 наказателни постановления за 213448 
лева. От сумата на глобите се подразбира, че по-голямата част от НП са глоби по 
1000 и повече лева. 

През 2004 г. са влезли в сила 7089 НП с обща стойност на сумата от глобите 
от 3326849 лева. 

Реализирането на административно-наказателна дейност създава сериозни 
трудности на Д “ОИТ” при осъществяване на инспекционна дейност и получаването 
на положителен ефект от инспектирането. 

Какви са тези трудности: 
- една значителна част от участниците в производствения процес отказват 
да станат свидетели за констатираните от инспектора по труда нарушения; 

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

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

- сериозни са затрудненията при прилагане на процедурата по чл. 43 ал. 4 
от ЗАНН за съставяне на акт в отсъствие на нарушителя и връчването му 
чрез общинските администрации по местоживеене на нарушителя; 

- честото отлагане на делата по обжалваните НП ангажира сериозен 
времеви ресурс на инспекторите по труда, които са призовани като 
свидетели вместо да се използва за непосредствена инспекционна 
дейност. 
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През 2004 г. по-голямата част от Д “ОИТ” са съставили повече актове, 
отколкото през 2003 г. Всеки инспектор извършвал проверка през 2004 г. е 
съставил средно по 34 акта. Повече актове от тази средно постигната стойност са 
съставили инспекторите от Д “ОИТ” Плевен, София област, Добрич, Пловдив, 
Варна, София град. 

Премерена взискателността чрез средния брой констатирани нарушения, за 
които е съставен един акт, най-взискателни през 2004 г. са били Д “ОИТ” 
Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Добрич, София област, Варна, Видин, Габрово, 
Плевен, Разград, Силистра и Ямбол. 

Висока взискателност към нарушителите на трудовото законодателство през 
годината е проявявана в предприятията от икономически дейности – 
“Производство на превозни средства, без автомобили”, “Производство на облекло”, 
“Добив на въглища и торф”, “Строителство”, “Производство на текстил” и т.н. 

Значително по-висока е била взискателността към нарушителите на 
законовите норми и по време на националните и областни кампании. 

Административно-наказателна отговорност е потърсена от всички 
работодатели, които през 2004 г.са нарушили норми, закрилящи труда на 
непълнолетните лица. Най-голям брой такива нарушения са констатирани в 
предприятията от икономически дейности “Хотели и ресторанти”, “Производство на 
облекло”, “Търговия на дребно” и съответно на тези работодатели са съставени 
най-много актове. За нарушаване на нормите, закрилящи труда на непълнолетните 
в тези три икономически дейности са съставени 75 % от всички актове съставени 
през 2004 г. за нарушаване на нормите закрилящи труда на непълнолетните лица. 
 

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

на планираните задачи и през 2004 г. инспекционната дейност бе съпроводена с 
редица трудности и проблеми. 

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

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

Документацията на много от малките фирми се води и съхранява в 
счетоводни къщи и това изключително затруднява контролната дейност. Не са 
редки случаите на съставяне на документи след проверката, но с дата преди 
нейното извършване. 
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Голяма част от работодателите чужди граждани остават недостъпни за 
контролните органи поради честото им отсъствие от страната. 

Не постоянния достъп до базата данни на НОИ за осигуряването на 
работещите затруднява преценката за законосъобразност на трудовите 
правоотношения. Не са редки констатираните случаи пред инспекторите, 
извършващи проверката да се представят трудови договори, но справката в НОИ 
показва, че на лицата не се внасят осигурителни вноски. 

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

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

Проверките за насърчаване на ЗНЗ отнемат значителен времеви ресурс за 
инспектиране без това да има особен ефект. Като пример ще посочим, че 18,4 % от 
проверките извършени от Д “ОИТ” Ловеч са по спазване на ЗНЗ, но констатираните 
нарушения на разпоредбите на този закон са само 16 бр. Независимо от 
проблемите, които ежедневно съпътстват инспекционната дейност през 2004 г. в 
резултат именно на инспектирането са постигнати значителни положителни 
промени: 

- в голяма част от проверените предприятия се създава ред по наемането и 
използването на работната сила; 

- на работниците и служителите се осигуряват полагащите им се лични 
предпазни средства ; 

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

- в предприятията, които се проверяват за първи път се полагат основите за 
законосъобразно използване на работната сила и безопасно извършване 
на производствената дейност; 

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

- с увеличаване броя на СТМ и придобития опит се увеличи броя на 
предприятията осигурили обслужване на работещите от СТМ при по-пълно 
съответствие с изискванията на Наредба № 14 на МЗ. 
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Национални и областни кампании 
 
Национални кампании 
Национална кампания “Спазване на трудовото законодателство в 

предприятията за преработка на мляко и производство на млечни 
продукти” 

 
В изпълнение плана за работата на ИА “ГИТ” през 2004 г., съгласно Заповед 

№ 61 от 13.02.2004 г. на изпълнителния директор, през периода 13.04.2004 г. ÷ 
27.04.2004 г. бе организирана и проведена Национална кампания по спазване на 
трудовото законодателство в предприятията за преработка на мляко и за 
производство на млечни продукти. 

Основен приоритет на Националната кампания бе приобщаване на 
работодателите към националната цел “Защита правата на човека на работното му 
място за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законност на 
трудовите правоотношения и осъществяване на конституционното му право на 
труд”. 

Преди осъществяване на кампанията бяха проведени всички предхождащи 
Националната кампания мероприятия предвидени в плана на ИА “ГИТ”. Те 
обхващаха подготвяне на методическо помагало, указания, среща със социалните 
партньори и др. 

Експерти и инспектори от ИА “ГИТ” участваха в обучение на работодателите 
от този бранш по въпроси отнасящи се до здравословните и безопасни условия на 
труд (ЗБУТ). 

По време на кампанията са проверени 344 бр. предприятия, което 
представлява 97 % от всички действащи през периода на проверката фирми в този 
бранш. Броят на заетите лица в тях е бил 7683. 

Следва да се има предвид, че през периода на провеждане на кампанията е 
имало временно спрени от ДВСК фирми, чийто брой непрекъснато се е изменял. 

По време на националната кампания са констатирани общо 3222 нарушения, 
от които 1059 (34 %) са по организация и управление на дейността по ЗБУТ, 1292 
(40 %) са по безопасност на труда, 381 (12 %) са по хигиена на труда и 453 (14 %) 
са по трудовите правоотношения. 

Установени са 39 неизпълнени предписания от предишни проверки. 
За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, на основание чл. 

404, ал. 1, т. 1 от КТ са дадени 3116 задължителни предписания, в т.ч. 418 
свързани с трудовите правоотношения. 

За допуснати нарушения на работодатели и длъжностни лица са съставени 
170 акта по ЗАНН, в т.ч. по Закона за здравословни и безопасни условия на труд – 
135, а за нарушения свързани с трудовите правоотношения – 35. 

Спрени са от експлоатация 44 бр. машини, апарати съоръжения. 
Отстранени са от работа 18 лица без правоспособност (огняри на парови 

централи, ел. техници без квалификационни групи и др.). 
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Поради сериозна опасност за живота и здравето на работещите са дадени 
предписания за въвеждане на специален режим при експлоатацията на амонячно-
хладилните инсталации в “Сердика 90” АД - гр. Добрич, “ОМК” АД - гр. Пловдив, 
“СиС – 7” ЕООД - гр. Монтана, “ОМК” - гр. София, поделение Шумен, “Млечен път” 
АД - гр. Нова Загора, “Сирма Приста” АД - гр. Русе. Такъв режим е въведен и за 
котелно отделение в с. Тодор Икономово на “Екселанс” ООД - гр. Шумен; цех за 
производство на кашкавал в гр. Тетевен към “Еко Балкан” ООД - гр. София; цех за 
сирене в с. Базън, към “Фуд-Трейд” ЕООД - гр. Русе; цех за кашкавал в с. Щръклево 
към ПК “Правда” - област Русе. 

Във връзка с констатираните случаи на неосъществяване на периодични 
технически прегледи на съдове под налягане за амоняк, експлоатация на 
нерегистрирани парни и водогрейни котли или неосъществен технически преглед 
на същите е изпратен сигнал до Главна дирекция “Инспекция за държавен 
технически надзор”. От своя страна, 7 Дирекции “ОИТ” са изпратили сигнали до 
регионалните структури на ГД “ИДТН”. 

При проверките инспекторите по труда са изпълнявали и съветническа 
дейност по спазване на трудовото законодателство, като активно са консултирали 
работодателите, особено в предприятията посетени за първи път. Дадените съвети 
и консултации надхвърлят 2300 броя. 

От гореизложеното може да се направи извод, че предприятията за 
преработка на мляко и производство на млечни продукти като цяло са на 
задоволително равнище по спазване на трудовото законодателство в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд и трудовите правоотношения. В 
значителна част от тях не се спазват отделни изисквания на ЗЗБУТ и не са малко 
проблемите, които следва да бъдат решени, за да се приведат предприятията 
изцяло в съответствие с изискванията на този закон и на Кодекса на труда. 

При осъществяване на проверките е установено, че най-сериозните 
нарушения са свързани с експлоатацията на амонячно-хладилните инсталации. От 
една страна се налага в бъдеще да се търси подход за подмяната им с фреонови 
инсталации, ползващи екологични хладилни агенти. От друга страна, дотогава 
според проверяващите е необходимо да бъде изработена и утвърдена от 
министъра на труда и социалната политика наредба, отнасяща се до безопасната 
експлоатация на амонячно-хладилните инсталации. Инспекторите по труда и 
работодателите се нуждаят от стабилна нормативна уредба. В този смисъл, от 
актуализация се нуждае и Правилникът по безопасност на труда в млечната 
промишленост. 

При проверките също са установени случаи, при които не се осъществява 
контрол на съоръженията с повишена опасност, на които следва да се 
осъществява надзор от лицензирани лица. Това съгласно чл. 32 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите е право на ИДТН. Тези констатации 
показват, че вече е назрял момента да се реши ефективно въпроса свързан с 
контрола на тези съоръжения. 
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Установените пропуски в изготвените от службите по трудова медицина 
документи показва необходимостта да се осъществява контрол върху тяхната 
дейност. Макар и нормативно изяснен, този въпрос остава открит и практически 
резултати все още няма. 

Прави впечатление, че все още има работодатели, които не са определили 
чрез вътрешни нормативни актове пряката отговорност в съответното предприятие 
на длъжностните лица и работниците по безопасните и здравословни условия на 
труд, съгласно чл. 127, т. 4 от КТ. 

Повсеместно не се изпълнява едно важно изискване, което е характерно за 
европейското законодателство по спазване на здравословните и безопасни 
условия на труд, а именно – работодателят да предоставя на работниците и 
служителите цялостна информация за състоянието на тези условия, в т.ч. за 
специфичните здравни и професионални рискове, както и за предприетите мерки 
за тяхното отстраняване, намаляване и контролиране. 

Не на последно място, като проблем се очертава и недостатъчната 
подготовка на работодателите за спазване на задълженията им по безопасност и 
здраве при работа. Пропуски съществуват при обучението на длъжностните лица 
по безопасност и здраве при работа. 

Успех в дейността по спазване на здравословните и безопасни изисквания 
при работа може да има само когато работодателите и длъжностните лица 
познават своите задължения, както и подходите за изпълнението им. 

Необходимо е по-тясно обединение усилията на социалните партньори от 
този бранш за решаване на проблемите свързани с гореизложените негативни 
констатации. 

Освен това, социалните партньори следва да обединят усилията си за 
изграждане на КУТ и ГУТ в предприятията, където такива все още не са изградени 
(42 предприятия). Помощ следва да се окаже за укрепване дейността и на тези, 
които вече са изградени. 

ИА “ГИТ” се насочва към активно подпомагане ръководството на 
Асоциацията на млекопреработвателите и на синдикатите, за да може до 
предприятията да достигне повече информация както за законовите изисквания, 
така и за подходите за тяхното изпълнение, в т.ч. и за добрата практика. 

На фона на общото равнище е установено, че има фирми, макар и все още 
малко на брой, които са постигнали насърчителни резултати по осигуряване на 
безопасността и здравето на работещите. За пример може да се посочат “Кондов 
екопродукция” ЕООД с. Старо село и “Матев млеко продукт”ЕООД с. Горан 
(Ловешка област). В тях работодателите са изградили фирмена политика за здраве 
и безопасност съобразно изискванията на ЗЗБУТ. 

Чрез реконструкция и модернизация се осигурява модерно оборудване и 
санитарно-битови помещения съгласно изискванията на нормативните актове (ЕТ 
“Петър Митов – Универсал”, с. Горна Гращица, област Кюстендил). 

В редица предприятия машините и съоръженията непрестанно се обновяват 
и се поддържат в много добро състояние. При модернизацията на редица мандри 
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се решават и проблеми свързани със здравословните и безопасни условия на труд 
(“Матанд” ЕООД, с. Елешница, ЕТ “К. Шабанов”, с. Мусомище, ЕТ “Св. Кючуков-
Бобо”, с. Хърсово, Благоевградска област и др.). 

Като примери за добра практика в областта на трудовите правоотношения 
могат да бъдат посочени “ЖОСИ” ООД - с. Чернолик, Силистренска област, “Ел Би 
Булгарикум” ЕАД - гр. София и др. В тези предприятия спазването на трудовото 
законодателство е на високо ниво и е намерен баланс между стремежа за 
оптимизиране на печалбите на търговското дружество и законосъобразното 
развитие на трудовите правоотношения на работещите в тях. 

В заключение може да се обобщи, че Националната кампания постигна 
целта си – проверено бе изпълнението на изискванията на действащите 
нормативни актове по безопасността и хигиената на труда и степента на спазване 
на трудовите правоотношения. В тази връзка са предприети необходимите 
превантивни мерки за отстраняване на констатираните нарушения. 

Оказаната съветническа помощ подпомогна пряко работодателите във 
връзка с излизането им на европейския пазар и произтичащите от това изисквания 
(в т.ч. и по тези, които се определят от новата конкурентна среда). 

Резултатите от проведената Национална кампания бяха огласени от 
национални и регионални медии, с което бе дадена възможност както за 
информиране на обществеността, така и за информиране на самите работодатели. 
Практически това спомогна за мултиплициране ефекта от извършените проверки. 

Гаранция за постигане на по-добри резултати е подобряване 
сътрудничеството със социалните партньори от бранша, особено в областта на 
превенцията. 

 
Национална кампания “Спазване на изискванията за осигуряване 

здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за 
производство на пластмасови и каучукови изделия” 

 
В изпълнение на годишния национален план за дейността на Изпълнителна 

агенция “Главна инспекция по труда” през 2004 година в периода 07.06-25.06.2004 
година се организира и проведе национална кампания по спазване на 
здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на 
пластмасови и каучукови изделия. 

Националната кампания обхвана 378 броя предприятия и цехове (319 за 
производство на пластмасови изделия и 59 каучуко-преработващи) – със зает 
персонал 22422 лица, във всички области на страната. От проверените обекти 8 % 
са големи предприятия, 20 % са средните предприятия и 72 % влизат в категорията 
на малките. След влизането в сила на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд са въведени в експлоатация 93 броя (24 %) от проверените 
предприятия. 
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Най-голям брой предприятия за производство на пластмасови и каучукови 
изделия са концентрирани в следните области: Пловдив, Габрово и Сливен – 10 %, 
София област – 8 % и т.н. 

При извършване на проверките взеха участие инспекторите по труда от 
съответните Д “ОИТ” и Дирекция “Здравословни и безопасни условия на труд” към 
ИА “ГИТ”. 

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

В процеса на инспектиране на отделните работни места в предприятията за 
производство на пластмасови и каучукови изделия са извършени значителен брой 
контролни измервания на факторите на работната среда, електростатични полета 
и вибрации в отделни работни зони, импеданса на контура “фаза – защитен 
проводник” и преходните съпротивления на различни заземления и 
мълниезащитни инсталации с оглед доказване ефективността на защитните 
мероприятия по електробезопасност и състоянието на мълниезащитите. Обърнато 
беше специално внимание и бяха извършени проверки и тестване за ефективното 
действие на автоматичните защити и блокировки на рисковото технологично 
оборудване (открити смесители, бембери, инсталация за пенополиуретан, 
гилотини, каландрови линии и други). 

Кое наложи провеждането на национална кампания по спазване на 
здравословните и безопасни условия на труд в предприятията за производство на 
пластмасови и каучукови изделия? 

 В проверените предприятия за производство на пластмасови и 
каучукови изделия от заетите 22422 работници и служители една значителна част 
от тях (над 30 %) продължава да работи в условията на комбинирано въздействие 
на различни фактори на работната среда, надхвърлящи хигиенните норми, като: 
шум, микроклимат, прах, физическо натоварване, вибрации, опасни вещества и 
други. 

 Относителният дял на трудовия травматизъм в предприятията за 
преработка на полимерни материали представлява 40 % от целия травматизъм в 
химическата индустрия. 

 Значителният брой предприятия за производство на пластмасови и 
каучукови изделия – 42 % от всички предприятия в химическата промишленост. 

 В отрасъла е относително голям делът на технологично оборудване 
(съоръжения) с повишена опасност (СПО). 

Основната цел на националната кампания бе да приобщи работодателите 
към националната цел за защита правата на човека на работното му място за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за 
производство на пластмасови и каучукови изделия. 

Трябва да се посочи факта, че в края на 2003 г. изтече гратисния период, 
определен от параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на ЗЗБУТ, 
съгласно който предприятията, работните места и работното оборудване, трябва 
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да се приведат в съответствие с изискванията му. Поради това, една от подцелите 
беше да се провери в каква степен са приведени изискванията на закона в 
проверените предприятия и се подпомогнат работодателите да разработят и 
приемат програми за отстраняване на професионалния риск или привеждането му 
в приемливи граници. 

За отстраняване на констатираните нарушения на нормативните актове по 
здравословни и безопасни условия на труд по време на кампанията бяха дадени 
2968 задължителни предписания, спрени са от експлоатация 135 машини, 
съоръжения и обекти, отстранени са от работа 11 работника поради липса на 
правоспособност за извършваната работа. 

За три производства е въведен т.н. “специален режим за безопасна работа” 
(“Капитан дядо Никола” АД, цех “Екструдерен”, “Органика България” ЕООД, склад 
за етерни полиоли и “Гама” ООД, гр. Бяла, пресов участък). 

Потърсена е административно-наказателна отговорност от 152 
работодатели, 19 длъжностни лица и 21 работници.  

По данни на Д “ОИТ” за извършените по време на националната кампания 
проверки в предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия се 
установи, че относителния дял на констатираните нарушения по управлението на 
дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е 49 %, по 
безопасността на труда - 28 % и хигиената на труда 23 %. 

Какви са по-важните оценки и изводи от извършените проверки? 
1. Работодателите в проверените предприятия все още не са осъзнали в 

пълна степен своите отговорности и задължения по формиране на фирмената 
организация за управление на дейността по създаване на ЗБУТ.  

Независимо от дадения 6-годишен гратисен период в 54 % от проверените 
предприятия за производство на пластмасови изделия и в 24 % от 
каучукопреработващите не е цялостно изпълнено едно основно изискване на 
ЗЗБУТ – оценяването на професионалния риск за работещите, а в последствие – 
разработване и изпълнение на необходимите мерки за неговото отстраняване или 
минимизиране! Нещо повече – в 17 % от проверените предприятия за 
производство на пластмасови изделия и в 15 % от каучукопреработващите все още 
не е започнала необходимата организация по изготвяне на първоначалната оценка 
на риска! 

Анализът на проверките по тези въпроси показа, че обхвата, както и 
темповете за решаването на този проблем в предприятията за производство на 
пластмасови изделия не е задоволителен! 

В потвърждение на този извод е и факта, че към момента на проверката 
само в 29 % от предприятията за производство на пластмасови изделия (“Петър 
Караминчев” АД, “Тих труд” ЕООД, гр. Русе, “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, ЕТ 
“СААН – ангел Савов”, гр. Трън и други) са извършени оценки на риска и са 
утвърдени програми с предприети мерки, срокове и отговорни лица за 
предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, както и 
извеждане на условията за преразглеждане на оценката. 
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Проверките показаха, че само в няколко предприятия – “Момина крепост” 
АД, “Спарки Елтос” АД, ЕТ “Алфрида – Пейо Пеев”, “Пластхим – Т” АД, “Асенова 
крепост” АД, “Интерпласт” ООД, “Санипласт” АД, “” АД, “Пиринпласт” АД, “Каучук” 
АД, гр. Пазарджик, “Еластик” АД- Световрачене, “Си Зе” АД, гр. Нови Искър и други 
привеждането на условията на труд по отделни показатели се доближава до 
законовите изисквания по здравословни и безопасни условия на труд. 

Тревожен е факта, че условията на труд само в 4 % от въведените в 
експлоатация каучуко - и пластмасопреработващи предприятия след влизането в 
сила на Закона за здравословни и безопасни условия на труд отговарят на 
неговите изисквания (“Хамбергер България” ЕООД, ЕТ “Зорница Радев”, “Крайбург 
България плюс – Зебра” ООД, гр. София и други). 

Сериозно изоставане в това отношение се констатира в основни 
предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия като: “Гама” 
ООД, “Зебра” АД, “Даник” ООД, “Димови” ООД, “Пластком” ЕООд, “Сатера” ООД, 
“Девня пласт” АД и много други. 

Ръководствата на малките и средни предприятията за производство на 
пластмасови и каучукови изделия все още не са оценили, че една от 
предпоставките за развитие на успешния бизнес е интегрирането на дейностите за 
осигуряване на здраве и безопасност при работа в общата бизнес политика на 
фирмата. 

2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез 
въвеждане на съвременния технически прогрес в технологичните процеси, машини 
и съоръжения има само в 7 % от инспектираните предприятия. Не се решават 
рационално проблемите с механо- и електробезопасността на работното 
оборудване. 

Проверките показаха, че 34 % от констатираните нарушения по безопасност 
на труда са свързани с механобезопасността. Констатираха се следните по-
сериозни отклонения на специфичните нормативни актове по техническата 
безопасност в предприятията за производство на пластмасови и каучукови 
изделия: 

 допуска се експлоатация на работно оборудване (закрити смесители, 
валци, шприц и бластавтомати) с липсващи системи за защита (аварийни 
спирачки), свързани с безопасността на труда (“Органика България” ЕООД, 
“Оргтехника” АД, “Неопласт” ООД, гр. Варна, “атлантик” АД, гр. Монтана, ЕТ 
“Царевец – Димо Колев”, гр. Добрич, “Микро 67” АД, гр. Разград, ЕТ “Фолю 
Атанасов – Детелина”, гр. Хасково, ТПК “Тодорка Паунова”, гр. Хасково и други); 

В резултата на подобни нарушения на трудовото законодателство са 
допуснати смъртни трудови злополуки в “Пластформ” ООД, гр. Габрово и СД 
“Чуков и сие”, гр. Пловдив. 

 не се обезопасяват движещите части на основното работно 
оборудване (ремъчни предавки, валове и други) -ЕТ “Полифор-Кр. Жеков”, 
“Белаплактик” АД, “Антарес” ООД, “Фоли принт” ООД, гр. Варна, “Аква пласт” ООД, 
гр. Габрово, “Интер БГ” ООД, гр. Омуртаг и други; 
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 проверките установиха, че все още е голям относителния дял на 
предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия, в които се 
допускат сериозни нарушения за използваните съоръжения с повишена опасност 
(СПО). Делът на нарушенията, регламентиращи устройството и безопасната 
експлоатация на СПО представлява 15 % от нарушенията на нормите, 
регламентиращи механообезопасеността на работното оборудване. 

3. Извършените проверки по време на кампанията показаха, че 
преобладаващата част от работното оборудване в предприятията за производство 
на пластмасови и каучукови изделия се експлоатира повече от 50 години , т.е. в 
много случаи то е физически и морално остаряло – без възможности да се осигури 
в необходимата степен безопасност при работа. използва се и старо нестандартно 
технологично оборудване, което е допълнително приспособено за съответната 
дейност (ТПК “Вулкан Кооп”, “Желаст” ООД, гр. София, ЕТ “Стефи – Стефка 
Иванова”, гр. Троян и други). 

Въпреки това, в редица случаи, ремонтните работи на работното 
оборудване не се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителна, 
технологичната и ремонтната документация и не се спазват графиците за ремонт. 
Общ недостатък в 70 % от предприятията за производство на различни 
пластмасови и каучукови изделия е, че ремонтираното работно оборудване се 
въвежда отново в експлоатация без доказване на безопасността му (“Полипаст” 
ООД, гр. Русе, “Белапластик” АД, “Даник” ООД, гр. Казанлък и други). 

В хода на проверките се констатира, че в 24 % от предприятията за 
производство на пластмасови и каучукови изделия работното оборудване 
(екструдери, резални машини и други) е пуснато на пазара и се използва без да 
отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, т.е. 
липсва съпроводителна документация и някои от елементите и възлите на 
съоръженията конструктивно не са ефективно обезопасени (“Мегапорт” ООД, “Хим 
Пласт” ООД, гр. В. Търново, “Михов” ООД, гр. Г. Оряховица, ЕТ “Темпо – Кирил 
Панайотов”, гр. Стара Загора и други), което е грубо нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 3 
от ЗЗБУТ. 

4. Голям е относителния дял на дадените предписания по електро-(57 % от 
дадените предписания по безопасност на труда), пожаро - (7 %) и взривоопасност 
(2 %) на работното оборудване. Този извод се потвърждава и от факта, че 18 % от 
направените контролни електроизмервания от инспекторите по труда в хода на 
проверките са показали отклонения от нормативните изисквания. Показателен е 
примера в “Кула Ринг” АД, където 68 % от измерените ел. съоръжения не са 
сигурно защитени от индиректен допир. 

Допуска се експлоатация на работно оборудване, което не осигурява 
безопасност на работещите срещу риск от поражения от електрически ток при 
директен или индиректен допир! 

Не са монтирани неутрализатори за отвеждане на електростатичните 
заряди, при навиващите устройства на щампир машини, промазочни машини, 
развиване на фолио и други и металните им корпуси не са заземени (“Петър 
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Караминчев” АД, ЕТ “полифол – Красимир Жеков”, “Полипласт – 95” ООД, гр. Русе, 
ЕТ “Иси – Иван Иванов”, гр. Троян и други). 

5. Проверките показаха, че в 37 % от проверените предприятия за 
производство на пластмасови и каучукови изделия не е определена 
категоризацията по пожароопасност на производството съгласно 
Противопожарните-технически норми (ЕТ “полифол - Кр. Жеков”, “Полипласт” ООД, 
“Антарес”ООД, “Белапластик” АД, гр. Бяла, “Ким Пласт” ООД, “Мегапорт” ООД, гр. 
В. Търново, “Оргтехника” АД, гр. Силистра, “Готмар” ООД, гр. Съединение и други). 

6. Не се решени проблемите с транспортирането на прахообразните 
суровини (инградиенти и сажди), както и влагането им в изходните смеси чрез 
използването на автоматизирани системи за дозиране и пневмотранспорт 
(“Органика България” ЕООД, “Капитан дядо Никола” АД, “Зебра” АД, гр. Нови 
Искър, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла, “Кула Ринг” АД, гр. Кула и други). 

При транспортирането, съхраняването и използуването на суровини и 
материали, които съдържат вредни вещества, не се отчитат специфичните им 
характеристики и не се складират съгласно нормативните изисквания (“Фоли принт” 
ООД, гр. Варна, ЕТ “Алфрида – П. Пеев” , гр. Габрово, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла, 
“Ниво” ООД, гр. Троян и други). 

В тази връзка се допускат сухи способи при почистване на разсипани 
прахообразни вещества, както и използване на единични опаковани товари с 
нарушена цялост на опаковката (“Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “ Органика 
България” ЕООД, гр. Русе, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла). 

7. Данните на резултатите от инспекционната дейност, извършена по време 
на кампанията в предприятията за производство на пластмасови и каучукови 
изделия, установяват, че актуални данни за състоянието на факторите на 
работната среда и трудовия процес има в 75 % от проверените предприятия. в тези 
предприятия работят 86 % от общия брой заети лица. 

В предприятията с актуални измервания на факторите на работната среда 
30 % от работещите работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните 
норми и изисквания. От тях 46 % работят при наднормен шум, 16 % – при 
неблагоприятен микроклимат и физическо натоварване, 9 % – при наднормени 
концентрации на токсични вещества, 6 % - при прах, неотговарящ на хигиенните 
норми, 4% - при недостатъчна осветеност и т.н. 

От данните е видно, че лимитиращ фактор е шумът, чийто стойности са от 
88 до 94 dB/А). 

Данните от протоколите показват и наднормени експозиции на опасни 
химични вещества, някои от които са канцерогени: формалдехид (“ДЗУ” АД, гр. 
Стара Загора) и стирол (“Пластика” АД, гр. Шумен, “Лоскостроител – К” ООД, гр. 
Тутракан). 

Една от причините за наднормените концентрации на опасни химични 
вещества във въздуха на работната среда е ниската ефективност на 
съществуващите вентилационни инсталации, липсата на такива по отделните 
работни места, както и нарушаване на херметизацията на работното оборудване и 
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т.н. Проверките показаха, че само в 40 % от проверените предприятия 
технологичното работно оборудване и помещения са окомплектовани с 
необходимите общообменни вентилации и аспирационни съоръжения, за които не 
се предприемат необходимите технически мерки за поддържането им в 
изправност. В много от каучукопреработващите предприятия не са намерили 
решение проблемите с изграждането на аварийни вентилации, интегрирани с 
газсигнализаторни устройства. 

Причина за наднорменото съдържание на праха в каучукопреработващите 
предприятия е липсата на автоматизация и механизация на технологичните 
процеси (“Каумет” АД, гр. Силистра, “Зебра” АД, гр. Нови Искър и други). 

В почти всички предприятия от каучукопреработващата промишленост не е 
решен проблема със саждоподаването. Не са решени цялостно проблемите с 
транспортирането на прахообразните инградиенти и саждите, както и влагането им 
в каучуковите смеси чрез използването на автоматизирани системи за дозиране и 
пневмотранспорт. Пренасянето им става по транспортни ленти, които също са 
източник на общо замърсяване в участъка на дозиране и смесване в 
подготвително-смесителните цехове. все още не са осигурени с необходимите 
технически средства за вакуумно почистване на работните места, складовете и 
работното оборудване. По този начин, са създадени условия за наличие на 
вторични източници за замърсяване на работната среда. 

8. В една част от проверените предприятия (около 45 %) работниците и 
служителите не са преминали задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи (“Совис” ООД, гр. Шумен, “Органика България” ЕООД, гр. 
Русе, “Полипаст” ООД, “Белапластик” АД, гр. Русе, “Стелит пласт” ООД, гр. Сливен, 
“Пласттрейд” ООД, гр. Априлци, “Протекс” ООД, гр. Русе, “Гама” ООД, гр. Русе, 
“Еластик” АД- Световрачене и други). 

В най-общ план може да се направи извода, че все още периодичните 
профилактични медицински прегледи не са се превърнали в основа на здравния 
мониторинг на експонираните лица на различни фактори на работната среда. 

Буди тревога и факта, че за опазване здравето и работоспособността на 
работещите от вредното въздействие на факторите на работната среда и трудовия 
процес само в 15 % от  предприятията са разработени и въведени физиологични 
режими на труд и почивка (“Капитан дядо Никола” АД, “Спарки Елтост” АД, гр. 
Ловеч, “Химик” ЕООД, гр. Димитровград, “Хамбергер България” ЕООД, гр. 
Севлиево, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла и други). В нито едно предприятие не е 
направена оценка на ефективността от въвеждането на физиологичния режим на 
труд и почивка по време на работа една година след въвеждането му. 

9. Анализът от проведените специални проверки показват, че само в едно 
предприятие за производство на пластмасови изделия - “Органика България” 
ЕООД, гр. Русе е изградена ГСГ. Проверката показа, че изградената ГСГ не е 
окомплектована с изисквания минимален вид и брой дихателна, съживителна и 
контролно-измервателна апаратура, противопожарни и спомагателни съоръжения 
и т.н. Не се издават наряд – допуска за извършване на газоопасни работи и не се 
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посочват конкретни организационни мероприятия за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при определената рискова дейност. 

От години е компрометирана газоспасителната дейност в големите 
каучукопреработващи предприятия. Аварийната готовност в дружествата е 
недостатъчна. Само в 29 % от проверените предприятия са разработени аварийни 
планове със съответния обхват и съдържание отговарящи на изискванията на 
нормативните актове. 

10. В преобладаващата част от проверените предприятия се установи, че 
работодателите и работещите не са запознати с класификацията на използваните 
опасни химични продукти и въздействието им върху човешкия организъм. Само в 
35 % от предприятията са заведени картотеки за използваните опасни вещества с 
техните характеристики (“Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, “Органика България” ЕООД, 
“Каучук” АД, гр. Пазарджик и други). 

Друг недостатък е и факта, че ръководствата на предприятията за 
производство на пластмасови и каучукови изделия, като потребители на опасни 
вещества не изискват от производителите информационни листове за безопасност 
на български език и в оригинал съгласно регламентираните от законодателя 
норми. Не са създадени картотеки на информационните листове за безопасност на 
употребяваните опасни вещества в предприятията съгласно изискванията на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Непредоставянето на информационни листове за безопасност пречи на 
потребителите да предприемат необходимите мерки относно условията на труд на 
работното място. При използване и съхраняване на химичните продукти, не се 
отчитат специфичните им характеристики, с което често се застрашава 
безопасността и здравето на работещите. 

11. Проверките показаха, че в 38 % от проверените предприятия за 
производство на пластмасови и каучукови изделия съществуват нарушения на 
нормативните актове, относно осигуряването на работещите с лични предпазни 
средства и специално работно облекло. 

Използването на личните предпазни средства не е станало практика за 
работещите в предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия 
(“Капитан дядо Никола” АД, “Гама кабел” АД, “Органика България” ЕООД, “Зебра” 
АД, гр. Нови Искър и други). 

В голяма част от предприятията работодателите не са осигурили резерв от 
ЛПС за подмяна и не се извършват периодични проверки за изправността им (ЕТ 
“Полифол - Кр. Жеков”, “Кредор” ЕООД и други). 

12. Незадоволителна е професионалната подготовка на лицата, 
изпълняващи функциите на органа по безопасност и здраве в по-голямата част от 
предприятията за производство на пластмасови и каучукови изделия. Същите не 
участват активно при изготвянето на оценката на риска. Не контролират 
работещите за спазване правилата за безопасна работа, поддържане на работното 
оборудване в безопасно състояние и хигиената на труда на работното място. 
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13. Дейността на КУТ/ГУТ все още не допринася ефективно за подобряване 
условията на труд в предприятията. 

Цялостният анализ за резултатите от горепосочената кампания беше 
разгледан на 10.08.2004 година в Отрасловия съвет “Химическа и 
нефтопреработваща промишленост” към Министерство на икономиката. 

 
Национална кампания “Изразходване по предназначение на 

средствата, предоставени по програми и мерки за насърчаване и 
запазване на заетостта и спазване на трудовото законодателство за 
лицата, наети по тези програми” 

 
Целта на кампанията бе проверка на работодатели, обучаващи организации и 

безработни лица за: 
- изразходването по предназначение на средствата, предоставени по 

програми и мерки за насърчаване и запазване на заетостта; 
- спазването на нормативните изисквания по здравословни и безопасни 

условия на труд и осъществяване на трудовите правоотношения за лицата, наети на 
работа по  програми и мерки за насърчаване и запазване на заетостта. 

От подадените данни от Дирекциите “Бюро по труда” (Д “БТ”) за 7502 
работодатели и 142 обучаващи организации, ползващи средства за насърчаване и 
запазване на заетостта и със сключени договори към 31.08.2004 г., от Д “ОИТ” бяха 
планирани за проверка по време на кампанията 1369 работодатели (18 % от 
подадените от Д “БТ” работодатели) и 46 обучаващи организации (32 %). 

В рамките на Национална кампания са проверени 1480 работодатели 
(19,73 % от подадените от Д “БТ”) и 40 обучаващи организации (28,17 % от 
подадените от Д “БТ”). Проверените работодатели са със 111 повече от 
планираните. 

Общият брой на заетите лица в проверените предприятия е 84007 лица, от 
които 46273 лица са наети от по различни програми и мерки за заетост. 

Значителен брой от проверените предприятия се посещават от Д “ОИТ” за 
първи път. Това са предимно микро и малки предприятия, наели на работа 
безработни лица по преференциите на Закона за насърчаване на заетостта. 

При проверките по време на кампанията са констатирани общо 7316 
нарушения, които се разпределят както следва: 

- по организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, по безопасност на труда и по хигиена на труда – 5043 (68,93 % от общия брой 
нарушения); 

- по осъществяване на трудовите правоотношения – 2241 (30,63 % от общия 
брой нарушения); 

- по изразходване по предназначение на средствата, предоставени за 
насърчаване и запазване на трудовата заетост – 32 (0,44 % от общия брой 
нарушения). 
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Най-много нарушения са установени от Д “ОИТ” – София – град – 674 
нарушения, Стара Загора – 505 нарушения, Сливен – 405 нарушения, Ловеч – 378 
нарушения, Варна – 334 нарушения, Пловдив – 323 нарушения, Враца – 294 
нарушения. 

За преустановяване на констатираните нарушения са дадени 7080 
задължителни за изпълнение предписания, отстранени са 24 работници и 
служители, и са съставени 197 акта за установени административни нарушения, от 
които: 

- по организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, по безопасност на труда и по хигиена на труда – 135 акта; 

- по осъществяване на трудовите правоотношения – 52 акта; 
- по изразходване по предназначение на средствата, предоставени за 

насърчаване и запазване на трудовата заетост – 10 акта. 
Резултатите от националната кампания показаха, че средствата, 

предназначени за насърчаване и запазване на заетостта се изразходват по 
предназначение. Това се дължи както на засиления от страна на Инспекцията по 
труда контрол, така и на факта, че работодателите познават изискванията на 
Закона за насърчаване на заетостта. 

За да се намали риска от субсидиране на работодатели, които нарушават 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Главна инспекция по труда 
предложи в Съветите за сътрудничество към Бюрата по труда да се включват 
представители на Областните инспекции по труда, както и работодателите, 
ползващи средства по програмите за заетост да декларират в съответната 
Областна инспекция по труда вида и характера на производствената дейност, 
условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират 
недопускането на аварии и злополуки. 

През 2004 година ИА "ГИТ" организира и проведе извънпланови проверки с 
национален обхват, които прераснаха в национални кампании. 

 
Национална кампания “Осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд в държавните и общински театри и залите, в които 
държавните културни институти осъществяват своята дейност” 

 
Тази извънпланова кампания се проведе по молба на Министъра на 

културата и заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна 
инспекция по труда” за времето от 16.08.2004 до 10.09.2004 г., като проверки се 
извършиха в цялата страна. 

Проверките обхванаха 76 предприятия по смисъла на параграф 1 точка 2 от 
Кодекса на труда с 4617 наети лица, в т.ч. 2254 жени и едно лице под 18 години. 
Констатирани са 866 нарушения разпределени както следва: 

− по организацията и управлението на дейността за осигуряване на 
безопасни и здравословни условя на труд – 370 бр.; 

− по безопасността труда – 341 бр.; 
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− по хигиената на труда – 122 бр.; 
− други, вкл. трудови правоотношения – 33 бр. 
За констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили 

принудителни административни мерки както следва: 
− Дадени задължителни предписания – 812 бр.; 
− Спрени машини, съоръжения и обекти – 45 бр.; 
− Отстранени работници и служители – 11 бр. 
Отстранени са работници и служители основно поради липса на 

необходимата квалификация и правоспособност за обслужване на 
електросъоръжения. 

За нарушение на трудовото законодателство са съставени 30 акта (15 на 
работодатели, 11 на длъжностни лица и 4 на работници и служители). 

От проверените 76 предприятия едва в 50 е започната процедура по 
оценката на риска. В 31 от тях има изготвена и утвърдена програма, но само шест 
работодатели са изпълнили мерките, предвидени за отстраняване или 
елиминиране на риска. 

Като най-често срещани пропуски и “лоши” практики при извършване на 
оценка на риска могат да се посочат: 

− преобладаващата част от работодателите възприемат оценяването на 
риска не като свое задължение, а като задължение на службата по трудова 
медицина и като излишно и обременяващо нормативно изискване; 

− липсата на измервания (или актуални такива), които да се използват при 
оценката на риска и да бъдат неразделна част от документацията й. 

Задължението за осигуряване на обслужване на работниците от СТМ са 
изпълнили 43 работодатели, като в 42 от случаите се ползват услугите на външна 
служба по трудова медицина. 

В проверените 76 предприятия се установи, че в шест от тях функции на 
ОБЗР се изпълняват от самия работодател, в четири – от щатно длъжностно лице 
и в 54 – от длъжностни лица по съвместителство. Констатира се, че няма 
определен или назначен орган по безопасност и здраве в Държавен куклен театър 
гр. Бургас, Държавен фолклорен ансамбъл”Филип Кутев” гр. София, Държавен 
куклен театър гр. Пловдив, Драматичен театър “Н.О.Масалитинов” гр. Пловдив и 
Оперно-филхармонично дружество гр. Пловдив. 

В проверените 76 предприятия има учредени 39 комитета (групи) по условия 
на труд, като дейността на само 13 от тях може да се определи като 
задоволителна. Членовете на 17 от изградените комитети (групи) по условия на 
труд не са преминали изискващото се начално обучение, а 9 – ежегодно. Такъв е 
случая например в Драматичен театър “Рачо Стоянов” гр. Габрово, Държавната 
филхармония гр. Плевен, където не е проведено нито първоначално, нито 
ежегодно обучение. 

Констатира се, че в 62 предприятия се провежда инструктаж, но не във 
всички от тях се спазват изискванията на наредбата. Така например, само в 52 от 
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тях има издадена заповед на работодателя за организацията на инструктажите, а в 
42 от случаите той се документира съгласно изискванията. 

Няма създадена организация за провеждане и документиране на инструктаж 
в Драматичен театър “А.Карамитев” гр. Димитровград, а в Драматичен театър 
“Н.О.Масалитинов” гр. Пловдив и Оперно-филхармонично дружество гр. Пловдив 
инструктажа не се документира. 

Общите констатации сочат, че по отношение разработването и 
утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии 
болшинството от работодателите са изпълнили това свое задължение. 

Констатирано е, че в почти всички проверени обекти има указани аварийни 
пътища и изходи, които са маркирани съгласно изискванията. 

По време на проверките бяха спрени 45 машини, съоръжения и обекти, 
създаващи опасност за живота и здравето на работещите с тях, както и на други 
лица намиращи се по една или друга причина в опасната зона. 

Съществен и често срещан пропуск е липсата на разработени и утвърдени 
от работодателя графици за извършване на периодични прегледи и ремонти на 
работното оборудване, което от своя страна води до извършване на такива само 
при аварийни ситуации. В повечето случаи оборудването е морално остаряло и 
продължава да работи след изтичане на експлоатационния му ресурс. Това от своя 
страна води до честото му авариране и е предпоставка за възникване на трудови 
злополуки. 

Във всички обекти бяха извършени контролни измервания по 
електрообезопасеност. По време на тези измервания се установиха пропуски в 
ефективното зануляване на контактите. Установи се на много места липсата на 
екзекутивна документация на електросъоръженията и инсталациите, както и 
протоколи от измервания на контура “фаза-защитен проводник” и ефективността на 
заземяването и мълниезащитата (или неактуални такива). 

Често електросъоръженията и инсталациите се обслужват от лица без 
необходимата квалификационна група по електробезопасност или с изтекла 
валидност, както и без да са минали необходимите задължителни медицински 
прегледи. Една от причините за това е липсата на изрично упоменато такова 
изискване в длъжностните характеристики на тези лица, както и непознаването на 
изискванията на специфичната нормативна база по електробезопасност – Народен 
театър “Иван Вазов” гр. София. 

Друго срещано нарушение е свързано с електрическите табла и по 
специално възможността за нерегламентиран достъп до тях, съхранението на 
вещи и материали в тях, използването на нестандартни вложки на предпазителите, 
липса на еднополюсни схеми с означение на номиналния ток и ясни четливи 
надписи, които да показват за коя машина се отнасят монтираните апарати. 
Допуска се експлоатация на машини и съоръжения с открити тоководещи части или 
с нарушена изолация. Липсва ясна маркировка на контакти за свръхниско 
напрежение. 
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Голяма част от работодателите не са определили с писмено нареждане 
длъжностно лице с необходимата правоспособност, което да следи изправността 
на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и др., 
както и да извършва ежемесечни проверки на изолацията на тоководещите части, 
състоянието на захранващите части и т.н. Поради тази причина не се води и 
специален дневник, в който да се отразяват тези проверки. – Национален театър 
“Стефан Македонски” гр.София, Държавен сатиричен театър “Алеко Константинов” 
гр. София. 

По време на проверките се констатира, че съоръженията с повишена 
опасност, експлоатиращи се от театрите и музикалните сцени – водогрейни котли, 
съдовете под налягане, товарни асансьори и електротелферите са в добро 
техническо състояние, но се установиха и пропуски и нарушения, които се 
изразяват в следното: 

− не са изготвени списъци на експлоатираните съоръжения с повишена 
опасност; 

− липса на договор с лицензирани лица за извършване на технически 
надзор на съоръженията с повишена опасност; 

− не се водят ревизионни книги за отразяване на периодичните прегледи и 
състоянието на експлоатираните съоръженията с повишена опасност; 

− допуска се експлоатация на съоръжения с повишена опасност с 
неосигурени метрологично контролно измервателни средства, както и немаркирани 
скали на контролно измервателните средства с граничните стойности на 
измерваната величина. 

Като пример за добра организация на експлоатацията на съоръжения с 
повишена опасност може да се посочи драматично – куклен театър”Димитър 
Димов” гр. Кърджали. 

Във всички проверени обекти има изправни пожарогасителни средства, на 
които се извършва редовен контрол. Не така стоят нещата при  
пожароизвестителните и пожарогасителните инсталация. Срещат се такива 
инсталации, които са аварирали, но не са предприети мерки за отстраняването на 
повредите. Такъв е случаят в Драматичен театър “Йордан Йовков” гр. Добрич. 

В много малко от проверените обекти има актуални данни за състоянието на 
параметрите на работната седа. В повечето случаи такива измервания или не са 
правени или е изтекъл давностният им период. 

Като цяло санитарно-битовите условия в проверените обекти са добри. 
Създадена е добра организация за хигиенизиране на помещенията. Констатирани 
са отделни пропуски и нарушения по отношение липса на: 

− топла вода в гримьорните; 
− отопление през студения период на годината; 
− помещения и средства (аптечки) за оказване на долекарска помощ. 
По време на проверките се констатира, че в някои от обектите не беше 

осигурена изкуствена вентилация (или е нефункционираща), при условие че липсва 
естествена такава или тя не е достатъчна (например тонрежисьорски пултове и 
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осветителни кабини). Там където има изградена изкуствена вентилация се 
допускат нарушения в поддръжката и експлоатацията й. 

От проверените предприятия работодателите на 36 от тях са осигурили 
лични предпазни средства, като само в 12 се осъществява необходимия контрол 
при използването им. 

Най-често срещаните пропуски в това отношение се изразяват в следното: 
− липса на списък изготвен на база оценката на риска на професиите и 

длъжностите, за които се изисква използването им; 
− неосигуряване на необходимите лични предпазни средства (най-често 

лични предпазни средства свързани с електробезопасността). 
Освен проверка на фирмената организация за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд, безопасност и хигиена на труда, по време на 
кампанията бе проверено и спазването на трудовото законодателство по 
отношение на трудовите договори, разпределение на работното време и други 
елементи по законността на трудовите правоотношения. Най-често срещаните 
пропуски са свързани с оформянето на трудовите договори. Наемат се лица по 
граждански договор, в които фигурират елементи на трудов договор (работно 
място, работно време и т.н.). Като основна причина за това работодателите 
изтъкнаха ограничения щат, с който разполагат. 

Изводите от проверките се систематизират в следните насоки: 
Очертава се съществена разлика по спазване на трудовото законодателство 

между обектите намиращи се на територията на град София и тези в страната – 
по-специално организацията и управлението на дейността по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Докато в страната има изградени, 
макар и не добре функциониращи структури в предприятието занимаващи, се с 
организацията и дейността по здраве и безопасност при работа, то в софийските 
театри и музикални сцени масово липсват учредени комитети и групи по условия 
на труд, няма осигурено обслужване от служба по трудова медицина и не е 
започната работа по извършване оценката на риска. 

Ръководният и изпълнителски персонал в проверените обекти в повечето 
случаи е с хуманитарно образование, който не познава нормативната уредба в 
областта на безопасността и здравето при работа, както и техническите, а дори 
организационните изисквания в тази област. 

Работодателите и длъжностните лица срещат трудности при набирането на 
информация и снабдяването с действаща към момента нормативна уредба в 
областта на здравословни и безопасни условия на труд, което се явява и една от 
основните причини за констатираните нарушения. 

Трудностите по привеждането на обектите в съответствие с изискванията на 
трудовото законодателство, произтича не толкова от липсата на желание, а от 
ограничения бюджет на работодателите, въпреки че съществуват възможности 
голяма част от проблемите да бъдат решени с наличните средства, както и с по-
гъвкавото им разпределение. Част от пропуските и нарушенията са свързани 
изцяло с организационни решения и не изискват финансови средства. 
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Прави впечатление, че обектите които са били посещавани вече от 
инспектори по труда, изпълнявайки дадените предписания са привели до голяма 
степен своите предприятия в съответствие с изискванията на трудовото 
законодателство. Това донякъде е и в резултат и от политиката и задълженията на 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да дава сведения и технически 
съвети за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство. 

Не може да се направи еднозначен извод за техническото състояние на 
проверяваните обекти, в единия полюс са предприятия като “Родопския 
драматичен театър” гр. Смолян и театър “Българска армия” гр. София и др., в 
които през настоящата година се прави основен ремонт на сцената и се подменят 
всички машини и съоръжения. На другия полюс са обекти, в които от години не са 
предвиждани средства за модернизация и реконструкция на съществуващия фонд. 
Показателен е примерът в Държавен куклен театър гр. Габрово, в които в приземен 
етаж са обособени самостоятелни работни помещения, подовете на които са 
наводнени и хлъзгави от подпочвени и кални води, в резултат на което инспекцията 
бе принудена да спре експлоатацията им. Друг подобен пример е Държавният 
фолклорен ансамбъл “Филип Кутев” гр. София, чиито помещения не отговарят на 
минималните изисквания за условия на труд, а предстоящото му преместване няма 
да реши тези проблеми тъй като предназначението не кореспондира с предмета на 
дейност. 

Препоръки и предложения 
Изграждане на обща и единна политика за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в предприятията, второстепенни разпоредители с 
бюджета на Министерството на културата. 

Министерството на културата да окаже необходимата помощ и съдействие 
за своевременно изпълнение на дадените по време на проверките предписания. 
Един от най-належащите проблеми на този етап е извършването на оценка на 
риска, за която би могло да се изготвят указания, препоръки, добри практики или да 
се окаже експертна помощ във връзка с процедурата по извършването й. Това 
може да стане най-лесно ако към министерството, заедно с национално 
представените организации на работодатели и работници и служители, се 
сформира отраслови (браншови) съвет по условия на труд. 

Да се обърне внимание и по възможност да се осигурят финансови средства 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в театрите и залите, 
в които държавните културни институти осъществяват своята дейност – основно 
изтъквана причина за пропуските и нарушенията от страна на проверяваните 
работодатели. 

Да се извърши актуализация на Правилник по безопасност на труда в 
театрите В-10-03-02, издаден през 1971 г., като се вземат в предвид новите 
изисквания и световен опит в областта на здравословните и безопасни условия на 
труд в театрите. Основание за това дава чл. 276 от Кодекса на труда. 

Да се окаже съдействие и да се наблегне на необходимостта за провеждане 
на обучение на длъжностните лица в предприятията, имащи отношение по 
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осигуряването на безопасност и здраве при работа – органи за безопасност и 
здраве при работа, членове на комитети и групи по условия на труд, 
електроспециалисти и др. 

Да се обърне внимание на всички работодатели при сключване на договори 
за обслужване от служби по трудова медицина да се изисква пълен обхват от 
функциите и задачите регламентирани в Наредба № 14 от 07.08.1998 г. за 
службите по трудова медицина. 

Да се обърне внимание върху дейността за предотвратяване и ликвидиране 
на аварии и по-специално ежегодното им проиграване. 

Да се намерят начини и форми за оказване на помощ при снабдяване с 
актуалните нормативни изисквания и своевременна информация за промените в 
тях. 

Да се изготвят типови правила и инструкции за безопасна работа с 
наличното в театрите оборудване и машини. 
 

Национална кампания “Привеждане на условията на труд в 
химическите предприятия и обекти с висок професионален риск в 
съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд” 

 
Желанието на Република България да стане пълноправен член на 

Европейския съюз, постави страната ни пред множество предизвикателства, в т.ч. 
осигуряване на безопасност и здраве при работа, което по същество е един от най-
важните и концентрирани сектори на социалната политика на съюза. 

В периода 26.01–27.02.2004 година се организира и проведе извънредна 
Национална кампания на тема: “Привеждане на условията на труд в химическите 
предприятия и обекти с висок професионален риск в съответствие с изискванията 
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд”. 

Проверките обхванаха 56 броя предприятия включващи около 200 рискови 
химични производства, със зает персонал 19436 лица в 17 области от страната. От 
проверените обекти 38 % са големи химически комплекси, 34 % са средни химични 
предприятия, а 28 % влизат в категорията на малките такива. 

Както е известно с въвеждането на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТ) през 1997 г. беше предвиден преходен гратисен период от 
3 години за привеждане на предприятията (въведени в експлоатация преди 
27.12.1997 г.) в съответствие с неговите изисквания. През 2001 г. този гратисен 
период беше удължен с още 3 години. На 27.12.2003 г. изтече и този срок, с което 
на практика изискванията на Закона вече следва да бъдат цялостно въведени във 
всички предприятия. 

Какво означава изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд? 

Привеждането на предприятията в съответствие с изискванията на Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд е мащабна задача, ангажираща 
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всички участници в трудовия процес. На този етап в тях следва да бъдат решени 
въпросите, свързани основно със: 

− създаване на ефективна организация за управление на дейността за 
осигуряване безопасност и здраве при работа. Важен елемент и процедури в тази 
система на управление са прилагането на подходи за прогнозиране и оценяване на 
професионалния риск, тъй като тази оценка по-нататък се използва като основа за 
планиране и прилагане на съответни мерки за неговото предотвратяване, 
намаляване или ограничаване, както и такива за борбата с риска при източника на 
възникването му; 

− разширяване диалога между участниците в трудовия процес, като 
постоянна форма на работа; 

− въвеждане на съвременния технически прогрес в провеждането на 
производствено-технологичните процеси, машините, използваните съоръжения и 
осигуряване на минималните изисквания по здраве и безопасност по работните 
места и при използване на работното оборудване; 

− използване на колективните средства за защита с предимство пред ЛПС; 
− замяна на опасните – производства, работно оборудване, инструменти, 

съоръжения, вещества, суровини и материали, с безопасни или по-малко опасни 
такива. 

По време на кампанията за отстраняване на констатираните нарушения на 
нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд по време на 
проверките бяха дадени 610 бр. задължителни предписания, спрени са от 
експлоатация 10 машини, съоръжения и инсталации, а за три производства е 
въведен т.н. “специален режим за безопасна работа”. За установените нарушения 
на трудовото законодателство е потърсена административно-наказателна 
отговорност от 10 работодатели, 2 длъжностни лица и 2 работници. 

Данните от констатираните нарушения на трудовото законодателство, 
показват, че 37 % от тях се дължат на пропуски относно управлението на 
дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 40 % - по 
безопасността на труда и 23 % - на проблемите по хигиената на труда. 

Какви са по-важните оценки и изводи от извършените проверки? 
1. В нито едно от проверените 56 бр. предприятия, условията на труд като 

цяло не са приведени в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ. 
Работодателите в горепосочените предприятия все още не са осъзнали в 

пълна степен своите отговорности и задължения по формиране на вътрешно-
фирмената организация за управление на дейността по създаване на ЗБУТ. 

Независимо от дадения 6 годишен гратисен период в около половината от 
проверените рискови химични предприятия и обекти не е цялостно изпълнено едно 
основно изискване на ЗЗБУТ – оценяването на професионалния риск за 
работещите, а в последствие – разработване и изпълнение на необходимите мерки 
за неговото отстраняване или минимизиране! Нещо повече – в 6 % от проверените 
предприятия все още не е започнала необходимата организация по изготвяне на 
първоначалната оценка на риска! 
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Считаме, че шестгодишния гратисен период е бил напълно достатъчен поне 
за реализацията на организационните изисквания на Закона, които не налагат 
някакви особено големи финансови инвестиции и капиталовложения. 

Проверките показаха, че в няколко предприятия – “Приста Ойл” АД, “Инса 
Ойл” ЕООД, “Солвей Соди” АД, “ИНСА” ЕООД, “Хайат България Кемикъл” ООД, 
“Неохим” АД, Производство на сярна киселина в “КЦМ” АД и “Юмикор Мед” АД, 
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД, привеждането на условията на труд по отделни 
показатели се доближава до законовите изисквания. 

Сериозно изоставане в това отношение се констатира в основни химически 
предприятия като: “Агрополихим” АД, “Полимери” АД, “Калцит” АД, “Панхим” АД, 
“Инохим” АД и много други. 

Ръководствата на малките и средни предприятията за производство на 
химични продукти все още не са оценили, че една от предпоставките за развитие 
на успешния бизнес е интегрирането на дейностите за осигуряване на здраве и 
безопасност при работа в общата бизнес политика на фирмата. 

Горното се предопределя и от факта, че ръководствата на предприятията 
правят незначителни финансовите разходи за дълготрайни материални активи, 
свързани с подмяна на основното технологично оборудване и въвеждането на нови 
технологии позволяващи да се постигнат съвременните изисквания за безопасност 
и здраве при работа, ергономичност и подобряване факторите на работната среда. 
До голяма степен предпоставка за това са и невъведените от законодателя до 
момента икономически стимули (митнически и данъчни облекчения), създаващи 
заинтересованост у работодателите за подобряване условията на труд. 

Въпреки това, считаме, че голяма част от работодателите на предприятията 
с рискови производства и дейности, подлежащи на периодичен контрол, имат 
готовност до края на 2004 година да започнат работа по практическото изпълнение 
на програмите за отстраняване на производствения риск или привеждането му в 
приемливи граници. 

2. Налице е диспропорция между състоянието на основните 
производствени фондове и организацията за тяхното подържане и ремонт. 
Недостатъците в подържането, профилактиката и ремонта на работното 
оборудване и колективните средства за защита придобиват хроничен характер. В 
значителна част от предприятията за производство на химични продукти 
ремонтните работи не се извършват в съответствие с изискванията на 
съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените 
графици за ремонт. Не се решават с години проблемите с механо- и 
електробезопасността на работното оборудване, като в тази връзка относителния 
дял на дадените предписания по електробезопасност са около 54 %, а по 
механобезопасност – 21 %, от общия брой констатирани нарушения по 
безопасност на труда. Констатират се някои негативни проблеми, свързани с 
организацията и провеждането на техническия надзор и контрол върху 
съоръженията с повишена опасност. 
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Амортизационните срокове в химическата индустрия са кратки, в резултат 
на което мощностите следва да се обновяват максимум на 15 години. 
Статистическите данни показват, че в Р България инвестициите в химическата 
промишленост са около 179 щ. долара на един зает, докато в Унгария и Словакия 
са десетки пъти в повече. Според някои специалисти за обновяване на работното 
оборудване и технологии в по-големите дружества от сектора са необходими не по-
малко от 3-4 млрд. евро. 

3. Все още е висок относителният дял на работниците (над 35 %) в 
условията на комбинирано въздействие на различни вредни фактори на работната 
среда, надхвърлящи хигиенните норми, като: прах, шум, опасни химични вещества 
и други. Продължават да се допускат сериозни нарушения на трудовото 
законодателство относно безопасната работа с различни видове опасни вещества, 
вкл. канцерогенни химични вещества, препарати и продукти. 

Една от основните причини за това е, че все още за осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на 
химични продукти не се използват с приоритет цялата гама от средства за 
колективна защита пред личните предпазни средства. 

Неблагоприятните санитарно-хигиенни условия и наличието на 
недостатъчно обезопасени производствени процеси и съоръжения оказват 
негативно влияние върху самочувствието на работещите, не стимулират високи 
трудови постижения и на практика стават причина за влошаване на трудовата и 
технологична дисциплина. 

4. Незадоволителна е професионалната подготовка на лицата, 
изпълняващи функциите на органа по безопасност и здраве в по-голямата част от 
малките и средни предприятия за производство на химични продукти. Причина за 
това е липсата на квалификация в тази област и висше учебно заведение където 
да се придобие такава. 

Същите не участват активно при изготвянето на оценката на риска. Не 
контролират работещите за спазване правилата за безопасна работа, поддържане 
на работното оборудване в безопасно състояние и хигиената на труда на 
работното място. 

Органите по безопасност и здраве при работа не подпомагат работодателя 
при оценката на здравословните и безопасни условия на труд и вземане на 
управленско решение относно бъдещата дейност и просперитета на 
предприятието. 

5. Дейността на КУТ/ГУТ все още не допринася ефективно за подобряване 
условията на труд в предприятията. 

6. Съществуват сериозни проблеми с действащата специфична нормативна 
база по осигуряването на здравословни безопасни условия на труд в 
предприятията за производство на химични продукти. 

7. Аварийната готовност в дружествата е недостатъчна. Не са настъпили 
положителни промени спрямо 2002 г. относно газоспасителната дейност, като само 
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в 28 % от проверените предприятия има изградени ГСС/ГСГ. Допускат се пропуски 
в организирането и осъществяването на различните видове газоопасни дейности. 

В заключение може да обобщим, че с реализирането на Националната 
кампания се постигнаха поставените цели: 

 Подпомогнати и насърчени бяха работодателите в рисковите химични 
производства за разработването, приемането и изпълнението на програми за 
осигуряване цялостното изпълнение на изискванията на ЗЗБУТ и гарантиране 
устойчивост на планираните в тази връзка дейности и мерки. 

Тези действия на ИА "ГИТ" са в пълен синхрон и изпълнение на подписаното 
през м. декември 2003 г. Споразумение за координация и сътрудничество между 
МТСП, БСК, БТПП, Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”, 
Съюза за стопанска инициатива, КНСБ и КТ “Подкрепа” за ефективно и качествено 
осъществяване на дейностите по здраве и безопасност при работа; 

 Откроиха се основни проблеми и нерешени въпроси по ЗБУТ за 
относително голям брой рискови химични предприятия, дейности и обекти, като 
същевременно се взеха и съответните принудителни административни мерки за 
ограничаване на опасните и вредните им въздействия върху здравето на 
работещите; 

 Предоставиха се необходимите съвети и информации на 
работодатели, КУТ и ГУТ за намаляване и отстраняване на производствения риск 
при съхранението, производството и употребата на опасни химични вещества или 
продукти и изграждане на ефективна фирмена организация за здраве и 
безопасност при работа. 

Цялостния анализ за резултатите от горепосочената кампания беше 
разгледан на 3 май 2004 г. в Отрасловия съвет “Химическа и нефтопреработваща 
промишленост” към МИ, на 14 май във Фередативния координационен съвет към 
НФ на труда към КНСБ “Химия и индустрия” и на 4 юни 2004 г. в НФ “Химия” към КТ 
“Подкрепа”. 

 
Национална кампания “Спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в кислородните производства и пълначните 
станции за кислород” 

 
В изпълнение на годишния национален план за работа на Изпълнителна 

агенция “Главна инспекция по труда” за 2004 год. и във връзка с национален 
приоритет № 1 “Системно и взискателно прилагане на всички законови 
принудителни мерки за приемане на програми и изпълнение на програмите за 
привеждане на условията на труд в съответствие с изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд”, съгласно Заповед № 399 от 
20.10.2004 г. на изпълнителния директор на ИА "ГИТ", през периода 15.11. – 
03.12.2004 година се проведе извънредна национална кампания по спазване на 
здравословните и безопасни условия на труд в кислородните производства и 
пълначните станции за кислород. 
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Националната кампания обхвана 35 бр. предприятия с персонал 820 заети 
лица в 18 области от страната. От тях 15 бр. са производители на кислород и азот 
с пълначни станции, а останалите 20 бр. са само пълначни станции. 

От проверените 35 бр. предприятия, 14 бр. (40 %) са структурни единици 
/производства, цехове/ на крупни фирми /търговски дружества/ от химическата и 
металургичната промишленост, енергетиката, големи ремонтни заводи, а 
останалите 21 предприятия или 60 % влизат в категорията на малките и средни 
предприятия. Най-висока концентрация на кислородни производства и 
кислородопълначни станции има в областите Бургас, Варна, Перник, София, Стара 
Загора, Враца. 

В около 50 % от проверките взеха непосредствено участие и представители 
на регионалните отдели за технически надзор към ГД “ИДТН”. 

В част от предприятията в проверките участваха зам. председателите на 
КУТ/ГУТ, като представители на работниците и служителите, както и 
представители на синдикалните структури на КНСБ и КТ “Подкрепа”. 

В процеса на инспектиране на отделни работни места в предприятията бяха 
извършени значителен брой контролни измервания на факторите на работната 
среда - на шум (120 бр.)  и осветеност – (15 бр.). 

С цел доказване ефективността на защитните мероприятия по 
електробезопасност са извършени измервания на импеданса Zs на контура “фаза – 
защитен проводник” – 265 бр., при които са установени 27 нарушения. Извършени 
са и 19 бр. измервания на защитни заземителни инсталации.  

Обърнато беше специално внимание и бяха извършени проверки и тестване 
за ефективното действие на автоматичните защити и блокировки на рисковото 
технологично оборудване. 

Основната цел на националната кампания бе да се провери до каква степен 
са приведени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд в кислородните производства и пълначни станции за кислород и да се 
подпомогнат работодателите да разработят и приемат програми за отстраняване 
на професионалния риск или привеждането му в допустими граници. 

Горното е в съответствие с поставените цели и задачи от подписаното 
споразумение за координация и сътрудничество между МТСП и национално 
представените организации на социалните партньори през м.декември 2003 г. 

Извършването на проверките се насочи към следните приоритети: 
 открояване на основните проблеми и нерешени въпроси свързани с 

фирмената организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд в кислородните производства и пълначни станции за кислород; 

 състоянието и безопасната експлоатация на работното оборудване; 
 хигиената на труда в кислородните производства и пълначни станции 

за кислород; 
 превенция и профилактика за защита от производствения риск; 
 състояние на трудовия травматизъм и професионалната 

заболеваемост; 
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 установяване на ефективен диалог с работодатели, представители на 
КУТ/ГУТ и други длъжностни лица с оглед предоставяне на информация, съвети и 
препоръки за правилното и своевременно прилагане на специфичните нормативни 
актове по здравословните и безопасни условия на труд в проверените 
предприятия; 

 информиране на обществеността за съществуващите рискове и 
проблеми, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 
в тези предприятия. 

Кое наложи провеждането на национална кампания по спазване на 
здравословните и безопасни условия на труд в кислородните производства и 
пълначни станции за кислород? 

 На първо място – изявения потенциален рисков фактор в 
горепосочените обекти, както и големия относителен дял на работно оборудване, 
представляващо съоръжения с повишена опасност (СПО); 

 В проверените кислородни производства и пълначни станции за 
кислород от заетите 820 работници и служители една значителна част от тях (555 
души или 68 %) работят в условия на комбинирано въздействие на вредни фактори 
на работната среда, неотговарящи на  хигиенните норми. 

 От 1997 година в национален аспект не е провеждана специална 
проверка в кислородните производства и пълначни станции за кислород. В тези 
предприятия са извършвани проверки от инспекторите от Д“ОИТ” при 
осъществяване на периодичен контрол. 

При извършените проверки са установени общо 309 нарушения на 
нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, дадени са 305 
бр. задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. 

Неизпълнени предписания с изтекъл срок не са констатирани. 
Съставени са 7 акта за административни нарушения, от които 5 бр. на 

работодатели и 2 бр. на длъжностни лица. 
Спрени са от експлоатация 11 бр. машини и съоръжения, за три пълначни 

рампи е въведен “специален режим за безопасна работа. 
По обобщените данни на Д "ОИТ" за извършените по време на 

националната кампания проверки в кислородните производства и пълначни 
станции за кислород се установи, че относителния дял на констатираните 
нарушения по управлението на дейността по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд е 45 % /138 бр./, по безопасността на труда – 40 % /125 
бр./ и хигиената на труда 15 % /46 бр./. 

Основните групи констатирани нарушения са: 
I. По управлението на дейността по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. 
Като цяло резултатите от проверките показват, че в сравнение с миналите 

години е налице съществен положителен напредък във фирмената организация по 
ЗБУТ. 
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В потвърждение на този извод е и факта, че към момента на проверката в 
31бр. (89 %) от проверените 35 предприятия за производство на кислород и 
пълначни станции, са извършени оценки на риска, от тях 27 (77 %) са с утвърдени 
програми с мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, 
ограничаване и контрол на риска. Само 4 предприятия са без оценка на риска. 

При проверките основно беше акцентирано върху задължението на 
работодателите за взаимното обвързване на риска в предприятията с конкретни 
програми, съдържащи подходящи и ефективни мерки за неговото ограничаване и 
контрол. Двадесет и седем предприятия са с утвърдени програми. Без програми с 
мерки са 3 предприятия. 

Наличието на органи по безопасност и здраве при работа е едно от важните 
изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, респективно 
за изграждане на ефективна фирмена политика за управление на здравословните 
и безопасни условия на труд. 

Положителното е, че няма предприятие – кислородно производство или 
кислородопълначна станция, в което да не са определени длъжностни лица за 
организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика 
на професионалните рискове. 

Въпреки, че в общи линии специализираните служби (органи) по здраве и 
безопасност изпълняват по обхват и съдържание вменените им функции по 
здравословни и безопасни условия на труд, установените нарушения на 
изискванията, регламентиращи дейността на органите по безопасност и здраве 
заемат 14 % от нарушенията на нормите, регламентиращи управлението на 
дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Една от основните причини за нарушенията по функциите и задачите от 
длъжностните лица по безопасност и здраве при работа особено при малките 
предприятия /пълначни станции/ е подценяване от работодателите на ролята и 
мястото на тези органи в предприятията за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 

По време на проверките се констатира, че в 30 от проверените предприятия 
/86 %/ за производство на кислород и пълначни станции са разработени планове за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии /ППЛА/ със съответния обхват и 
съдържание, отговарящи на изискванията на нормативните актове. 

Констатирани са 15 бр. нарушения по ППЛА в 12 проверени предприятия. 
Преобладаващите нарушения са: работещите не са запознати с аварийния план 
срещу подпис и не се организира ежегодно проиграване. Това показва, че 
отношението към плановете е формално и в случай на създаване на аварийна 
ситуация, аварийната готовност на персонала е недостатъчна. 

Резултатите от проверките показаха, че в 33 от проверените обекти, 
работодателите са осигурили на работниците и служителите обслужване от служби 
по трудова медицина (СТМ). В 5 големи предприятия от химическата 
промишленост и енергетиката са регистрирани собствени СТМ. Двадесет и осем 
проверени обекти се обслужват от външни СТМ. В две кислородопълначни станции 
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(6 %) не е осигурено обслужване от СТМ. Анализът на дейността на външните СТМ 
показва, че работата на някои от тях често се свежда само до извършване на 
оценка на риска или до организиране провеждането на периодични медицински 
прегледи на работниците и служителите и изготвяне на анализ на 
заболеваемостта. 

Резултатите от националната кампания показват, че в 29 бр. (83 %) от 
проверените инсталации за производство на кислород и кислородопълначни 
станции са учредени комитети или групи по условия на труд. В 17 бр. от тях /49 %/ 
не е проведено необходимото обучение на представителите на работниците и 
служителите: 10 бр. са без начално и 7 бр. без ежегодно обучение. Прави 
впечатление, че само в големите предприятия учредените комитети по условия на 
труд имат план за работата, обсъждат всяко тримесечие дейността по опазване на 
здравето и осигуряване на безопасност на работещите, както и прилагат мерки за 
подобряването й. В шест от проверените предприятия (17 %) не са учредени ГУТ. 
Пет от тях са малки кислородопълначни станции. 

По данни от инспекционната дейност на Д "ОИТ"  в 27 бр. от проверените 
предприятия (77 %), КУТ/ГУТ работят добре, което показва, че значителна част от 
работодателите са осъзнали факта, че успешната фирмена политика по 
здравословни и безопасни условия на труд е в пряка зависимост от социалното 
партньорство на ниво предприятие, т.е. чрез активната дейност на комитетите и 
групите по условия на труд. 

Съществен елемент от превенцията по осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд в кислородните производства и кислородопълначни 
станции, са въведените и ефективно действащи системи за обучение и 
квалификация на работещите и длъжностните лица по въпросите за безопасност и 
здраве при работа. Проверките показаха единични нарушения – например, не е 
проведено периодично обучение и проверка на знанията на технологичния 
персонал, констатирани са и две нарушения за липса на правоспособност на 
работници. 

В около 90 % от проверените обекти се спазват нормативните изисквания 
при провеждане на инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана. 

Проверките показаха, че в над 90 % от проверените обекти са разработени и 
утвърдени съответните писмени инструкции за безопасна работа на работното 
оборудване, като само в няколко случая са дадени предписания те да се 
актуализират във връзка с настъпили промени. 

Не така стои въпросът с разработването на работни инструкции за 
безопасна работа с различните видове разтворители използвани за обезмасляване 
на работно оборудване. Такива нарушения са констатирани в над 28 % (10 бр.) от 
проверените предприятия. Горните констатации показват, че съществува 
определено подценяване на операциите по обезмасляването на оборудването 
използвано за работа с кислород. 
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Обща слабост в кислородните производства и кислородопълначни станции 
е, че не са създадени картотеки на информационните листове за безопасност на 
употребяваните опасни обезмаслители, съгласно изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд. По тази причина не са разработени 
инструкции за безопасна работа за използваните опасни вещества и не е оценен 
рискът от тези специфични опасности. Като се има предвид, че по-голямата част от 
използваните обезмаслители - тетрахлорметан, дихлоретан, дихлоретилен, 
трихлоретилен, перхлоретилен, бензин са опасни вещества, някои от тях 
канцерогени, може да се направи извода, че не се изпълнява едно важно изискване 
по осигуряване на ЗБУТ – работодателят да оцени риска, да информира заетия 
персонал за специфичните здравни и професионални рискове в предприятието, 
както и да предприеме мерки за тяхното контролиране. 

В хода на проверката се констатира, че в 33 от проверените 35 
бр.предприятия (94 %) са осигурени лични предпазни средства, отговарящи на 
нормите и изискванията по осигуряване на безопасност и опазване на здравето на 
работещите. Само в два от проверените обекта работещите не са осигурени с 
лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Основен синтезиращ показател, характеризиращ състоянието на 
безопасните и здравословни условия на труд в предприятията за производство на 
кислород и кислородопълначни станции е трудовият травматизъм. Проверките 
показаха, че в проверените предприятия са заведени регистри за регистриране и 
отчитане на трудовите злополуки и са определени длъжностни лица за воденето 
им, както и за съхраняване на декларациите от станалите злополуки. За периода 
2000-2004 г. в кислородните производства са станали 4 бр. трудови злополуки, 
както следва: 
 

2001 г. 1 КРЗ ”Одесос” АД, гр. Варна 

2002 г. 2 
в т.ч. 1 смъртна 

“Ер Ликид България” ЕООД, 
гр. Пирдоп 

2003 г. 1 смъртна “Кремиковци” АД, гр. София 

2004 г. няма - 
 
ІІ. По безопасност на работното оборудване в кислородните производства и 

кислородопълначни станции. 
Общият брой констатирани нарушения е 125, които се разпределят, както 

следва: 
 по механобезопасност –  58 бр. (46 %); 
 по електробезопасност –  49 бр. (40 %); 
 по пожаробезопасност –  18 бр. (14 %). 
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Механобезопасност: 
Анализът на резултатите от проверките показва, че в болшинството 

предприятия са налице технически досиета и екзекутивна документация, отнасяща 
се до проектното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 
отразяваща резултатите от периодичните технически изпитания и проверки при 
експлоатационни условия за използваното работно оборудване. Нарушения на 
това изискване се наблюдават макар и рядко при малки пълначни станции. 

В повечето от проверените предприятия използваното работно оборудване 
(компресори, помпи, детандери, ректификационни колони, топлообменници, 
газголдери, цистерни, пълначни рампи, кислородопроводи, КИП и А и т.н.) е в 
сравнително добро техническо състояние. 

По отношение на безопасната експлоатация на кислородопроводите бяха 
констатирани някои съществени отклонения от нормативните изисквания. Така 
например в две кислородопълначни станции не е осигурен постоянен контрол 
върху тръбопроводите от длъжностно лице назначено с специална заповед. В 
други две предприятия са установени незаземени междуцехови кислородопроводи. 

При проверките се установи, че все още е голям относителния дял на 
предприятията, в които се допускат сериозни нарушения на изискванията за 
безопасна експлоатация на използваните съоръжения с повишена опасност (СПО). 
Въпреки, че делът на нарушенията регламентиращи устройството и безопасната 
експлоатация на СПО представлява само 5 % от всички нарушения на нормите, 
регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, нарушения по СПО 
са установени в 20 % /седем/ от проверените предприятия. 

С изключение на едно, във всички кислородни производства е въведен 
аналитичен контрол за съдържанието на ацетилен, въглеводороди и други вредни 
примеси застрашаващи производството. Има графици и журнали за провеждане на 
анализите. 

В 87 % от проверените предприятия работното оборудване е осигурено с 
необходимите контролно-измервателни и защитни средства. В шест от 
проверените обекти /17 %/ е установено, че използваните контролно – 
измервателни прибори не са осигурени метрологично. 

В пет кислородопълначни станции(14 %), напълнителните рампи не са 
съоръжени с аварийна сигнализация. 

В шест от проверените обекти (17 %) напълнителните рампи не са 
съоръжени с бутони за аварийно спиране на компримиращите устройства 
(кислородни помпи и компресори). 

В три обекта е констатирано, че предпазните клапани на кислородния 
колектор на напълнителната рампа не са снабдени с извеждащи извън работното 
помещение тръбопроводи. 

По отношение на съхранението и транспорта на кислород в бутилки при 
проверките са констатирани следните характерни нарушения: 

 Съхранение на кислород в неокомплектовани с капачки бутилки; 
 Транспортиране на бутилки без каучукови пръстени; 
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 Неукрепени бутилки; 
 Не се извършват и документират периодичните изпитания на 

контейнерите /палети/ за бутилки и др. 
Електробезопасност: 
Относителния дял на констатираните нарушения по електробезопасност е 

40 %. Най-често срещаните нарушения са: 
 Липса на периодични измервания на импеданса Zs на контура “фаза – 

защитен проводник”; 
 Липса на измервания на защитните заземителни уредби; 
 Допуска се експлоатация на необезопасени ел. табла: незаключени, с 

нестандартни вложки на предпазители, без еднолинейни схеми, липсва свободно 
място за удобно обслужване и профилактика и др; 

 Липса на аварийно осветление и др. 
Проверките показаха, че в 10 (29 %) от проверените предприятия не е 

определена категорията по пожарна опасност на производството съгласно 
Наредба № 2 за противопожарните-технически норми /ПСТН/. 

III. Хигиена на труда. 
Данните на резултатите от инспекционната дейност, извършена по време на 

националната кампания в кислородните производства и пълначни станции за 
кислород показват, че актуални данни за състоянието на факторите на работната 
среда има в 90 % от проверените предприятия. в тези предприятия работят 98 % 
от общия брой заети лица. 

В предприятията с актуални измервания на факторите на работната среда 
около 70 % (555 души) от работещите работят при условия на труд, неотговарящи 
на хигиенните норми и изисквания. От тях 53 % работят при наднормен шум, 15 % 
при неблагоприятен микроклимат, 10 % при наднормени концентрации на токсични 
вещества, 4 % - при вибрации, 1 % - при недостатъчна осветеност,  други – 17 %. 

Определящ вреден фактор е шумът. Наднормени стойности на шум (над 
85dBA) и вибрации са измерени почти във всички машинни зали, където са 
разположени въздушни, кислородни или азотни компресори. Според конкретните 
условия в предприятията са осигурени колективни средства за защита – 
шумоизолирани кабини, дистанционно управление от командна зала и лични 
предпазни средства /антифони/. С малки изключения, шумът в работните 
помещения на пълначните станции и складове за бутилки съответства на 
хигиенните норми. 

В пет предприятия са регистрирани нарушения на изискването на чл. 130 от 
НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. общообменните вентилационни инсталации в 
работни помещения от категория на производство Б да се инсталират така, че да 
се включват автоматично заедно с технологичното оборудване и да блокират 
включването му при неизправност на вентилацията. 

В други три предприятия e установено, че не се изпълняват изискванията за 
воденето на съответната техническа документация и досиета на съответните 
вентилационни системи при извършване на техническите прегледи, изпитания и 
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регулировки с оглед доказване на тяхната ефективност и поддържането им в 
постоянна изправност. 

Гореизброените нарушения показват, че работодателите подценяват 
важното значение на ефективното действие на вентилационните уредби за 
безопасността и здравето при работа и не упражняват системен контрол за 
спазване изискванията на нормативните актове. 

Тревожен е фактът, че за опазване здравето и работоспособността на 
работещите от вредното въздействие на факторите на работната среда и трудовия 
процес в 17 % от предприятията не са разработени и въведени физиологични 
режими на труд и почивка. 

При проверките се установи, че няма регистрирани професионални болести 
през периода 2000-2004 г. 

С някои изключения в проверените кислородни производства и 
кислородопълначни станции са осигурени санитарно-битови помещения 
съответстващи на нормативните изисквания. 

При проверките бяха установени и добри практики въведени от някои 
предприятия. Като примери за добра практика заслужава да се отбележат: 

 замяна на вреден обезмаслител трихлоретилен с безвреден в 
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД; 

 осигуряване на персонални газсигнализатори за наднормени 
концентрации на кислород на съответните длъжностни лица в “Ер Ликид България” 
ЕООД гр. Пирдоп и “Кремиковци” АД; 

 осигуряване на шумоизолиращи кабини за оперативния персонал; 
 монтиране на предпазно ограждение /кожух от медна ламарина/ на 

рамповите вентили за кислород в “Месер Химко газ” гр. Враца; 
 инсталиране на автоматично съоръжение с воден душ за гасене на 

запалени работни дрехи в “СИАД България” ООД. 
Какви са основните оценки и изводи от проведената кампания. 
1. Според степента на привеждане на кислородните производства и 

кислородопълначни станции в съответствие с изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд проверените предприятия може да се 
разделят условно на три групи: 

 Предприятия, в които условията на труд по основните показатели са 
приведени в съответствие с законовите изисквания по здравословни и безопасни 
условия на труд и са въведени минималните изисквания по ЗБУТ на работните 
места и при използване на работното оборудване. Такива са “АЕЦ Козлодуй”ЕАД,  
“Ер Ликид България” ЕООД, гр. Пирдоп, “Лукойл Нефтохим Бургас”АД, “Месер 
Химко газ” ООД гр. Враца, “Линде газ България” гр. София, “Неохим” АД, 
Димитровград; 

 На другия полюс се намират няколко малки кислородопълначни 
станции, които нямат готовност за привеждане на условията на труд до законовите 
изисквания по здравословни и безопасни условия на труд – ЕТ ”Кр.Стойнев-Нати”и 
ЕТ ”Бети-81-Пл.Григоров” гр. Перник, “АБС – КО” ООД, гр. София, “Любенова 
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Комерс” ООД гр. София, ЕТ”Каравелов-Иво Алексиев”, гр.Бургас, “Криогазелит” 
ООД гр. Перник; 

 Останалите над 20 предприятия, в които при проверките са 
установени съществени пропуски по здравословни и безопасни условия на труд и 
въвеждането на минималните изисквания по ЗБУТ на работните места и при 
използване на работното оборудване имат реални възможности в кратък срок да ги 
отстранят, за което са дадени съответните задължителни предписания. 

2. Недостатъчен е вътрешнофирменият контрол от страна на 
работодателите и длъжностните лица /ОБЗР/ за спазване на нормите и 
изискванията на трудовото законодателство и изпълнението на задълженията на 
работниците и служителите, с оглед извършване на работата без риск за здравето 
и по безопасен начин. 

3. Сериозни нарушения на нормативните актове по здравословни и 
безопасни условия на труд се констатират при обезмасляването на работното 
оборудване, употребата и съхранението на опасни химични продукти. 

4. Предвид високата степен на пожароопасност на кислородните 
производства, аварийната готовност в дружествата е недостатъчна. 

5. Дейността на КУТ/ГУТ все още не допринася ефективно за подобряване 
условията на труд в предприятията. 

6. Правилник Д-01-016 за безопасността на труда при производството, 
транспорта, съхраняването и употребата на кислород трябва да се актуализира в 
съответствие с нормативните актове и практики по безопасност на ЕС. 

В заключение, може да се направи извода, че извънредната национална 
кампания “Спазване на здравословни и безопасни условия на труд в кислородните 
производства и пълначните станции за кислород” постигна целта си - да се провери 
до каква степен са изпълнени изискванията на ЗЗБУТ в кислородните 
производства и пълначни станции. Предприети са необходимите превантивни 
мерки за отстраняване на констатираните нарушения. Дадените по време на 
проверките консултации подпомагат пряко работодателите в дейността им по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа. В 
кислородните производства и пълначни станции за кислород са настъпили 
забележими положителни промени в посока подобряване на фирмената 
организация по здравословни и безопасни условия на труд. 

 
Европейска седмица по безопасност в строителството 
Във връзка с високия риск от възникване на злополуки в строителството 

през цялата 2003 г. и месеците май и септември през 2004 г. във всички страни – 
членки на Европейския съюз, се проведоха кампании в този бранш. 

В рамките на тези кампании Изпълнителна агенция “Главна инспекция по 
труда” проведе сравнителен анализ по време на текущия контрол при извършване 
на проверки в строителните обекти. 

Във връзка със спецификата на травматизма на строителните обекти в 
България и по аналогия на европейската практика бяха разработени въпроси за 
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идентификация на дейностите, свързани с опасност от падане на хора в изкопи 
(затрупване от земни маси) и поражение от електрически ток и съответстващите им 
мерки за обезопасяване. 

По време на Европейската седмица по безопасност и здраве в 
строителството и регулярно през 2004 година бяха проверени 574 строителни 
обекти. Бяха дадени 2788 задължителни предписания, спрени 59 машини и 
съоръжения и се наложиха в 225 случая глоби за допуснати груби нарушения на 
трудовото законодателство. На работодателите и длъжностните лица бяха дадени 
216 устни консултации на място. 

На следващите графики са показани резултатите от проверките по 
организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 
техническата безопасност на строителните обекти: 

185 223
113

53

от 1 до 5 от 6 до 20 от 21 до 50 над 50

БРОЙ НА ИНСПЕКТИРАНИТЕ СТРОЕЖИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ НА ГОЛЕМИНА

 

22

177

1

27

6

77

5

45

10

28

ОБЩО 1 до 5 6 до 20 21 до 50 над 50
ДА НЕ

НАЗНАЧАВАНЕ НА КООРДИНАТОРИ
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До ноември 2004 г. нямаше нормативно изискване на обектите да се 
назначават координатори по безопасност и здраве при работа. С влизане в сила на 
Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи, длъжностните лица бяха 
обучени и запознати с изискванията й но на много места все още не се назначават 
координатори на обекти, въпреки че работодателите са запознати с изискванията 
на наредбата, те изчакват да бъдат дадени предписания от контролните органи. 
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160

258

99

6

36

81

54

11

63

111

36

7

40

47

5

9

21

19

4

ОБЩО 1 до 5 6 до 20 21 до 50 над 50

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ ОТ 
ВИСОЧИНА И СЪОТВЕТСТВАЩИТЕ ИМ МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ ВИСОКА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ
ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ЛИПСА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

 
 
 

Опасността от падане от височина не е идентифицирана в достатъчна 
степен и съответно липсват адекватни мерки за обезопасяване на строителната 
площадка при работа на височина. При проверките се установи че липсват 
ограждения по контура на сградите. Не се обезопасяват с парапет стълбищни 
площадки, технологични отвори в плочи и вертикални отвори за врати и прозорци 
на новостроящи се сгради. Строителните скелета не се изграждат по проект или 
схема. Не се документира приемането на скелето преди въвеждането му в 
експлоатация. Липсват знаци и сигнали, указващи опасността падане от височина. 
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56
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28
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16

11
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ОБЩО 1 до 5 6 до 20 21 до 50 над 50

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ОПАСНОСТ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ОТ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И СЪОТВЕТСТВАЩИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ ВИСОКА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ
ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ЛИПСА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

 
 

Най-често срещаните нарушения са: 
– Преносимите ръчни ел. инструменти не преминават на ежемесечен 

преглед от компетентни лица; 
– Не навсякъде електротехническия персонал има необходимата 

квалификационна група; 
– Временните ел. табла не се заключват; 
– Използват се нестандартни вложки; 
– Преносимите удължители и разклонители не са окачени на необходимата 

височина, а са разхвърляни по земята. 
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ОБЩО 1 до 5 6 до 20 21 до 50 над 50

ИЗБОР ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО

ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ ВИСОКА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ
ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ЛИПСА НА СЪОТВЕТСТВИЕ  
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Използва се остаряло оборудване с липсваща екзекутивна документация. 
Не на всяко ново работно оборудване има техническа документация преведена на 
български език. Не всяко ново работно оборудване е маркирано със знака “Со”. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ НА 
ХОРА В ИЗКОПИ И ЗАТРУПВАНЕ ОТ ЗЕМНИ МАСИ И СЪОТВЕТВАЩИТЕ МЕРКИ ЗА 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ ВИСОКА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ
ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ЛИПСА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

 
Не се ограждат обектите с плътна ограда с минимална височина от 1,80 m. 

Не се поставят необходимите знаци и табели за предотвратяване на падане на 
хора в изкопи. Не навсякъде се поставят мостчета за преминаване, обезопасени с 
необходимите парапети. 
 

Областни кампании 
 

През 2004 година са извършени общо 60 областни кампании, като 
независимо от тематичната насоченост или браншовата определеност анализът на 
данните показва, че 54 % от проверките са извършвани по спазване на цялото 
трудово законодателство, 18 % - по спазване на законовите изисквания за 
осигуряване на ЗБУТ и 28 % - по спазване изискванията на Кодекса на труда. 

По време на областните кампании са проверени 3207 предприятия от 40 
икономически дейности или 11,6 % от всички проверени предприятия. Извършени 
са общо 3244 проверки или 9,5 % от всички проверки извършени през 2004 г. 

Констатирани са общо 19102 нарушения или 11,1 % от всички извършени 
през 2004 г. проверки. От общия брой констатирани нарушения по време на 
кампаниите 14153 или 74,1 % са по проблемите на здравословните и безопасни 
условия на труд и 4859 нарушения са по спазване изискванията на Кодекса на 
труда. 
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Най-голям брой проверки по време на областните кампании са извършени в 
икономически дейности "Хотели и ресторанти" – 815, "Търговия на дребно" – 588, 
"Производство на облекло, вкл. кожено" – 321, "Търговия, техническо обслужване и 
ремонт на автомобили и мотоциклети; търговия на дребно с горива и смазочни 
материали" – 237, "Производство на дървен материал" – 225, "Селско и ловно 
стопанство" – 196, "Производство на мебели" – 123, "Сухопътен транспорт" – 119 и 
"Производство на хранителни продукти и напитки" – 111. 

Само в тези 9 икономически дейности са извършени 2735 проверки или 84 % 
от всички проверки извършени по време на кампаниите и са констатирани 16100 
или 84,3 % от всички нарушения констатирани по време на областните кампании. 

Най-голям обект на внимание са били предприятията от икономическа 
дейност "Хотели и ресторанти". В тази икономическа дейност са извършени 25 % 
от всички проверки по време на областните кампании. Този интерес е предизвикан 
от факта, че през летния период в предприятията от тази икономическа дейност се 
наема най-много допълнителна работна ръка, по-голямата част от която са 
непълнолетни. 

Проверени са 807 предприятия или отделни обекти с 15737 работници в тях. 
Констатирани са 4468 нарушения, от които 3010 за нарушаване изискванията за 
осигуряване на ЗБУТ и 1448 за нарушаване изискванията на Кодекса на труда. 

По време на областните кампании при всяка проверка са констатирани 
средно по 5,89 нарушения при 5,02 нарушения за всички проверки, което показва 
добра предварителна подготовка в съответствие с набелязаните в плановете на Д 
"ОИТ" мерки за задълбочено извършване на всяка проверка. 

Най-голям брой нарушения са констатирани в икономически дейности 
"Производство на машини, оборудване" средно по 9,4 нарушения на проверка, 
"Селско и ловно стопанство" – по 8,5, "Производство на метални изделия" – по 8,2, 
"Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети; 
търговия на дребно с горива и смазочни материали" – по 7,8, "Производство на 
мебели" – по 7,2, "Сухопътен транспорт" – по 7 и "Производство на хранителни 
продукти и напитки" и "Хуманно здравеопазване и социални дейности" – по 6,9. 

Най-голяма задълбоченост при проверките са постигнали Д "ОИТ" 
Кърджали, Ст. Загора, Плевен, Враца, Хасково, Сливен, В. Търново, София град и 
Ловеч. 

За отстраняване на констатираните нарушения по време на кампаниите са 
дадени 18613 предписания, спрени са 270 машини и съоръжения, отстранени са 27 
лица от работа и са съставени 780 акта. Административно-наказателна 
отговорност е търсена предимно от работодателите – 89 % от актовете са 
съставени на тях. На изпълнителски персонал са съставени 15 акта. 

Общо по време на областните кампании е проявена по-ниска взискателност 
към нарушителите на трудовото законодателство в сравнение с другите проверки – 
по време на областните кампании един акт е съставян средно на 24,5 констатирани 
нарушения при 18,1 нарушения на един акт за годината. 
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Различна е била взискателността към нарушителите на трудовото 
законодателство по време на областните кампании. По-взискателни са били 
инспекторите по труда от Д "ОИТ" Разград, Перник, Благоевград, София област, 
Плевен, Кюстендил, Видин, Габрово и Добрич. 

 
Периодичен контрол в рискови производства и дейности 
Отчитането на инспекционната дейност, в т.ч. на резултатите от 

периодичния контрол има за цел осигуряване на обективна и съпоставима 
информация за изпълнение на целите и приоритетите на ИА “ГИТ”, на основата на 
които следва да се вземат управленски решения за подобряване на ефективността 
от него. 

Специалните проверки, проведени във връзка с периодичния контрол дават 
възможност да се систематизират резултатите от него и да се анализира 
състоянието на работното оборудване, производствата и дейностите, на които 
равнището на техниката и въведената технология създава потенциална опасност 
от производствен риск. Те дават на инспектора по труда възможност за 
своевременна и адекватна намеса в случай на констатиране на отклонения от 
нормите за безопасност. 

По отчетни данни от Д “ОИТ” през 2004 година са извършени 283 бр. 
периодични проверки повече, като при планирани 2193 са отчетени 2431, което 
представлява 7 % от общия брой на проверките, извършени през отчетния период. 
Броят на извършените проверки представлява увеличение с 542 спрямо 
съответния период на 2003 година. 

Увеличаването на броя на проверките за периодичен контрол може да се 
обясни и с факта, че директорите на Д “ОИТ” своевременно актуализираха и 
допълниха списъците на рисковите производства и обекти в съответствие с 
настъпилите технологични и производствени промени в предприятията, 
новоразкрити рискови производства и т.н. До голяма степен нарасналият брой на 
проверките се дължи на ефективно проведените извънредни национални кампании 
“Привеждане на условията на труд в химическите предприятия и обекти с висок 
професионален риск в съответствие с изискванията на Закона за здравословни 
и безопасни условия на труд” и “Спазване на здравословните и безопасни 
условия на труд в кислородните производства и пълначни станции за кислород” 
и извършените специални проверки в предприятията за производство на спирт. 

В някои Д “ОИТ” – Шумен, София, Смолян, Пловдив, В. Търново и други 
ръста на увеличение на извършените проверки за периодичен контрол е от 1,3 до 
1,5 пъти повече от планираните такива за съответния отчетен период. 

Най-голям брой периодични проверки са извършени в предприятията от 
химическия отрасъл (20 %), производство на хранителни продукти и напитки 
(16 %), добив на метални руди (13 %), металургия и леене на метали (7 %) и т.н. 

Резултатите от извършените проверки по периодичния контрол през 
отчетната година са: 
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• констатирани 11155 нарушения и дадени 11143 предписания, от които 35 % - 
по организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, 47 % - по безопасността на труда и 18 % - по хигиената на 
труда. 

• спрени от експлоатация 283 обекти, в това число машини и съоръжения – 
281 и производства – 2; 

• въведен специален режим на работа в 22 производства, от които 6 са 
хладилно-амонячни инсталации в млечната промишленост; 

• отстранени от работа - 19 работници. 
Анализът на инспекционната дейност показва, че средно на една проверка 

са констатирани 4,6 нарушения. На лицата, допуснали нарушения на една или 
друга норма на трудовото законодателство е търсена административно-
наказателна отговорност. 

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

Анализът на инспекционна дейност при извършване на периодичния контрол 
показва, че 45 % от извършените проверки се осъществяват с поредица от 
измервания на различни фактори на работната среда в проверявания обект, както 
и на такива на импеданса Zs на контура “фаза – защитен проводник” и заземяване 
с оглед доказване ефективните мероприятия по електорбезопасност. Единични са 
случаите на тестване ефективното сработване на аварийните и автоматични 
защити, газанализаторни системи и т.н. (“Агрополихим” АД, гр. Девня, “Линде газ 
България”, клон Русе, “Харъб” ООД, гр. Бяла, “Органика България” АД, 
“Балканфарма-Троян” АД и други). 

В 18 % от проверените обекти от периодичния контрол в проверките, най-
често по време на националните кампании в химическата, каучукопреработващата 
промишленост и металургията се включиха и представители на регионалните 
отдели за технически надзор към ГД “ИДТН”. 

Какви са конкретните резултати от извършените специални проверки в 
рисковите производства и обекти през 2004 година? 

Данните от инспекционната дейност показват, че високият дял на дадени 
предписания регламентиращи организацията на дейността по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд се дължи на нарушенията на оценката 
на професионалния риск. 

Един от критериите за оценка ефективността на управлението на дейността 
по здравословни и безопасни условия на труд е работата по оценката на риска и 
респективно изпълнението на мерките за неговото отстраняване, минимизиране и 
контрол. 

Анализът на проверките през 2004 г. в рисковите обекти показва, че само в 
59 % от предприятията от химическата промишленост (“Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД, “Ер Ликид България” ЕООД, “Солвей Соди” АД, гр. Девня и други) са 
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извършени оценки на риска и разработени програми с предприети мерки, срокове и 
отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, 
както и извеждане на условията за преразглеждане на оценката. В някои от тях 
(“Приста Ойл” АД, гр. Русе, “Емайлхим” АД, София област, цехове за производство 
на сярна киселина в – “КЦМ” АД, гр. Пловдив и “Юникор мед” АД, гр. Пирдоп и 
други) една част от мероприятията вече в процес на реализация. 

Прави впечатление, че в 90 % от откритите рудници и кариери оценката на 
риска е извършена. В 61 % от предприятията за производство на каучукови 
изделия и 42 % от хранително-вкусовата промишленост са извършени оценки на 
професионалния риск и са разработени програми с предприети мерки, срокове и 
отговорници за неговото предотвратяване или минимизиране. 

Проверките показаха, че в 12 % от проверените рискови обекти не е 
извършена оценка на риска или не е изготвена програма за предотвратяване и 
намаляване на риска (“Геовак груп” ООД, гр. Благоевград, “Михов – 2” ООД, Г. 
Оряховица, ЕТ “Георги Петев – Тони” общ. Свищов, “Дан Колов”, обл. Габрово, 
“Формалогистика” АД, гр. София, Спиртна фабрика, с. Катуница, “Персей” ЕООД, 
обл. Пловдив, “Север” ООД, гр. Видин и други). 

Висок е относителния дял на предприятията за производство на каучукови 
изделия (15 %) и химични продукти (6 %), в които все още не е започнала 
необходимата първична организация на дейността, за изготвяне на 
първоначалната оценка на риска (“Гуми еко”, с. Габер, “Протекс” ООД, гр. Бяла, 
“Байрамови” ЕООД, гр. Сливен, “Органика България” ООД, гр. Бяла и т.н.). 

Данните от инспекционната дейност показват, че изостава извършването на 
оценката на риска в предприятията занимаващи се с търговия на течни и 
газообразни горива, предприятията за производство на сурови масла и мазнини, 
производство на готови храни за животни и т.н. 

Проверките показаха, че в 29 % от рисковите обекти оценката на 
професионалния риск е непълна. 

Откроиха се следните по съществени недостатъци относно изготвените 
оценки на риска: 

 Пренебрегва се степента на обезопасеност на работните процеси и 
работното оборудване в отделни цехове (“Лакпром” АД, “Зебра” АД, 
“Енергоремонт-Кресна АД, гр. Кресна, “Петрол” АД, к-ра “Скравена”, с. Скравена, 
“Глас комерс” ООД); 

 В много случаи при оценяването на риска не се идентифицират 
специфичните опасности и вредности, произтичащи при работа с опасни химични 
вещества и продукти (“Оргахим” АД, ЕТ “Нина – Радослов Иванов”, “Али Комерс” 
ЕООД ); 

 При оценката на здравния риск не се търси връзката между водещите 
заболявания с условията на труд и влиянието на използваните опасни химични 
вещества върху здравословното състояние на работещите; 

 Оценките на риска и изготвените въз основа на тях програми за неговото 
отстраняване са извършени без наличието на данни за състоянието на 
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параметрите на работната среда, които лимитират условията на труд (“Неохим” 
АД, гр. Димитровград, “Кроинвест” АД, гр. София, “Свилоза” АД, к-ра “Скравена” с. 
Скравена, “Лоранс Мартин – Зидарово” АД); 

 В изготвените програми за отстраняване или намаляване на 
професионалния риск не се спазват изискванията, регламентирани от 
законодателя в Закона за здравословни и безопасни условия на труд относно 
йерархията на превенция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, а се отдава най-голям приоритет на използването на ЛПС (“Оргахим” АД, 
“Мегахим” АД, “Кула Ринг” АД); 

 Слабост на оценките на професионалния риск е, че те са извършени на 
базата на проектното състояние на технологиите и работното оборудване, без да 
се акцентира за съответствието им с действащите нормативни актове по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Очертава се една порочна практика – работодателите изцяло да 
предоставят работата по оценка на риска на външни СТМ (“Зебра” АД, “Оргахим” 
АД, “Мегахим” АД), които по същество нямат необходимите потенциални 
възможности и специалисти за осъществяване на тази дейност. В резултат на 
горното, работата по този проблем в даден етап се преустановява или изготвената 
оценка на риска няма необходимия обхват, като непълно и неточно се оценяват 
както рисковете по работните места, така и на технологичните процеси, работното 
оборудване, използваните суровини и материали. 

 При проверката се констатира, че в процеса на оценката на риска в 
проверените предприятия не са привлечени активно да участват представителите 
на работниците и служителите от КУТ и ГУТ в предприятията, както и работниците 
по съответните работни места. Оценките на риска не се обсъждат на заседанията 
на КУТ/ГУТ и съответно резултатите не стават достояние на работещите 
(“Оргахим” АД, “Мегахим” АД). 

 В редица предприятия оценката на риска по скоро се разглежда като 
еднократен процес, а не като непрекъснат такъв (“Кула Ринг” АД, “Сирма Приста” 
АД). 

 Не са предвидени срокове за преразглеждане и контрол на оценката на 
риска (“Кула Ринг” АД, “Каучук” АД, “Оргахим” АД, “Мегахим” АД). 

 Не са финансово обезпечени изготвените програми за предотвратяване и 
намаляване на риска (“Лъки Инвест” АД, гр. Лъки, “Лоранс Мартин – Зидарово” АД, 
с. Зидарово, “Горубсо – Мадан” АД, гр. Мадан). 

Горните факти недвусмислено показва, че работодателите все още не са 
възприели оценката на професионалния риск като основен метод за планиране и 
организация на дейността по здраве и безопасност. 

Анализа от проведените периодични проверки през 2004 г. в рисковите 
химически предприятия показват, че не са настъпили положителни промени спрямо 
2003 година относно изграждането и оборудването на ГСС/ГСГ! 

При проверките се констатира се, че в 28 % от рисковите предприятия в 
химическата промишленост имат реално изградени и оборудвани ГСС или ГСГ, 
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като само част от тях (75 %) извършват необходимите оперативни действия, които 
са свързани с профилактиката по работните места и воденето на необходимата 
документация в тази връзка. 

Известна част от ГСГ не са окомплектовани с изисквания минимален вид и 
брой дихателна, съживителна и контролно-измервателна апаратура, 
противопожарни и спомагателни съоръжения и т.н. 

Допуснато е прекатегоризация на труда на газоспасителите от втора на 
трета категория, което на практика ще удължи времето им за пенсиониране, а това 
ще затрудни адекватното професионално изпълнение на задълженията им в края 
на трудовия им стаж. 

В част от издаваните наряд – допуски за извършване на газоопасни работи 
не се посочват конкретни организационни мероприятия за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд при определената рискова дейност. 

Не се контролира изправността на дихателната, съживителна и друга 
апаратура за личния състав на ГСС и ГСГ, както и тази в аварийните шкафове по 
работни места. 

В процеса на преустановяване на дейността на някои дружества, или 
спиране на отделни производства (“Нова плама” АД, “Видахим” АД), съставите на 
ГСС/ГСГ не осигуряват необходимия специален режим на дежурство в 
съответствие с изискванията на Правилника за минноспасителната и 
газоспасителната дейност. 

Проверките установиха, че като цяло, независимо от настъпилите 
положителни промени по отношение обхвата и съдържанието на разработените 
аварийни планове, все още в 18 % от проверените предприятия липсват 
разработени такива (“Каприкорн Кемикълс” ООД, “Видахим” АД, “Харъб” ЕООД, гр. 
Бяла, ЕТ “Леман – И И. Яменова, “Девня варовик” АД, ВП “Никас” АД, “Лоранс 
Мартин – Зидарово” АД, р-к “Делян” и други). 

В частта си по противопожарна охрана аварийните планове не са 
съгласувани със съответния териториален орган на Министерство на вътрешните 
работи и МСС (“Девня варовик” АД, гр. Варна, “Въглища Перник” ООД, гр. Перник, 
“Евроманган” АД, с. Църква, р-к “Делян” при “Кремиковци Рудодобив” АД, гр. София 
и други. 

При проверките се констатира, че работещите в повечето предприятия са 
запознати с аварийния план срещу подпис, но не се организира тяхното 
периодично проиграване (“Стелит пласт” ООД, гр. Сливен, “Беан – Враца” ООД, гр. 
Враца, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, ЕТ “Ирби-Иван Велков”, обл. Видин и други). 
Това показва, че при създаване на аварийна ситуация те няма да могат със 
собствени сили бързо да предотвратят нейното по-нататъшно развитие и 
задълбочаване. 

В 90 % от проверените предприятия се спазват нормативните изисквания 
при провеждане на инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана. 

Най-често констатираните нарушения се свеждат до: 
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 неиздаване заповед от работодателя, с която да се определя видовете 
инструктажи, техния обхват, продължителност, както и длъжностните лица, които 
ще ги провеждат (“Органика България” ЕООД, СД “Самуил-Николови”, ТПК 
“Струмона” АД и други); 

 неспазване периодичността за провеждане на периодичния инструктаж 
(“Еко-ботълс” ООД, “Алсия Балкан” ООД и други); 

 неразработване на програми за провеждане на начален инструктаж или 
такъв не се провежда на новопостъпили работници и служители (“Полимерметал” 
ЕООД, гр. Хасково, ЕТ “Красимир Димитров”, гр. Сливен и други). 

Проверките показаха, че делът на нарушенията, регламентиращи работата с 
опасни химични вещества представлява 9 % от нарушенията на нормите, 
регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд. 

Обща слабост в предприятията за производство и употреба на химични 
продукти че в изготвените картотеки за използвани опасни вещества са включени 
всички вещества и не е изготвена инструкция за безопасна работа с всяко от тях 
(“Месер Химко газ” ООД, гр. Враца, КРЗ “Одесос” АД, “Криогазелит” ООД, Спиртна 
фабрика, с. Катуница, “Асеко” ООД, обл. Пловдив и други). 

Проверките показаха, че в 35 % от проверените рискови производства 
съществуват нарушения на нормативните актове, относно осигуряването на 
работещите с лични предпазни средства и специално работно облекло. 

В хода на проверката се констатира, че в 30 % от проверените обекти за 
периодичен контрол лични предпазни средства не отговарят на нормите и 
изискванията по осигуряване на безопасност и опазване на здравето на 
работещите и не осигуряват защита от рисковете, за които се прилагат (“Органика” 
ЕООД, “Лъки Инвест” АД, “Горубсо – Мадан” АД, ЕТ “Йоко – Йордан Михайлов” 
общ. Нова Загора и други). 

Работодателите не са изготвили списъци за видовете работи и работни 
места, при които да се ползват ЛПС, както и вида, наименованието и 
идентификацията на ЛПС, конкретните опасности, за които те се прилагат и срока 
им на износване (“ПИК” ООД, гр. Хасково, “Капитан Петко Войвода” АД и други). 

В голяма част от предприятията работодателите не са осигурили резерв от 
ЛПС за подмяна и не се извършват периодични проверки за изправността им (ЕТ 
“Полифол - Кр. Жеков”, “Кредор” ЕООД и други). 

Използването на личните предпазни средства не е станало практика за 
работещите в предприятията за производство на химични продукти и каучукови 
изделия (“Органика България” ЕООД, “Зебра” АД, гр. Нови Искър и други). В хода 
на проверките добра практика при използването на предоставените ЛПС от всички 
работници се констатира в “Лукойл Нефтохим” АД, “Гама” ООД и други. 

Извършените проверки във връзка с периодичния контрол показват, че 
преобладаващата част от работното оборудване се експлоатира повече от 50 
години, т.е. в много случаи то е физически и морално остаряло и се поддържа 
трудно. Независимо от това, в една част от рисковите предприятия, приватизирани 
от стратегически инвеститори (“Ер Ликид България” ЕООД, гр. Пирдоп, “Линде газ 
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България” гр. София, “Мeсер Химко газ” АД, гр. Враца, “Савимекс” ЕООД – гр. 
Добрич, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Солвей Соди” АД, “Юмикор Мед” АД, 
“Каумет” АД, обл. Силистра и други) през последните няколко години се вложиха 
значителни финансови средства за привеждане на отделни производства, работни 
места и работно оборудване в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ. 

Така например: 
 Изградиха се нови производствени мощности в: “КЦМ” АД, гр. Пловдив и 

“Юмикор Мед” АД, гр. Пирдоп - за производство на сярна киселина, в “ИНСА ОЙЛ” 
ООД, гр. Раковски - за производство на горива, “Хаят България Кемикъл” ООД, гр. 
Варна – за производство на перилни и миещи препарати, които са на съвременно 
ниво и производствените процеси са напълно автоматизирани и обезопасени; 

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

 Изгради се нова, напълно обезопасена инсталация за съхранение и 
пълнене на втечнени въглеводородни газове в “Неохим” АД, гр. Димитровград; 

 Пусната е в експлоатация нова пещ за производство на карбид в “Калцит” 
АД, гр. Асеновград. Процесът е напълно автоматизиран и обезопасен; 

 Извършена е реконструкция и модернизация на Крекинг - блока в 
производство “Каталитичен крекинг” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, с 
което е снижено съдържанието на бензен от 5,2 до 1,5 %; 

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

 Спряно е производството на азобагрила на бензидинова основа в 
“Булколор” АД, гр. Костенец; 

 В предприятията за производство на бои и лакове се ограничава 
използването на канцерогенни разтворители. Във тази връзка е прекратено 
използването на бензен като разредител в “Лакпром” АД, кв. Световрачене. По-
голяма част от предприятията са се ориентирали към производство на 
водоразтворими бои и лакове (“Оргахим” АД, гр. Русе, “Мегахим” АД, гр. Русе и 
други); 

 Прекрати се изграждането на топлоизолации с използването на азбест; 
 В “Солвей Соди” АД бяха монтирани аспирационни устройства към 

използваните гумено-лентови транспортьори и редлери с оглед намаляване 
запрашеността по работните места в цеховете – “Калцинация”, “Варов” и др. 
Подменени бяха корозиралите метални носещи конструкции в цехове: “Колонен”, 
станция “Филтрация”, станция “Карбонизация” и т.н. 

 Спряно е стоковото производство и продажбите на химичния канцероген 
“бензен” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, като същия се използва само като 
междинен продукт за синтез на полистирол. 
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 Спряна е употребата на N – фенил 2 – нафталамин (неозон “Д”) като 
антиоксидант в каучукопреработващата промишленост (“Каумет” АД, обл. 
Силистра); 

Както е видно от горните примери, констатира се стремеж на редица 
работодатели за замяната на опасни технологии и химични вещества с по-малко 
опасни или безопасни такива, което е едно от принципните изисквания за 
привеждане на законовите норми в производството на различните химични 
продукти и каучукови изделия. 

По време на проверките бяха констатирани някои съществени отклонения от 
нормите по здраве и безопасност при провеждане на технологичните процеси, 
които представляват 13 % нарушенията на нормите, регламентиращи 
здравословните и безопасни условия на труд. Така например: 

 Не са решени проблемите с транспортирането на прахообразните 
суровини (инградиенти и сажди), както и влагането им в изходните смеси чрез 
използването на автоматизирани системи за дозиране и пневмотранспорт 
(“Органика България” ЕООД, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла, 
“Кула Ринг” АД, гр. Кула и други); 

 В малките и средни предприятия за производство на химични продукти и 
каучукови изделия не се осигуряват автоматични газанализаторни системи за 
постоянен контрол на работната среда при вероятност от създаване на опасни 
концентрации на токсични газове в работната среда (“Органика България” ЕООД, 
гр. Русе, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Оргахим” АД, гр. Русе и други); 

 Резервоарите за приемане на флуиди не са снабдени с нивомери, 
сигнализации или други автоматични устройства за предотвратяване на тяхното 
препълване (“Органика България” ЕООД и други); 

 При транспортирането, съхраняването и използуването на суровини и 
материали, които съдържат вредни вещества, не се отчитат специфичните им 
характеристики и не се складират съгласно нормативните изисквания (“Харъб” 
ЕООД, гр. Бяла, “Ниво” ООД, гр. Троян и други). 

В тази връзка се допускат сухи способи при почистване на разсипани 
прахообразни вещества, както и използване на единични опаковани товари с 
нарушена цялост на опаковката (“Органика България” ЕООД, гр. Русе, “Харъб” 
ЕООД, гр. Бяла); 

 Не се поддържа в изправно състояние крепежа на основните минни 
изработки. Нарушена е целостта на крепежните конструкции както и 
несвоевременната подмяна на деформирани крепежни рамки или елементи от тях 
в минните изработки (Мина “Балкан 2000”ЕАД, “Евроманган” АД и други); 

 Не се спазват изискванията предвидени в проектите по отношение на 
извършване на добивните работи, неспазване ъгъла на откоса на стъпалата, 
тяхната височина при открития добив на полезни изкопаеми, а при подземния не се 
спазват разделите по отношение на пробивно–взривните работи както и при 
закрепването и управлението на скалния натиск по добивните места – “Девня 
варовик”АД, Горубсо -Златоград, Рудметал и други; 
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 Доставят се взривни материали на работните места в количества по-
големи от предвиденото в паспортите за ПВР – у-к “Южна Петровица” и р-к 
“Петровица” при “Горубсо – Мадан” АД, гр. Мадан. 

Основен проблем за почти всички предприятия от химическата 
промишленост, крупнотонажни складове и бази за леснозапалими и горими 
течности е защитата от корозия на металните корпуси на технологичното 
оборудване, различни тръбопроводи, метални естакади, стомано-бетонови 
конструкции и т.н. С изключение на “Солвей Соди” АД и “Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД в проверените дружества не са разработени и утвърдени съответни фирмени 
правила и методики за периодичността и начина за контрол на ресурса на метала. 
Най-сериозно е изоставането в тази насока в “Полимери” АД, “Агрополихим” АД, гр. 
Девня и цеха за производство на “Сярна киселина” към “ОЦК” АД, гр. Кърджали, 
където износването на металните конструкции на част от резервоарите и 
технологичните тръбопроводи е много голямо. 

Не се извършват необходимите планови прегледи и ремонти на капитални 
съоръжения както и не се извършват необходимите периодични прегледи на 
машините и съоръженията в мините и кариерите (“Горубсо – Мадан” АД, “Лоранс 
Мартин – Зидарово” АД, “Строителни материали” АД и други). 

Проверките показаха, че 30 % от констатираните нарушения по безопасност 
на труда са свързани с механобезопасността. Констатираха се следните сериозни 
отклонения на специфичните нормативни актове по техническата безопасност в 
рисковите производства и обекти: 

 допуска се експлоатация на работно оборудване (закрити смесители) с 
липсващи системи за защита (аварийни спирачки), свързани с безопасността на 
труда (“Органика България” ЕООД, “Подем”, гр. Севлиево, СД “Крисбор – Русеви и 
сие” с. Бабук, ЕТ “Фолю Атанасов – Детелина”, гр. Хасково, ТПК “Тодорка Паунова”, 
гр. Хасково и други); 

 не се обезопасяват движещите части на основното работно оборудване 
(ремъчни предавки, валове и други) –СД “Крисбор – Русеви и сие”, с. Бабук, 
“Деметра” ООД, обл. Силистра, “Асеко” ООД, “Каучукова компания ДС” ООД, гр. 
Ямбол и други; 

 липсват предпазни ограждения на стълбите и площадките на работното 
оборудване (дестилационни колони), с което се създават предпоставки за 
злополуки (“Асеко” ООД); 

 не се прилагат конструктивни решения, възпрепятстващи допира до 
гореща повърхност при температура на външните повърхности на работното 
оборудване (тръбопроводи) в “Техногаз” ООД, гр. Габрово. 

В хода на проверките се констатира, че опасните зони, както и самото 
работно оборудване не са оградени и окомплектовани с необходимите 
предупредителни и забранителни знаци и маркировки съгласно изискванията на 
действащите нормативни актове (“Бесттехника ТМ – Радомир” АД, гр. Радомир, 
“АБС ІКО” ООД, гр. София и други). 
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Делът на нарушенията, регламентиращи устройството и безопасната 
експлоатация на СПО представлява 12 % от нарушенията на нормите, 
регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд. Голяма част от 
използваното оборудване в предприятията не влизат в категорията на т.н. СПО по 
смисъла на чл. 32 от ЗТИП и върху тях не се извършва никакъв периодичен 
технически контрол. 

В тази връзка при проверките са констатирани следните по-основни групи 
нарушения: 

 експлоатират се отделни СПО (основно телфери, кранове, ресивери за 
въздух, автоклави), които не са регистрирани от органите на технически надзор 
(“Органика България” ЕООД, гр. Русе, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла, “Зебра” АД, гр. Нови 
Искър, “СИАД България” ООД, гр. Пловдив и други); 

 не са изписани с трайна боя върху корпусите регистрационните номера на 
СПО (“Капитан Петко войвода” АД, “Мюнек – юг” АД, гр. Кърджали, “Селтра” ООД, 
гр. София, “Ивома” ООД, гр. София, и други) и липсва ясна маркировка за 
номиналните стойности на експлоатационните им параметри; 

 експлоатират се повдигателни съоръжения без изправни крайни 
изключватели и с неизправни товарозахватни приспособления (“Зебра” АД, 
“Полисеп” АД, гр. Търговище, “Кремиковци” АД и други); 

 не са извършват периодични технически прегледи на СПО (автоклави, 
котли, адсорбери на кислородната инсталация и други) и регулировки на 
предпазните устройства (клапани) в “Мариянов” ЕООД, гр. Варна, “Зебра” АД, гр. 
Нови Искър, “Гуми Нина транс” ООД, гр. Варна, “Криогазелит” ООД, гр. Перник и 
други; 

 не се укрепват сигурно използваните бутилки с аргон и кислород (“ПИК” 
ООД, гр. Хасково, “Капитан Петко войвода” АД, гр. Кърджали). 

Голям е относителния дял на дадените предписания по електробезопасност 
(40 % от дадените предписания по безопасност на труда). 

Допуска се експлоатация на работно оборудване, което не осигурява 
безопасност на работещите срещу риск от поражения от електрически ток при 
директен или индиректен допир! 

Най-често срещаните нарушения са: 
 Липса на периодични измервания на импеданса на контура “фаза – 

защитен проводник” и нерегламентирани срокове за извършване на тези 
измервания (“Любенова Комерс” ООД, гр. Шумен, “Неохим” АД и други); 

 Във връзка с допуснати съществени нарушения на взривозащитното 
изпълнение на електрически съоръжения, които работят в рудници опасни по газ и 
прах са констатирани пропуски по отношение уплътнението на кабелните въводи и 
муфи на тези съоръжения, които своевременно са спрени от работа до 
отстраняване на установените нарушения. Такива нарушения са допуснати в Мина 
“Балкан 2000” ЕАД; “Колош БД” ЕООД; Мини “Бобов дол” ЕАД. Допуска се в работа 
работно оборудване без ефективна спирачна система или на което липсват 
необходимите предпазни ограждения/Горубсо-Мадан, Лъкиинвест-АД и др.; 
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 Експлоатират се електрическите съоръжения с нарушена IP – защита в: 
“Сивел” ООД, гр. Добрич, “Прома” АД, гр. Мадан, “Хевея – КИМ”, гр. Мадан; 

 На електротехническия персонал не са осигурени лични предпазни 
средства, използвани при работа в електрически уредби и мрежи (Спиртна 
фабрика, с. Катуница, “Камел 2003” ООД, гр. Варна); 

 Допуска се експлоатация на необезопасени ел. табла – не са заключени, 
нестандартни вложки на стопяемите предпазители, без еднолинейни схеми, липсва 
свободно място за удобно обслужване на монтираните в тях апарати (“Металик” 
АД, гр. Стара Загора и други); 

 Липсва аварийно осветление (“Тракия” АД, “Кроинвест” АД, гр. Разград и 
други); 

 Не е извършена класификация на пожаро- и взривоопасните помещения и 
външни уредби по отношение на електрообзавеждането (“Лукети” ЕООД, общ. В. 
Търново, “Деметра “ООД, обл. Силистра, “Златен крас” ООД, обл. Силистра). 

Сериозен проблем в голяма част от рисковите обекти, подлежащи на 
периодичен контрол е експлоатацията на старо и амортизирано работно 
оборудване. Това води до често авариране на оборудването, което рефлектира 
негативно върху експлоатационната му годност и обезопасеност. Освен това, 
морално и физически остарелите машини и съоръжения са източник на вредности, 
като: прах, шум, вибрации, токсични вещества и т.н. 

В дейността по предпазване на наетите лица от професионални рискове в 
рисковите производства и обекти не се използват колективните средства за защита 
с предимство пред личните предпазни средства. 

По време на проверките в рисковите обекти се констатира, че над 35 % 
работят в условията на комбинирано въздействие на различни вредности- шум, 
запрашеност и химични вещества. 

Проверките показаха, че източници на шума са мелници, преси, смесителни 
инсталации и други съоръжения. От наблюденията по работни места се 
констатира, че в зависимост от технологичните възможности не са приложени 
всички необходими технически решения за неговото ограничаване (екрани, кожуси, 
покрития, звукоизолиращи кабини за персонала и т.н.). 

Нарушават се и нормативните актове по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, като се допускат концентрации, превишаващи ПДК на 
токсични, канцерогенни и други опасни химични вещества във въздуха на 
работната среда. 

Проверките показаха, че само в 45 % от проверените предприятия 
технологичното работно оборудване и помещения са окомплектовани с 
необходимите общообменни вентилации и аспирационни съоръжения, за които не 
се предприемат необходимите технически мерки за поддържането им в изправност 
(“Евроманган” АД, “Горубсо – Лъки” АД, “Горубсо Мадан” АД, “Рудметал” АД, 
“Евпорманган” АД, обл. Добрич и други). В значителна част от предприятията за 
производство на химични продукти не са намерили решение проблемите с 
изграждането на аварийни вентилации, интегрирани с газанализатори (“Лукойл 
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Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, “Свилоза” АД, гр. Свищов, “СИАД България” ООД, 
гр. София – КЦМ Пловдив и други). 

Не са решени въпросите свързани с автоматизирането и капсоловането на 
процесите, свързани с прахоулавянето при товаро-разтоварните работи и 
пълненето с готова продукция от химически продукти в – чували, варели и други 
видове опаковки. 

Проверките показаха, че в каучукопреработващите предприятия все още не 
са въведени автоматични дозировъчни устройства. Относително нисък е делът на 
използваните закрити смесители. в голяма част от проверяваните предприятия 
използваното технологично оборудване (смесители, хидравлични преси за 
вулканизация, автоклави) не е комплектовано с аспирационни уредби, а там където 
ги има, не са блокирани с основното технологично оборудване (“Харъб” ЕООД, гр. 
Бяла, “Кула Ринг” АД, гр. Кула, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, ЕТ “Иси – Иван Иванов”, 
гр. Троян, ЕТ “Красимир Димитров”, гр. Сливен и други). 

Проверката показа, че в почти всички предприятия от 
каучукопреработващата промишленост не е решен проблема със 
саждоподаването. Не са решени цялостно проблемите с транспортирането на 
прахообразните инградиенти и саждите, както и влагането им в каучуковите смеси 
чрез използването на автоматизирани системи за дозиране и пневмотранспорт. 
Пренасянето им става по транспортни ленти, които също са източник на общо 
замърсяване в участъка на дозиране и смесване в подготвително-смесителните 
цехове. все още не са осигурени с необходимите технически средства за вакуумно 
почистване на работните места, складовете и работното оборудване. По този 
начин, са създадени условия за наличие на вторични източници за замърсяване на 
работната среда. 

Какви са конкретните проблеми свързани с отчитане на дейността по 
изпълнение на периодичния контрол на Д “ОИТ” през 2004 година? 

Отчетните данни за 2004 г. показват, че 18 % от Д “ОИТ не изпълняват 
планираната си дейност относно периодичния контрол (Д “ОИТ” - Добрич от 
плануваните 38 периодични проверки са извършена 24, Пазарджик от 104 – 78, 
Силистра от 35 – 30, Шумен от 74 - 63,Ямбол от 52 – 40). Най-често 
неизпълнението на планираните проверки по периодичния контрол се дължи на 
заболявания или напускане от инспекцията на ресорния инспектор, 
преустановяване дейността на съответното предприятие и т.н. 

В годишните отчети на 32 % от Д “ОИТ” (Бургас, Пловдив, Пазарджик, 
Разград, Благоевград и други) липсва обособен раздел “Периодичен контрол”. В 
други отчети са разгледани само въпросите от определени икономически дейности 
(Д “ОИТ” Ямбол, Бургас и други). 

Недостатъчен е обхвата и съдържанието на разделите по периодичния 
контрол в отчетите на 29 % от Д “ОИТ” (Плевен, Силистра, Шумен и други). Трябва 
да се посочи, че направения текстови анализ към тримесечния отчет на тези 
инспекции по-скоро представлява преразказ на данните от отчетната справка и не 
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съдържа най-важните констатации и предприети мерки, които имат отношение към 
безопасното провеждане на процесите в рисковите производства и дейности. 

Не се анализира състоянието и тенденциите за решаване на проблемите по 
оценката на риска, осигуряване на безопасност и хигиена на труда, ангажираността 
на работодателите по спазване на трудовото законодателство – Д “ОИТ” 
Кърджали, Пазарджик и други. 

Прави впечатление и факта, че в обособените специални раздели по 
извършване на периодичния контрол в отчетите на Д “ОИТ” липсва анализ по 
проблемите за аварийната готовност на проверените рискови обекти и 
производства в химическия, металургичния и минния отрасли, както и за дейността 
на създадените по места ГСС/ГСГ или МСС/РМСК. 

Необходимо е, да отбележим, че по обхват и съдържание отчети, които 
отговарят на изискванията на Указанията за организиране, провеждане и отчитане 
на периодичния контрол в рисковите производства и обекти, разположени на 
територията на Р България са изготвени от Д “ОИТ Варна, В. Търново, Габрово, 
Кюстендил, София град и София област. 
 

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

През 2004 год. в ИА”ГИТ” са постъпили 8167 молби, жалби и сигнали от 
граждани, ведомства, фирми и синдикати, като в законоустановения срок са 
решени 7592 или 93 % от тях, а останалите са в процес на  решаване. 

В резултат на  засиленото доверие към ИА "ГИТ" гражданите все по-често 
прибягват до институцията, като инстанция, която може да им реши проблемите. 
Това е и причината броят на постъпилите молби, жалби и сигнали да се увеличи 
сравнение с 2003 год. с 384 и респективно броят на решените с 738. 

Преобладават жалбите, в които се поставят въпроси и искания за 
разрешаване на проблеми най-често в предприятията от  икономическите дейности 
в които се констатират по традиция и най-много нарушения на трудовото 
законодателство и където има голямо текучество на работна ръка и лоши условия 
на труд, като: “Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и 
мотоциклети”, “Производство на облекло”, “Хотели и ресторанти”, “Строителство” и 
“Производство на хранителни продукти и напитки”. 

За 43 % от общия брой молби, жалби и сигнали са извършени 3483 
проверки, което е 10 % от общия брой извършени проверки  за 2004 год. 

Чрез тези проверки и наложените административно принудителни мерки на 
работодателите, проблемите на жалбоподателите са разрешени в по-голямата си 
част, като по повод на постъпилите жалби са направени проверки на предприятия, 
в които ИА "ГИТ" не е упражнявала контрол. 
 Най–голям е делът на постъпилите и решени молби, жалби и сигнали по 
въпроси относно разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни 
актове, като за 2004 год. са постъпили 7942 или 97 % от общия брой и са решени 
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7372 (93 % от постъпилите). За 2003 год. са постъпили 7525, което е с 417 по-малко 
сравнение с 2004 год. 

Основните проблеми визирани в молбите, жалбите и сигналите са във 
връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите 
правоотношения. Все още има жалби относно полагането на  труд от работници и 
служители без сключени писмени трудови договори и предимно неправомерно 
допускане до работа на същите от съответния работодател преди да са 
предоставени документите по чл. 63, ал. 1 от КТ. Тези лица депозират въпросните 
жалби едва, след като са били изгонени от работодателя си. При проверката на 
място не се установява полагането на труд от тяхна страна, а от проверената 
документация за посочения период, лицата не фигурират в нито един от 
представените документи, удостоверяващи наемането и полагането на труд, 
трудови досиета, разплащателни ведомости, книги за инструктаж и др. Намесата 
на ИА "ГИТ" в този случай е невъзможна, както по отношение на прилагането на 
процедурата по чл. 405а от КТ, относно уреждането на отношенията при 
предоставяне на работната сила, така и за изплащането на дължимите се 
възнаграждения. В конкретния случай, се налага, работника или служителя да 
установява трудов стаж, само по съдебен ред пред съответния компетентен 
Районен съд, чрез установителен иск, поради възникналия трудов спор по смисъла 
на  чл. 357 и чл. 360 от КТ. 

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

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

Работата по постъпилите молби, жалби и сигнали е свързана с редица 
затруднения – несъдействие от проверявания работодател (в различни форми, в 
т.ч. и умишлено укриване); едностранчиво представяне на фактите в тях, което 
налага инспекторите да изясняват много факти. Поставят се  за решаване въпроси, 
по които ИА "ГИТ" няма законови правомощия, предвид на което не рядко 
жалбоподателят, като остане неудовлетворен, пише нова жалба, както до ИА "ГИТ" 
така и до друга администрация и се налага да се отговаря по няколко пъти на една 
и съща жалба. Има случаи, в които в жалбите се вписват неверни твърдения, като 
целта не е решаването на конкретен проблем на жалбоподателят, а създаване на 
неприятности на проверения работодател. Също така, в други случаи, след като 
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проверката е започнала, подадената молба или жалба се оттегля. Тревожен е и 
факта, че постъпват молби, жалби и сигнали, които наглед не са анонимни – има 
посочени име, адрес за кореспонденция, за които в последствие се оказва, че са 
анонимни. Трудности при решаване на молбите, жалбите и сигналите възникват и с 
опазването на анонимността на подателя им в случаите, когато например е 
необходима намеса за връщане на задържана трудова книжка. 

Има случаи и когато постъпилите молби, жалби и сигнали се оказват 
неоснователни. 

Такива например са сигналът на Фондация “За подпомагане жертви на 
престъпление и борба с корупцията” за нарушения в “България ЕР” ЕАД; сигнала 
на Национален синдикат на металоработниците в България за нарушения във 
“ФАЕ” АД . Неоснователен сигнал за масово уволнение е получен от КНСБ 
Пловдив за Банка “Хеброс” АД-гр. Пловдив-клон Национален център. 

Също така извършена бе проверка по сигнал от жители на с. Ивански, общ. 
Шумен за съществуване на нелегален пункт за изкупуване на вторични суровини, в 
който работят лица без трудов договор. При проверката (извършена с 
представител на ДНСП) се установи, че на "пункта" собственикът, заедно с негови 
приятели, нарязват за скраб личния му автомобил. 

В ДСП с. Венец и Община Венец бе извършена проверка по информация за 
отсъствия от работа на наетите по Националната програма "Социална помощ за 
осигуряване на заетост" лица. При проверката наетите лица изпълняваха 
трудовите си задължения. 

Жалбата срещу работодателя на ЦИПП гр. Шумен се отнасяше за 
несключен трудов договор с работник. Същата се оказа несъстоятелна - с 
жалбоподателя беше сключен договор по ЗЗД, което естеството на работа в 
сдружението позволява. 

Подаденият сигнал от ТП на НОИ, относно неизплатени трудови 
възнаграждения в ЕТ "Н и Е - Никола Николов" гр. Шумен се оказа несъстоятелен, 
т.к при проверката се установи, че трудовите възнаграждения на работниците са 
изплатени за целия период. 

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

В дирекция “Правна” за 2004 год. са решени 774 молби, жалби и сигнали, 
като от тях  близо 49 % се препращат на Д”ОИТ” и други държавни администрации 
по компетентност, а 10 % от всички препратени са до други институции. 

Най–много постъпили молби, жалби и сигнали за 2004 год. са от граждани – 
7567, което е 93 % от общия брой,  като по спазване на Кодекса на труда са 7402. 
Преобладават жалбите за нарушения в икономическите дейности: “Търговия на 
дребно” – 1078; “Производство на облекло” – 789; “Хотели и ресторанти” – 532 и 
“Производство на хранителни продукти и напитки” – 475. 

Д "ОИТ" с преобладаващи постъпили молби, жалби и сигнали от граждани 
по неспазване на КТ са: София – град –1043; Плевен – 503 и Варна - 347. 
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Съответно те са и дирекциите с най-много решени. Големият брой на 
постъпилите молби, жалби и сигнали в тези дирекции се дължи преди всичко на 
това, че те са столицата и големите областни центрове в които се намират и 
повече фирми, с голям брой работници и служители в горепосочените 
икономически дейности. 

Подадените молби, жалби и сигнали от ведомства и фирми за 2004 г. са 444, 
като по КТ са 384 и от синдикатите, които все по–често осъществяват сигналната 
си функция – 156, като по КТ са 150. 

Постъпилите молби, жалби и сигнали по неспазване на Закона за 
насърчаване на заетостта за 2004 год. са 161, което е едва 2 % от общия брой 
постъпили молби, жалби и сигнали. От граждани са 126, ведомства и фирми – 33 и 
от синдикати – 2. Решени са 152 молби, жалби и сигнали. В повечето случаи 
жалбите се отнасят към икономически дейности: “Други дейности в областта на 
бизнес услугите” и “Държавно управление и отбрана”. 

Характерна особеност на тези молби, сигнали и жалби е, че повечето от тях 
се отнасят до действия, свързани с ползвани услуги от посредници по наемане на 
работа. Най-честото искане е ИА "ГИТ" да съдейства за връщането на платени 
средства за превеждане на документи, необходими за кандидатстването за 
наемане на работа. В случая се касае за неразбиране на обхвата на 
посредническите услуги. Друга част от жалбите е срещу нелегални посредници, на 
които кандидатите за намиране на работа са платили, но след известно време 
разбират, че желаната работа няма да им бъде намерена. В този случай 
жалбоподателите или само твърдят, че са извършили плащания, или предоставят 
документи, в които е вписано, че фирмата е извършила услуга по превеждане на 
документи. Когато има искания за връщане на платени средства, ИА "ГИТ" не може 
да се намесва, но това не се знае от кандидатите за намиране на работа. 
Предоставяните сведения и документи не могат да се ползват при безспорното 
доказване на нарушения на ЗНЗ, което свързано с изискването за опазване в тайна 
на източника на сигнала/жалбата, на практика възпрепятства предприемането на 
инспекционни мерки. Друга група молби и жалби са свързани с работата на 
български граждани, наети от работодатели, които изпълняват своята дейност по 
реда на получени квоти по спогодби за обмен на работна сила, страна по които е Р 
България. Исканията са за намеса на инспекцията с цел получаване на 
неизплатени трудови възнаграждения. Проблемът при решаването на тези жалби 
се състои в това, че жалбоподателите често се подписват на официалните 
разплащателни ведомости като получили договорената сума, а на практика 
получават по-малко. 

Най-малко са постъпилите молби, жалби и сигнали в ИА "ГИТ", касаещи 
здравословните и безопасни условия на труд едва 70 или 0,9 % от общия брой 
постъпили молби, жалби и сигнали за 2004 год., решени са 68, т.к. наетите лица 
все  още не търсят законовата защита на техните права по осигуряване на ЗБУТ. 
Работещите са заинтересовани единствено да получат трудовото си 
възнаграждение, но не и  в какви условия работят. 
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В ИА "ГИТ" започнаха да се получават жалби във връзка с нарушаване на 
разпоредбите на Закона за държавния служител. Във връзка с контролната 
дейност, която осъществява ИА "ГИТ" по този закон жалбите, които постъпват са 
свързани предимно с незаконосъобразното прекратяване на служебните 
правоотношения на държавни служители, неоформени и непредадени служебни 
книжки, относно размера на платения годишен отпуск, заместване по чл. 84 от 
ЗДСЛ, едностранно изменение на служебните правоотношения, правото на 
служебно облекло, право на обезщетения при пенсиониране и др. 

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

Съществено значение за своевременното решаване на възникналите 
проблеми преди още да е постъпила писмена жалба или молба имат тези приемни, 
където се дават консултации (писмени и устни). За 2004 год. Д "ОИТ" са дали 29574 
писмени и устни консултации. 

През 2004 год. дирекция “Правна” е дала 1778 устни консултации на 
граждани, ведомства, фирми и синдикати. 

Центърът за информация и услуги на ИА "ГИТ", който работи на принципа 
“обслужване на едно гише” и дава консултации и извършва услуги в областта на 
контрола по спазване на трудовото законодателство, на Закона за насърчаване на 
заетостта и на Закона за държавния служител е дал 4003 консултации през 2004 
год. 

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

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

През отчетната 2004 г. изпълнението на ангажиментите на Д “ОИТ” по 
актуализираното през 2002 г. многостранно споразумение за координация и 
сътрудничество на съвместната контролна дейност с МТСП, ДНСП, НОИ и АЗ се 
осъществяваше на планова основа и по възникнала необходимост. В редица 
области директорите на ОИТ в началото на годината проведоха оперативни срещи 
с ръководителите на останалите институции за уточняване обектите на контрол и 
начините, по които ще се организират, комуникират и извършват съвместните 
действия. В областите Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 
Пловдив, Русе и Смолян съвместната контролна дейност е организирана чрез план 
– графици, програми и протоколи, в които се отчита спецификата на 
упражняваната дейност в обектите на контрол и приоритетите и потребностите на 
всяка страна по споразумението. В други (Габрово, Силистра) съвместната дейност 
не е планирана предварително, а се организира текущо на основата на 
установените добри взаимовръзки между страните по споразумението. 
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Полагат се грижи за обединяване усилията по издигане качеството на 
организацията при провеждането на съвместна контролна дейност. Практиката 
отново показва, че по-добра ефективност се постига при участие в проверките на 
представители на две от страните по споразумението, като само при необходимост 
в двустранните екипи се осигурява участие на представител на МВР. 

Няма случай страна по споразумението да е отказала участие в проверка 
или помощ при предоставяне на информация. Във всяка Д “ОИТ” съвместната 
контролна дейност е взета на отчет от директора, който осъществява текущ и 
периодичен контрол по изпълнение на ангажиментите на съответната инспекция по 
труда. 

Съвместната контролна дейност на Д “ОИТ” с представителите на 
регионалните поделения на ДНСП, НОИ и АЗ през 2004 г. приоритетно бе насочена 
към: 

 преустановяване на незаконната заетост в отраслите “строителство”, 
“хотели и ресторанти”, “търговия”, “преработка на мляко и производство на млечни 
продукти”, “производство на хляб и хлебни изделия”, “на дървен материал и др.”; 

 защита на труда на непълнолетните лица; 
 законосъобразност на посредническата дейност и работа на чужди 

граждани (в т.ч. собственици на фирми в България); 
 законосъобразност на използване на предоставени средства по програми 

и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; 
 защита на правата на работещите чрез налагане спазване на трудовото и 

осигурителното законодателство. 
И така през отчетната 2004 г. от осъществените от Д “ОИТ” общо 2514 

съвместни проверки с различни държавни контролни органи – страни по приетите 
споразумения, 1393 проверки са с представители на МТСП, ДНСП, НОИ, и АЗ. 
Проверките на Д “ОИТ” в изпълнение на договореностите по многостранното 
споразумение, съставляват приблизително 55,4 % от всичко извършени съвместни 
проверки, а спрямо извършените 34929 проверки през годината – около 4,1 %. 

В сравнение с обема съвместни проверки по многостранното споразумение 
през 2003 и 2002 г., извършените съвместни проверки на Д “ОИТ” през 2004 г.са по-
малко, съответно с 861 и 685 броя. Постигнатото намаление, като че ли най-добре 
е анализирано в отчета на Д “ОИТ” Пазарджик, което се дължи на: 

- по-малкият брой извършени кампанийни проверки през отчетната година, 
при които задължително да се съгласуват и координират съвместните действия с 
някоя от страните по споразумението; 

- намалението на възможността да се откриват работещи без уредени 
трудови отношения в МСП, приоритетно проверявани през годината от Д “ОИТ” 
самостоятелно. 

Изводът е, че през 2004 г. повечето Д “ОИТ” не са имали ангажименти към 
страните по многостранното споразумение, в обем, който да превъзхожда 
извършеното през предходните две години. За някои Д “ОИТ” този извод не се 
отнася, поради факта, че в осъществяваната инспекционна дейност през 



81 

изминалата 2004 г. е изразена тенденция на засилване на съвместната дейност 
със страните по многостранното споразумение – Д “ОИТ” Варна постига 
чувствителен ръст на съвместните проверки спрямо предходната 2003 г. с близо 
76,5 %. 

За първи път се отчита от Д “ОИТ” Варна и София съвместни проверки с 
представители на МТСП – общо 15 бр., като част от тях се извършиха в почивни 
дни. С участието на повече от една страна по споразумението са извършени 40 
проверки, най-много от които в област Кърджали. Проверките на Д “ОИТ” по 
сигнали на някои от страните по споразумението са 273 бр. като най-много са 
проверките по отправените от РУСО сигнали за нарушения – всичко 139 бр., 
30,2 %, от които са към Д “ОИТ” Шумен. С най-често отправени към Д “ОИТ” 
сигнала за нарушения са регионалните служби на ДНСП във Варна и Смолян. 

Няма Д “ОИТ”, която да не е реализирала съвместни проверки по 
многостранното споразумение. Най-много съвместни проверки са извършени в 
областите Шумен, Стара Загора, Благоевград, Ямбол, Варна и Бургас. 

Традиционно и през 2004 г. преобладават съвместните проверки на Д “ОИТ” 
с различните звена на регионалните поделения на ДНСП – общо 611 проверки, или 
44 % от всички съвместни проверки по споразумението, най-интензивни с които са 
били в областите Сливен, Ямбол, Бургас, Добрич, Благоевград, Стара Загора и 
Смолян. 

С регионалните представители на ДНСП проверките на инспекторите по 
труда са концентрирани най-вече в 146 обекти от хотелиерството и 
ресторантьорството, 68 от търговията на дребно, както и от бизнес-услугите и от 
производство на хранителни продукти и напитки. 

Без съдействието на органите на МВР не биха се реализирали и нощните 
проверки. Данните сочат, както и за предходните отчетни години, че с най-голям 
ефект е съвместната работа и взаимодействие с органите на МВР. Поради 
законовата си компетентност осигуряват на инспекторите по труда своевременното 
изясняване самоличността на работещите без трудов договор, както и доказване 
самоличността на работодателите. В много от случаите органите на МВР 
съдействаха за издирване на работодатели с оглед приключване на конкретна 
проверка в столицата, Благоевградска, Видинска и много други области. 

Доброто сътрудничество с органите на МВР в голяма степен се дължи на 
политиката на сътрудничество, осъществявана от ръководството на ДНСП. 

На второ място са реализираните 470 съвместни проверки на Д “ОИТ” с 
териториалните поделения на АЗ (33,7 % от всички проверки по споразумението). 
В сравнение с 2003 г. Д “ОИТ” са участвали в 180 двустранни проверки по-малко с 
представители на Д “БТ”. 

Д “ОИТ” Шумен, Велико Търново, Ловеч и Ямбол отчитат най-много 
извършени проверки с териториалните поделения на АЗ, а Габрово, Перник и 
Силистра не са участвали в съвместни проверки с Д “БТ”. 

С представители на Д “БТ” съвместните проверки се извършваха по повод 
нерегламентираната заетост на регистрирани безработни, сигнали, както и във 
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връзка с провеждането на Националната кампания по ЗНЗ – “Изразходване по 
предназначение на средствата, предоставени по програми и мерки за насърчаване 
и запазване на заетостта и насърчаване на трудовото законодателство за лицата, 
наети по тези програми” през месец октомври 2004 г. 

Широк е обхвата на проверените предприятия от всички общини с 
представителите на Д “БТ”. В съвместните проверки с тези органи не са обхванати 
предприятия само от 28 икономически дейности от всичко 99, съгласно НКИД. Най-
често са проверявани съвместно с Д “БТ” обекти от икономически дейности: 
държавно управление (71), търговия на едро и дребно (75), хотели и ресторанти 
(29), производство на облекло, вкл. кожено и образование (по 28), здравеопазване 
и социални дейности (25) и др. 

Значителен обем от съвместните проверки с Д “БТ”, Д “ОИТ” са реализирали 
във връзка с установяване наличието на критерии за представителност на 
синдикални структури в предприятията – Враца, Шумен и др. Представители на 
редица Д “ОИТ” участваха многократно в заседания на Съветите за 
сътрудничество към Д “БТ” относно наличие на констатирани нарушения на 
трудовото законодателство и състоянието на условията на труд във фирми, 
кандидатстващи за ползване на средства по програми и мерки за заетост. 

На трето място излизат съвместните проверки на Д “ОИТ” с РУСО – всичко 
312 бр. при 435 през 2003 г. Единствено Д “ОИТ” Силистра не е провеждала 
съвместни проверки с РУСО. Най-интензивно са взаимодействали с РУСО Д “ОИТ” 
Варна, Кърджали, Стара Загора, Бургас и София град. По-характерни са 
проверките в предприятията от строителството (39 бр. ), в хотели и ресторанти (36 
бр.) и за производство на хранителни продукти и напитки. 

Част от съвместните проверки с РУСО са по повод участие в комисии за 
разследвания на станалите трудови злополуки, въпреки че за някои Д “ОИТ” този 
вид проверки не са типични, поради ненастъпили трудови злополуки. 

Сертифицираният достъп до базата данни на НОИ облекчава работата на 
инспекторите по труда, предоставяйки им предварителна информация за наетите 
лица в съответната фирма, обект на контрол. Д “ОИТ” Пазарджик сигнализира за 
невъзможност за директен достъп до регистъра на трудовите договори в РУСО, 
поради което се налагало многократно да се търси тази услуга по повод 
решаването на подадени жалби от работещи. Като цяло, отчита се добро 
взаимодействие между двете институции за постигане на своевременно 
информиране на случаите на трудови злополуки. 

При участието си през 2004 г.в съвместните проверки по многостранното 
споразумение Д “ОИТ” са констатирали 6696 нарушения (намаление с около 12 % 
спрямо 2003 г.) и са дали 6117задължителни предписания за тяхното отстраняване 
(намаление с около 16 % спрямо предходната година). Увеличен е обаче броят на 
констатираните нарушения при една съвместна проверка – средно за страната от 
2,3 нарушения през 2002 г. и 3,4 нарушения през 2003 г. – на 4,8 нарушения през 
настоящата отчетна година. Някои Д “ОИТ” са постигнали чувствителен ръст над 
средното за страната постижение по анализирания показател, например Д “ОИТ” 
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Варна – 8,4 нарушения при една съвместна проверка, София град – 8,3 нарушения, 
София област – 7,8 нарушения, Сливен и Разград – повече от 6 нарушения. Най-
нисък обем на разкрити нарушения при съвместните проверки по многостранното 
споразумение отчита Д “ОИТ” Русе. 

Посочените позитивни резултати са достигнати благодарение на 
разширяващата се екипност и професионализъм на проверяващите, добрата 
координираност между партньорите, както и на по-голямата задълбоченост на 
проверките по работни места и работата с документацията. 

По-характерните констатирани нарушения в хода на съвместните проверки 
по многостранното споразумение могат да се систематизират в следните 
направления: 

- приемане на работа лица без сключени трудови договори в писмена 
форма; 

- неизплащане на работни заплати и допълнителни трудови 
възнаграждения за продължителна работа; 

- неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 
работещите, които най-често се констатират; 

- неизвършване оценка на риска за здравето и безопасността при работа; 
- неправомерна посредническа дейност за наемане на лица в страната и 

чужбина; 
- пропуски в способностите на работодателите да прилагат цялостно 

нормативните актове. 
Висока е проявената взискателност към нарушителите на нормите и 

изискванията на трудовото право. Съставени са общо 812 акта за установени 
административни нарушения (8,6 % от всичките актове през 2004 г.), при 929 акта 
през 2003 г. Всеки 12-ти акт през 2004 г. е съставен за отстраняване на 
нарушенията, установени при съвместните проверки по многостранното 
споразумение. 

Спрени от работа са 61 машини, съоръжения и технологични линии, 
застрашаващи здравето и живота на работещите (увеличение с 2,7 пункта спрямо 
2003 г.), в 4 проверени обекта е въведен специален режим на работа, при 
технологична невъзможност да бъде спряна дейността им. От Д “ОИТ” Пазарджик е 
спряно едно предприятие за допуснато повторно нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ. 

Д “ОИТ” при изпълнение на ангажиментите си по многостранното 
споразумение, са постановили съществуването на трудово правоотношение на 102 
лица по силата на чл. 405а от КТ. 

В изпълнение на т. 12 от Приложение № 1 от многостранното споразумение 
Д “ОИТ” са информирали РУСО и съответната дирекция “БТ” за предприятията, в 
които са връчени постановления по чл. 405а от КТ. Обикновено ежемесечно Д 
“ОИТ” изпращат информация в РУСО за извършените проверки в предприятия, при 
които е констатирано полагане на труд без трудов договор. Освен това, Д “ОИТ” 
Кърджали продължава практиката да информира РУСО за предприятия, които 
представят за проверка ведомости за заплати за определен период от време с 
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изплатено срещу подпис трудово възнаграждение на наетия персонал, но след 
извършена справка в персоналния регистър на НОИ е установено, че не са внасяни 
осигурителни вноски за този период. При поискване от Д “ОИТ”, някои РУСО 
своевременно подават необходимата информация за конкретни регистрирани 
трудови договори и/или прекратени трудови правоотношения, за броя на 
регистрираните трудови договори от отделен работодател, за броя на 
осигурителите, за броя на наетите лица от един осигурител с оглед определяне на 
обектите за контрол с над 50 наети лица. 

Взаимният информационен обмен с Д “БТ” обхваща преди всичко 
законосъобразното разходване на средствата предоставени по проекти и програми 
за насърчаване на заетостта, както и информация за получени уведомления за 
предстоящи масови уволнения. Някои Д “ОИТ” ежемесечно получават от всички Д 
“БТ” в областите информация за работодателите, сключили договор по програми и 
мерки за насърчаване на заетостта с поименни списъци на наетите по тези 
договори. 

Осигуряването на съвместната контролна дейност на Д “ОИТ” със страните 
по многостранното споразумение през 2004 г. се съпътства от някои обективни 
трудности, отразяващи се на координираността в отношенията: 

− продължава да се изтъква като слабост в сътрудничеството отделни 
случаи на недобра координация на съвместната контролна дейност, както и 
подценяване на взаимната информираност относно постигнатия резултат от 
намесата на компетентната страна; 

− още по-полезно би било, ако подаваната информация по сключените 
договори за насърчаване на заетостта съдържа адреса на обекта и настъпилите 
промени в него; 

− различното технологично време, необходимо за осъществяване на 
проверка от представители на Д “ОИТ” и РУСО; 

− планирането на съвместната контролна дейност следва да се обвърже 
по-пълно с определените приоритети на контролните органи и съществуващите 
проблеми в икономическите сектори на регионите; 

− за деловата работа по сътрудничеството на национално ниво е 
необходимо да се съблюдава договорирания в споразумението ротационен 
принцип и от АЗ. 

Съвместната контролна дейност по многостранното споразумение през 2004 
г., въпреки положените съвместни усилия в някои от случаите не бе достатъчна, за 
да се защитят накърнените права на работещите в предприятия за производство 
на облекло, чиито работодатели са чужденци. Някои Д “ОИТ” считат, че 
съществува празнота в нормативната уредба на легитимността на работодателя, 
което дава възможност на чужди граждани с регистрирани фирми в България 
(гръцки, турски, немски, италиански и др.) да дискриминират наетите от тях 
работещи. Предложението им е да се въведе в раздела за административно 
наказателна отговорност на КТ правната възможност за налагане на имуществена 
санкция на работодателите – юридически лица. Други Д “ОИТ” предлагат да се 
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обвърже по законов ред задължението на работодателя по чл. 245, ал. 1 от КТ със 
задължителното ежемесечно внасяне на осигурителните вноски върху трудовото 
възнаграждение на наетия персонал. Мотивът е, че предприятия прибягват до 
оформяне на ведомости за заплати с изплатено трудово възнаграждение срещу 
подпис, но без да внасят осигурителни вноски за съответния период. 

През отчетната 2004 г. осъществяването на по-ефективен контрол чрез 
взаимното допълване на упражняваните законоустановени правомощия на 
страните по многостранното споразумение е неоспорим факт. Въведеният и 
доразвиващ се по-гъвкав подход както при взаимния обмен на потребната 
информация, така и при планирането и реализацията на съвместните проверки 
увеличава позитивните резултати по защитата на труда и по-доброто спазване на 
контролираното законодателство. 

Б. ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ИА “ГИТ” 
Следвайки възприетата управленска технология от предходните отчетни 

години, и през 2004 г. дейността на ръководството на ИА “ГИТ” основно бе 
фокусирана върху качественото изпълнение на задачите, приоритетите и 
кампаниите, предвидени в Годишния национален план за работа на Агенцията. 

Инспекционната дейност своевременно и адекватно се ориентираше и към 
настъпилите промени в средата за нейното извършване. Ръководството на 
агенцията организира провеждането на три извънпланови кампании в различни 
сектори на националното стопанство и две специализирани проверки с национален 
обхват в рискови производства и дейности. 

Значително управленско време се отдели на станалата в началото на 2004 г. 
трудова злополука в “Кремиковци” АД, при която трима работници загинаха, а други 
22 получиха отравяне от доменен газ. Ръководството на Агенцията предприе 
спешни и дългосрочни мерки за системно инспектиране на дейността по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазването на 
конкретните нормативно определени задължения на ръководни и длъжностни лица 
в металургичната фирма за осигуряване на безопасна работа. 

На поредица от срещи със социалните партньори, ръководството на 
дружеството, представителите в КУТ, временната парламентарна комисия за 
разследване условията на труд в Кремиковци и членовете на НСУТ бяха запознати 
с резултатите от контролната дейност на Агенцията в рискови производства и 
обекти. 

Ръководството на агенцията се ангажира с непосредствено участие в редица 
срещи на национално, отраслово и регионално ниво при започване на 
предвидените национални кампании както и при отчитането на резултатите от 
тяхното провеждане, а в някои региони и при откриването на областни кампании. 
На тези срещи се канеха и присъстваха представители на ръководствата на 
социалните партньори, кметове, областни управители, представители на КУТ/ГУТ. 

Във връзка с новото правомощие на ИА “ГИТ” за контрол на служебните 
правоотношения, изпълнителният директор проведе работни срещи с министъра 
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на държавната администрация. Обсъждаше с парламентарната комисия по труда и 
социалната политика актуални въпроси на контрола върху дейността на службите 
по трудова медицина, промените в Кодекса на труда и в Закона за ЗБУТ, по който 
отговори и на парламентарно питане. 

По повод законопроекта за инспектирането по труда, Изпълнителният 
директор на ИА “ГИТ” се срещна с народни представители от НДСВ, ДПС и БСП, 
като се предостави и становище в тази връзка и на министъра на труда и 
социалната политика. 

Взе участие в работни срещи в МТСП относно подобряване 
административния капацитет на агенциите от системата на министерството, като 
на министъра на труда и социалната политика предостави подробен план за 
институционално управление капацитета на ИА “ГИТ” за периода 2004 – 2007 г. 
предвид предстоящото му обсъждане в МС. 

Възприетият стил от ръководството на системен мониторинг върху 
дейността на Д “ОИТ” се прилагаше през цялата година. Националните съвещания 
и срещите с инспекторите по труда се организираха и извън областните центрове, 
които се съчетаваха тематично с обсъждането и на някои остри проблеми на 
заетостта и условията на труд в регионалните икономики – месопреработването, 
текстилната и шивашката промишленост, дървопреработването и др. На такива 
срещи в гр. Сандански, Гоце Делчев, Перник, Хасково, Балчик, Монтана, Видин, 
Бургас, Разград, Враца, Лом, Кирково, Троян, Смолян, Ловеч, Трявна, Кърджали и 
др. се канеха и представители на бизнеса, социалните партньори, на органите за 
местно самоуправление и се провеждаха пресконференции. Осигуряваше се 
обстановка за провеждане на конструктивен диалог по въпросите на защитата на 
труда и контрола по спазването на изискванията на нормативните актове с акцент 
и върху спазването на закрилните норми при използване труда на непълнолетни 
лица. 

От изпълнителния директор бе изнесен доклад за европейските модели и 
практика на организация и сътрудничество в процеса на осигуряване на ЗБУТ, за 
международните стандарти, норми опит и тяхното транспониране в българското 
законодателство и по актуални промени в нормативната уредба пред 
работодатели, синдикалисти и органи за безопасност и здраве от предприятията на 
металургията, циментовата промишленост и мините. 

За координиране на съвместната работа на ИА “ГИТ” с други държавни 
контролни органи и администрации се организираха срещи с ръководители на АСП, 
АЗ, ДТН, КТИ и РДВР в някои области. 

Текущите въпроси на сътрудничеството на ИА “ГИТ” с БТПП, БСК и БИБА се 
обсъдиха между ръководствата на посочените институции. 

Интензивни контакти се осъществиха с ръководството на КТ “Подкрепа” по 
повод 15-годишнината от създаването на конфедерацията. Уважен бе с участие на 
изпълнителния директор тържествения юбилей на КНСБ в Пловдив. 
Изпълнителният директор участва в работен семинар на Националната трудова 
борса “Подкрепа”, проведе срещи с представители на синдикатите от КТ 
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“Подкрепа” и КНСБ в БТК по повод нарушенията на законодателството. 
Ръководството на агенцията взеха участие в редица мероприятия с КНСБ и КТ 
“Подкрепа” във връзка с отбелязването на 28 април – международния ден по 
здраве и безопасност при работа и ден в памет на загиналите при трудови 
злополуки, както и в честването на Деня на миньора под патронажа на Президента 
на Р България. 

Подобаващо внимание ръководството отдели на дейността по осигуряване 
на ЗБУТ в структуроопределящи предприятия от националното стопанство – освен 
на “Кремиковци” АД, но и на “Химко” АД гр. Враца, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД и 
к. к. “Пампорово” Смолян. По проблеми на статута на трудоустроени лица, 
извънредния труд и съкращенията на работната сила ръководствата на ИА “ГИТ” и 
БИБА организираха среща с представители на “Райфайзенбанк”, “Нестле”, “Крафт 
фуудс”, “Балканфарма”, “Данон”, мини “Челопеч”, “Демир банк”. Съвместно със 
синдикатите и областния управител на Търговище, изпълнителният директор 
информира на съвместна среща управителните органи на “Фунда Анд” и “Систем 
Япъ България” за ролята и значението на контрола, упражняван от ИА “ГИТ”. 

Изпълнителният директор взе участие и изрази становище на ИА “ГИТ” в 
заседание на УС на проекта “Изпълнение на предприсъединителните ангажименти 
на Р България в областта на ЗБУТ” с участието на представители на ЕС, МТСП, 
МИ и социалните партньори. 

Ръководството участва в провеждането на национални конференции, 
посветени на компенсациите за вредни условия на труд, организирани от МТСП, 
КНСБ и фонд “Условия на труд” и на безопасността на труда в строителството във 
връзка с европейската седмица, на която изпълнителният директор изнесе доклад. 

Във връзка с окончателната оценка на проекта на МОТ “Обучение за 
интегрирана инспекция по труда” се проведоха срещи с представители на МОТ и 
ръководството взе участие в заключителната Национална тристранна конференция 
по проекта. 

Изпълнителният директор на ИА “ГИТ” участва в Белград в международна 
тристранна конференция във връзка със стартирането на проект на МОТ за 
развитието на сръбската инспекция по труда, на която изнесе доклад пред 
участниците за българския опит в инспектирането на труда чрез прилагането на 
интегрираното инспектиране. 

Посетена бе полската инспекция по труда за обсъждане на двустранното 
сътрудничество и за обмяна на опит по прилагането на директивите на ЕС в 
областта на ЗБУТ. Подписа се споразумение за сътрудничество между двете 
институции. Последователно през годината се организираше и реализираше 
сътрудничеството с Полската инспекция по труда. 

Изпълнителният директор участва в международна конференция под 
надслов “Обединена Европа – общи принципи и приоритети на инспекциите по 
труда” във гр. Вроцлав – Полша. На срещи със синдикатите от Румъния, Албания и 
Косово, със заместник-министъра на труда, генералния директор на инспекцията 
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по труда и директора на осигурителния институт на Албания се обмени опит и се 
повиши тяхната информираност за дейността на ИА “ГИТ”. 

Организира се посещението на делегациите на турската и арменската 
инспекции по труда. 

По различни проекти и аспекти от разностранната дейност на ИА “ГИТ”, се 
проведоха срещи с дипломатически представители на посолствата на САЩ, 
Великобритания и Германия. На проведена среща с представители от 
Американския център за синдикална солидарност, изпълнителният директор 
уточни провеждането на съвместни мероприятия в различни общини. Взе участие в 
семинар на Европейския институт за синдикални изследвания и на МТСП относно 
трудовите съдилища в системата на индустриалните отношения. 

Системно се организираше и текущата работа по проучване и решаване в 
законоустановените срокове на постъпилите молби, жалби, сигнали и запитвания, 
както и участието на инспектори в комисии за разследване на трудови злополуки. 

Ръководството на ИА “ГИТ” съдейства на Министерството на отбраната в 
реализирането на мерки за повишаване квалификацията на командния състав на 
армията по въпросите на осигуряване на ЗБУТ. 

В. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 
НА ТРУД” 

През 2004 година дейността на дирекция “ЗБУТ” беше насочена към 
изпълнение на задачите от Националния годишен план за работа през 2004 година 
в областта на здравословните и безопасни условия на труд чрез осъществяване на 
непрекъснат мониторинг върху хода на изпълнението им и оказване на 
методическа и практическа помощ на Д "ОИТ". В срок бяха изпълнявани и 
допълнително възложените задачи от ръководството на Агенцията и висшестоящи 
държавни органи. 

През 2004 година се извърши значителна по обем разработваща, 
организационна, координираща и отчетно-аналитична дейност, като вниманието 
беше насочено главно към: 

− контрол по изпълнението на планираните задачи и достигане очакваните 
резултати; 

− задълбочаване анализа на инспекционната дейност; 
− усъвършенстване работата по отчитане на резултатите от контролната 

дейност; 
− създаване необходимата организация за своевременната подготовка на 

Годишния националния план за работа на ИА ГИТ” през 2005 година; 
− подобряване взаимодействието с Д “ОИТ” и оказване на непосредствена 

методическа и практическа помощ с цел подобряване организацията на работата и 
повишаване ефективността от инспекционната дейност; 

− подобряване резултатите от извършваните в определени икономически 
дейности специални проверки чрез непосредствено участие на инспектори от 
дирекцията при организирането и провеждането им; 
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− поддържане на необходимия баланс между извършваната 
широкообхватна методическа дейност и участието на инспекторите от дирекцията 
в непосредствения контрол на производства и дейности с висок производствен 
риск; 

− разработване на необходимите методически помагала и информационни 
материали в помощ на инспекторите по труда във връзка с провежданите 
национални и областни кампании; 

− подкрепа и задълбочаване социалното сътрудничество с отрасловите и 
браншовите съвети по условия на труд и осъществяване на по-добра координация 
с партньорите по приетите споразумения; 

− приключване в срок годишното атестиране на служителите от дирекцията 
за 2004 година и подготовка на личните им планове за работа и плановете на 
отделите през 2005 година. 

На Инспектората на МТСП и дирекция “Условия на труд, управление при 
кризи и алтернативна служба”регулярно се подготвяха и предоставяха в срок 
ежемесечните анализи за работата на Агенцията. Пред ръководството на МТСП 
беше отчетен годишния преглед по планиране на дейността за 2004 година. 

Своевременно се подготвяха в обобщен вид ежемесечно и тримесечно 
отчетните данни от инспекционната дейност на Д "ОИТ" през цялата 2004 година, 
въз основа на които се изготвяха отчетите за дейността на ИА "ГИТ" през 
отделните тримесечия, включително за първото полугодие и 9-те месеца на 2004 
година, като се организира и тяхното предоставяне по предназначение. 

През 2004 година дирекцията взе активно участие в подготовката на проект 
на Закон за инспекцията по труда и по промените в ЗБУТ, а така също и при 
разработването на плана за укрепване на институционалния капацитет на ИА "ГИТ" 
до 2007 година в следните направления: 

− увеличаване обхвата на контрол; 
− повишаване ефективността и ефикасността на контрола; 
− оптимизиране труда на инспекторите; 
− обучение и квалификация на персонала. 
В срок беше отговорено на въпросниците от МОТ и ЕС за дейността на ИА 

"ГИТ", както и от SLIK по повод провеждани международни прояви в рамките на 
Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. 

В края на годината беше подготвен основния вариант на Стратегия на ИА 
"ГИТ" за контрол по използването труда на непълнолетните, придружен с макет на 
първичен документ за регистриране на нарушения и нарушители на нормите, 
закрилящи труда на непълнолетните. 

Беше извършена значителна по обем работа по подготовката на 
Ръководство за планиране, провеждане и отчитане на контролната дейност, заедно 
с макети на образци на документи, използвани в контролната работа при 
съгласувани правни основания за определени действия на инспектора по труда по 
време на проверка. 
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През годината от дирекцията се изготвиха редица анализи и обобщени 
информации за състоянието и проблемите на условията на труд и трудовия 
травматизъм в обектите на контрол, съпътствани с конкретни предложения за 
тяхното решаване. 

Задълбочено и професионално бяха подготвени: 
− информация за Зам. Министъра на МТСП, г-н Валери Апостолов относно 

инспекционната дейност на ИА “ГИТ” през 2003 г; 
− информация за кабинета на г-жа Меглена Кунева – министър по 

европейските въпроси за състоянието на условията на труд в леката 
промишленост и въвеждането на европейските стандарти; 

− писмено предложение до министъра на труда и социалната политика – г-
жа Христина Христова за стимулиране на предприятия за постижения по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2004 г., 
придружено с пакет от материали за оценяване и класиране на най-добрите 
предприятия в тази област, предложени от Д”ОИТ”; 

− доклад до Министъра на труда и социалната политика, относно 
състоянието на минноспасителната дейност в Република България; 

− анализ на извършените проверки и областни кампании в икономически 
дейности “Селско стопанство”, “Образование”, в предприятията за производство на 
облекло и при използването на пестициди през 2003 година; 

− информация за резултатите от осъществените проверки през 2003 година 
по спазване на трудовото законодателство във фирми от дървообработващата 
промишленост и по опазване на горите през първото полугодие на 2004 година, 
извършени в изпълнение на Националната план-програма за взаимодействие на 
министерства и ведомства по опазването, ползването, преработката и търговията с 
горски, дивечови и рибни продукти и оперативния план за съвместни проверки по 
План-програмата за охрана на горите; 

− годишен, актуализиран анализ на травматизма в строителството, с 
изведени основни причини за високия травматизъм в отрасъла; 

− анализ за извършени разследвания на тежкия травматизъм в 
икономически дейности “Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване” и “Производство на машини, оборудване и домакински уреди” въз 
основа на събрана статистическа информация; 

− обобщена справка за годишните разходи на предприятията от цялата 
страна през 2003 година за безплатна предпазна храна и противоотрови и 
стойността на една точка от комплексната оценка на условията на труд; 

− анализ на извършени тематични проверки в отрасъл “Строителство”, във 
връзка с Европейска седмица по здраве и безопасност при работа под мотото “Да 
строим безопасно”; 

− анализ на резултатите от проведени през 2003 година областни кампании 
в енергетиката, селското стопанство, хранителната промишленост, производството 
на облекло; 
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− анализ за резултатите от проверките по осигуряване ЗБУТ в 
предприятията за производство на промишлени взривни материали. 

При обсъждането на проектът за нова система на еталоните в Република 
България в съответствие с европейските изисквания взеха участие и 
представители от дирекция “ЗБУТ”. 

Приоритет в работата през 2004 година беше участието на инспектори по 
труда при подготовката и провеждането на пет национални кампании, две планови 
– Национална кампания № 1 “Спазване на трудовото законодателство в 
предприятията за преработка на мляко и производство на млечни продукти” (м. 
април 2004г.) и Национална кампания № 2 “Спазване на здравословните и 
безопасни условия на труд в предприятията за производство на пластмасови и 
каучукови изделия” (м. юни 2004 г.), и три извън планови – “Привеждане на 
условията на труд в химическите предприятия и обекти с висок професионален 
риск в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд” (м. февруари 2004 г.), “Спазване на здравословни и безопасни 
условия на труд в кислородните производства и пълначните станции за 
кислород” (м. ноември-декември 2004 г.) и “Осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в държавните и общински театри и залите, в които 
държавните културни институти осъществяват своята дейност” (м. август-
септември 2004 г). 

За успешното им провеждане бяха подготвени подробни указания и 
заповеди за провеждане, съставени бяха необходимите регистри на обектите, 
подлежащи на контрол, организираха се учебни курсове с практическа насоченост 
за подготовка на участващите инспектори по труда. 

В проверките взеха участие и инспектори от дирекцията, както и поканени 
представители от други специализирани контролни органи за съвместно участие по 
време на кампаниите. 

По време на проверките беше оказана помощ на работодателите от 
рисковите производства по организацията на работата за изпълнение на 
програмите за отстраняване или намаляване на производствения риск, както и 
даването на технически съвети. 

В тази връзка през м. юли 2004 г. беше инициирано провеждането на 
национална конференция на тема: “С отговорност и грижа за безопасни и 
здравословни условия на труд в химическата промишленост”, която беше 
организирана от Отрасловия съвет по условия на труд “Химическа и 
нефтопреработваща промишленост” към Министерство на икономиката. В нея 
взеха участие представители на Централната администрация на ИА “ГИТ”, МТСП, 
КНСБ и КТ “Подкрепа”, работодатели. 

През 2004 година, инспекторите от дирекцията отговориха в срок на 
постъпили молби, жалби и сигнали от граждани, синдикати, ведомства и фирми, 
дадоха голям брой устни консултации и съвети, свързани с осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд и осъществяването на трудовите 
правоотношения в различни отрасли и дейности. 
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Едно от основните направления в дейността на дирекция “ЗБУТ” беше 
организацията и оказването на методическа помощ при провеждането на 
периодичен контрол в рискови производства и дейности на територията на 
страната. 

За целта беше актуализиран националния регистър на тези производства и 
дейности. 

С непосредственото участие на инспектори по труда от дирекцията бяха 
извършени специални проверки по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд в “Доменно производство” към “Кремиковци” АД – първа доменна 
пещ и инфраструктурата към нея и “Фая Арм” ЕООД, гр. София, производствените 
поделения на “Лукойл Нефтохим” АД, гр. Бургас, “Химко” АД (“Индагро България” 
АД, гр. Враца), “Галас Ойл” ООД, гр. Силистра, “Винпром” АД, гр. Пещера, “Персей” 
ЕООД, с. Дълго поле, “Крон – 96” ООД, с. Долни воден, ЕТ “ИВД – Иван Делчев”, с. 
Динк, “Асеко” ЕООД и “Алкохол – Индъстрис” ЕООД, гр. Видин, “Ембул инвестмън” 
АД, гр. Стара Загора, предприятието за производство на плочи от дървесни 
частици “Габровница” АД, с. Горно Съхране, обл. Стара Загора, обекти в 
здравеопазването, свързани с експозиция на биологични агенти при работа 
(Медицински университет, Национален център по паразитни и заразни болести и 
Национален център по хематология и трансфузиология, гр. София, СХБАЛ 
“Амброаз Паре”, гр. Сливен), предприятия за производство на спирт на 
територията на Благоевградска, Пловдивска и Търговищка област. 

На много места се извършиха и контролни измервания на факторите на 
работната среда с наличните уреди. 

През 2004 г. значителна част от дейността на инспекторите от браншовите 
отдели на дирекция “ЗБУТ” беше свързана с подпомагане на контролната дейност 
на Д “ОИТ”, която се изрази главно в подготовка на методически помагала и 
указания, като: 

− Указания за организиране, провеждане и отчитане на периодичния 
контрол в рисковите производства и обекти разположени на територията на 
Република България; 

− Методическо помагало и Примерен въпросник за инспектиране по 
спазване на изискванията за защита на работещите от съществуващи или 
потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични 
агенти на работното място; 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на термична обработка на металите; 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в производства за разделянето на въздух и пълначните станции за 
кислород; 

− Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при производство и употреба на опасни химични 
вещества; 
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− Примерен въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в обекти за производство на етилов алкохол (спирт); 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в машиностроителни предприятия; 

− Методическо помагало за инспектиране на здравословни и безопасни 
условия на труд при ремонт на автомобили; 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в телекомуникационните обекти от системата на БТК; 

− Методическо помагало за инспектиране на здравословни и безопасни 
условия на труд в офиси; 

− Методическо помагало за инспектиране на здравословни и безопасни 
условия на труд в предприятия, извършващи сметосъбиране и сметоизвозване; 

− Информационно помагало за изискванията при превоза на опасни товари 
по шосе; 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в пощенските съобщения и предприятията извършващи пощенски 
услуги; 

− Методическо помагало за интегрирано инспектиране по труда в 
предприятия, извършващи строителство, подновяване, основен ремонт и 
поддържане на железния път; 

− Методическо помагало за инспектиране по спазване на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятия за преработка на мляко и производство 
на млечни продукти; 

− Методическо помагало за инспектиране по спазване на здравословни и 
безопасни условия на труд при експлоатация на въжени линии в мините и 
дърводобива; 

− Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд в предприятия за обработка на кожи; 

− Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни 
условия на труд в предприятия за производство на взривни материали; 

− Информационно помагало за взривна дейност в т.ч. със списъци на: 
 допуснатите в употреба взривни материали; 
 фирмите получили разрешение да обучават основния взривен 
персонал; 
 фирмите, получили разрешение да проектират специални взривни 
работи. 

− Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при експлоатация на въжени линии в мини и кариери. 

Изготвени бяха и указания до директорите на Д “ОИТ” за обхвата на 
специалните проверки по здравословни и безопасни условия на труд, които са 
планирани да бъдат извършени през първото полугодие на 2005 г. в училища и 
детски градини на територията на страната. 
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За подобряване на взаимодействието с Д "ОИТ" и организацията на 
работата и повишаване ефективността от контролната дейност бяха подготвени и 
предоставени на Д “ОИТ” указания за: 

− извършване на измервания в потенциално експлозивна атмосфера и кой 
има право да извършва измервания, свързани с оценката на риска; 

− прилагането на чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работното оборудване; 

− инспектиране на здравословни и безопасни условия на труд в 
предприятия, извършващи дейности свързани с преработка и третиране на 
отпадъци на депа за инертни материали, за по-точното разграничаване на 
правомощия на ИА “ГИТ” и Министерството на околната среда и водите; 

− прилагането на действащите два правилника по електробезопасност; 
− извършването на необходимия контрол по време на строителството и при 

участие на инспектор по труда в приемателните комисии за осигуряване на 
безопасност на обектите, въведени в експлоатация; 

− за засилване на контрола във фуражната промишленост във връзка с 
допуснатата аварийна злополука в “Атрико” АД, гр. София, зърнобаза град Враца; 

− за засилване контрола по спазване изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд при използването на препарати за растителна защита в 
селскостопански предприятия, провеждащи активни агрохимически мероприятия в 
периода март-октомври. 

Инспектори от дирекцията взеха участие в работни срещи и заседания при 
разработването и обсъждането на проекти на наредби за здравословни и 
безопасни условия на труд при: извършване на строително-монтажни работи; 
работа с въздушни компресорни инсталации и уредби; механично (студено) 
обработване на металите, както и при разработването на нов правилник за 
безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и 
преработването на правилник по безопасност на труда в дървообработващата и 
мебелната промишленост по проект Матра МАТ 02/BG/9.2 “Развитие на 
правилниците по безопасност на труда в съответствие с правото и практиката на 
Европейския съюз. 

Предоставиха се пред съответните органи и звена редица писмени 
становища по: 

− проект за изменение на Закон за здравословни и безопасни условия на 
труд; 

− подхода за въвеждането на Директива 2001/37/ЕС за производство на 
тютюневи изделия; 

− необходимостта за предвиждане преходни периоди за прилагане и 
контрол по новоприетото законодателство в областта на безопасните и 
здравословните условия на труд по Глава 13 от преговорите с Европейския съюз за 
периода 01.07.2002 ÷ 01.05.2004 г.; 
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− проучването на МТСП за икономическите последици от въвеждането на 
Европейската директива за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на азбест; 

− ОВОС за инвестиционното намерение за изграждане на АЕЦ “Белене”; 
− състоянието на минноспасителната дейност в България; 
− проект на Наредба за осъществяване на дейностите, свързани с 

взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контролът над тях в 
МВР; 

− необходимостта от разработване на Правилник за здравословни и 
безопасни условия на труд при подземен добив на полезни изкопаеми; 

− състоянието и проблемите по осигуряване на ЗБУТ в ЕРП на територията 
на Република България; 

− разработваните методики и инструкции за съставяне на типови 
технологични проекти за изграждане на изолиращи прегради и противопожарни 
заграждения в подземните въгледобивни рудници за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд; 

− делаборация на инженерни боеприпаси, намиращи се на въоръжение в 
МО и тяхната продажбата на юридически и физически лица; 

− проект на Наредба за добра лабораторна практика; 
− проект на BDS – ЕN ISO 9241-5 “Ергономични изисквания при офис 

работа с видеотерминали. Изисквания към работното място и работната поза”; 
− проект за БДС EN 1005 – 1:2001 “Физическа работа на човека”; 
както и проектите на нови наредби и изменения на съществуващи, 

правилници за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 
различни производства и дейности, специализирани справочници, указания за 
организация и провеждане на периодичен контрол в рискови производства и 
дейности и др. 

Беше изготвено предложение до ръководството на МТСП във връзка с 
подготвената Пътна карта за България – таблица от Европейската комисия – ГД 
“Заетост и социални въпроси”. 

През отчетния период бяха изготвени и отговори на въпросите, поставени от 
народните представители от временната парламентарна комисия за проучване и 
проверка на състоянието на ЗБУТ в “Кремиковци” АД и предприетите мерки от ИА 
“ГИТ” след станалата на 10.01.2004 г. аварийна трудова злополука в “Доменно 
производство” и въпросите поставени от народните представители Панайот Ляков 
и Кръстю Петков. 

След подробен анализ на състоянието на здравословните и безопасни 
условия на труд и нивото на травматизма в рисковите отрасли в Република 
България се изготви предложение предвидената за изпълнение грантова схема в 
компонент ІІІ на проекта BG 2003/004-937.05.01 “Изпълнение на 
предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на 
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здравословните и безопасни условия на труд”, да се проведе в икономическа 
дейност “Производство на изделия от каучук и пластмаси”. 

Значителен дял от работата на инспекторите от дирекцията през 2004 
година беше ангажиран в реализирането на конкретни мерки за подобряване на 
организацията и взаимодействието с други държавни контролни органи и социални 
партньори по въпроси, свързани с осъществяването на контролната дейност в 
рамките на подписаните двустранни и многостранно споразумения за 
сътрудничество. 

Изготвените анализи и информации от извършени проверки в различните 
икономически дейности, придружени със налагащите се препоръки към 
работодателите за привеждане на предприятията в съответствие с изискванията 
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, бяха внасяни за 
разглеждане в съответните отраслови съвети по условия на труд. В тази връзка 
инспектори от дирекцията участваха в работата на следните отраслови съвети по 
условия на труд: 

Отраслов съвет по условия на труд в дървообработващата и мебелната 
промишленост за обсъждане резултатите от съвместните проверки по охраната на 
горите през 2003 г.; 

Отраслов съвет по условия на труд в леката промишленост за 
обсъждане анализ на резултатите от проведените областни кампании в 
предприятията за производство на облекло през 2003 г.; 

Отраслов съвет по условия на труд в образованието за обсъждане 
анализ на резултатите от проведените областни кампании по спазване на 
трудовото законодателство в отрасъл “Образование” през 2003 г.”; 

Отраслов съвет по условия на труд в отрасъл “Селско стопанство” за 
обсъждане анализ за резултати от проведените областни кампании по спазване на 
трудовото законодателство в отрасъл “Селско стопанство” през 2003 г.” и “Анализ 
за контролната дейност по спазване изискванията за ЗБУТ при прилагане на 
пестициди през 2003 г.”; 

Отраслов съвет по условия на труд, организиран от Министерство на 
икономиката във връзка с изпълнението на §3 от ЗЗБУТ в предприятията за добив 
на рудни и нерудни изкопаеми; 

Отрасловия съвет по условия на труд при Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството за обсъждане резултатите от 
извършени проверки; 

Отрасловия съвет по условия на труд при Министерство на културата с 
цел неговото изграждане и организационно укрепване; 

Отрасловия съвет по условия на труд “Химия и нефтопреработваща 
промишленост” за обсъждане резултатите от съвместните проверки, включително 
и за избор на високо рисков отрасъл по проект BG 2003/004-937.05.01. 

Браншовия съвет по условия на труд “Лека промишленост” към МИ за 
обсъждане анализа и резултатите от проведената през 2003 г. национална 
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кампания “Спазване на здравословни и безопасни условия на труд в 
предприятията за производство на керамични изделия”. 

През годината инспектори от дирекцията взеха участие в редица 
конференции, семинари проведени обучения, като: 

− международен семинар-обучение, организиран от МОТ на тема “Система 
за мониторинг върху детския труд”, Румъния; 

− заключителна международна тристранна конференция по проекта на МОТ 
BUL/98/M03/FRG “Обучение за интегрирана инспекция по труда; 

− национална конференция “Да строим безопасно”, проведена на 
21.10.2004 г. в гранд хотел “Radisson SAS” във връзка с европейската седмица по 
безопасност и здраве на Европейската агенция за безопасност и здраве при 
работа; 

− семинар от третата фаза на проекта на Европейската синдикална 
федерация за текстил, облекло и кожи, на тема “Българската шивашка индустрия – 
лидер в корпоративната социална отговорност”; 

− семинар на тема “Координатори по безопасност и здраве в 
строителството”, организиран от Министерството на труда и социалната политика, 
във връзка с европейската седмица по безопасност и здраве; 

− кръгла маса “Здравословни и безопасни условия на труд в областта на 
културата – състояние, анализ, перспективи” с доклад на резултатите от 
проведената национална кампания “Осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд в държавните и общински театри и залите, в които държавните 
културни институти осъществяват своята дейност”; 

− семинар на тема “SEVESO директиви – химически риск”; 
− семинар на тема “Респираторни професионални заболявания”, 

организиран във връзка с международния ден за безопасност и здраве при работа; 
− представяне на дейността на ИА “ГИТ” при обучение на комитетите по 

условия на труд в системата на Министерство на отбраната и други, организирани 
от национални и браншови камари. 

За развитие и задълбочаване социалното сътрудничество с отрасловите и 
браншовите съвети по условия на труд и осъществяване на по-добра координация 
с партньорите по приетите споразумения инспектори от дирекцията взеха участие 
в организирани срещи, на които бяха обсъждани резултатите от проведени 
национални кампании с представители на социалните партньори от съответните 
федерации към КТ “Подкрепа” и КНСБ; хранително-вкусовата промишленост; 
синдиката на българските учители; Българската камара на химическата 
промишленост, Българската стопанска камара и други. 

Инспектори от дирекцията взеха непосредствено участие при разследването 
на тежки трудови злополуки, довели до смърт или сериозни увреждания на 
здравето на пострадалите с последваща инвалидност в “Кремиковци” АД и на 
строителни обекти в столицата и страната, в миннодобивната промишленост. 

През 2004 година дирекцията подготви и бяха издадени 20 разрешителни за 
проектиране на специални взривни работи, 7 разрешения за провеждане на 
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промишлени изпитания на взривни материали, уреди и съоръжения предназначени 
за взривната техника, 3 разрешения за допускане на новоразработено взривно 
вещество и 4 разрешения за организиране и провеждане на обучение на основен 
взривен персонал за работа с взривни материали. 

През 2004 година инспекторите от Д “ЗБУТ” подготвиха и редица статии и 
други информационни материали за средствата за масово осведомяване, като 
участваха и непосредствено в организирани тематични предавания, 
пресконференции и интервюта. 

Наред с изпълнението на тези задачи инспекторите от дирекцията взеха 
участие в двукратно преброяване на синдикалните организации, съвместно с 
представители на Агенция по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, в 
извършване на проверки за установяване на представителност на организациите 
на работниците и служителите, подали документи: КНСБ, КТ “Подкрепа” и ГЦБСБ. 

Разработиха се материали за международния ден за безопасност и здраве 
при работа (28 април), включващи изработване на лого, материал за сайта на ИА 
“ГИТ” и програма за провеждане на съвместни мероприятия със социалните 
партньори в памет на загиналите при трудови злополуки. 

През 2004 г. продължи дейността по организиране на поддръжката и 
ремонта в оторизирани сервизи на 211 уреди, калибрирането им в лаборатории за 
калибриране, периодичната им настройка и презареждане на батериите. 

Разработи се Авариен план и Наредба за организиране на пожарната 
безопасност на територията на ИА “ГИТ”. 

Беше подготвено предложение за финансиране от фонд Условия на труд на 
теми през 2005 г., свързани с решаване на актуални проблеми по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на материали в помощ 
на инспекторите по труда. 

Организиран бе курс за обучение и се проведоха изпити и издаване на 
удостоверения за придобиване квалификационна група по безопасност на труда на 
електроспециалисти в системата на ИА “ГИТ”. Актуализирано беше съдържанието 
на Националния регистър за фирмите, извършващи обучение на 
електроспециалисти за придобиване на квалификационна група по 
електробезопасност. 

Инспектори от дирекцията взеха участие в работата на управителния съвет 
по проект BG2003/004-397.05.01 “Изпълнение на предприсъединителните 
ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд” по Програма PHARE и в заседания на технически комитети към 
Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” и Български институт по 
стандартизация. 

Активно бе участието на служителите от дирекцията при провеждането на 
обучението на инспекторите по труда по основните модули от програмата за 
интегриран контрол. 

По съществените положителни промени, настъпили в резултат на 
дейността на инспекторите от дирекцията се изразяват в следното: 
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Създаде се възможност за повишаване на обхвата, качеството и 
ефективността на контролната дейност по здравословни и безопасни условия на 
труд в една голяма част от рисковите производства и обекти чрез постигане на по-
голяма задълбоченост при извършване на проверките, проучване на добрата 
практика на по-опитните инспектори по труда и прилагането й в работата на 
останалите инспектори по труда. 

Оказа се помощ на място на работодатели от проверяваните икономически 
дейности за подобряване на качеството на изготвените програми за ограничаване 
риска и осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

С разработените Указания за организирането, провеждането и отчитането 
на периодичния контрол в рисковите производства и обекти се създаде 
възможност за изграждане на по-ефективна система за неговото планиране, 
провеждане и отчитане. 

Утвърди се практиката, значими проблеми по спазване на трудовото 
законодателство в рисковите производства да се разглеждат и поставят за 
решение на заседания на Отрасловите съвети по условия на труд в съответните 
икономически дейности. 

Подобри се координацията и качеството на съвместната дейност с МВР, ДА 
“Гражданска защита”, ГД “ИДТН”, ГД “Надзор на пазара и други. 

Изготвените анализи на база извършената инспекционната дейност на 
инспекторите по труда за състоянието на здравословните и безопасни условия на 
труд в проверените предприятия, позволиха да се определят приоритетните 
направления в дейността на дирекцията през 2005 година. 

Г. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” 
Дейността на дирекцията през 2004 г. бе насочена към контрола по спазване 

на трудовото законодателство, специализирания контрол по Закона за 
насърчаване на заетостта, в изпълнение на задачите, поставени с Националната 
цел, Националните приоритети и кампании. От месец септември в Дирекция 
“Правна” има назначени държавни инспектори, които осъществяват контрол по 
Закона за държавния служител. 

През годината инспекторите в дирекцията обобщиха и анализираха 
резултатите от инспекционната дейност на Д "ОИТ", съдържащи се в тримесечните 
им отчети. Съвместно с другите дирекции участваха в изготвянето на отчета за 
дейността на ИА "ГИТ" за ІV-то трим 2003 г., І-во, ІІ-ро и ІІІ – то тримесечия на 2004 
г., за първото полугодие и деветмесечието на 2004 г., в частта за резултатите от 
контрола по спазване на трудовото законодателство, Закона за насърчаване на 
заетостта и работата по молбите, жалбите и сигналите. 

Съвместно с другите дирекции участваха в изготвянето на годишния отчет 
на ИА "ГИТ" за 2003 година, в частта за резултатите от контрола по спазване на 
трудовото законодателство, Закона за насърчаване на заетостта и работата по 
молбите, жалбите и сигналите. 
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През второто полугодие на годината в ИА “ГИТ” се проведоха конкурси за 
назначаване на държавни инспектори в Д “ОИТ”, които ще осъществяват контрол 
по спазването разпоредбите на Закона за държавния служител. В тази връзка 
директорът на дирекцията и главният юрисконсулт на ИА “ГИТ” участваха в 
организирането и провеждането на конкурсите. 

Една от основните дейности на дирекцията през годината бяха проверките в 
Д “ОИТ” относно осъществяваната от дирекциите административно наказателна 
дейност и прилаганите принудителни административни мерки. По утвърден от 
Изпълнителния директор график за проверки служителите от дирекцията 
извършиха проверки във всички Д “ОИТ”. 

През годината от дирекция “Правна” са регистрирани 59 броя Колективни 
трудови договори на отраслово, браншово и национално ниво и анекси към 
съществуващи Колективни трудови договори, вписани в специалния регистър на 
ИА "ГИТ". 

С оглед своевременното предоставяне на исканата информация, както и във 
връзка с организацията на контрола по спазване на ЗНЗ в дирекцията се поддържа 
база данни за резултатите от специализирания контрол в проверените фирми. 
Тази информация се ползва при организиране на контрола, главно по 
посредническата дейност, предвид факта, че част от фирмите – посредници имат 
офиси на територията на цялата страна. 

Във връзка с регламентираните от ЗНЗ процедури по издаване на 
разрешение и по регистрация за извършване на посредническа дейност по 
наемане на работа през първото тримесечие на 2004 г. дирекция “Правна” 
организира предоставяне на информация на Агенцията по заетостта за влезли в 
сила наказателни постановления на 203 запитвания за фирми, кандидатстващи за 
регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 

Във връзка с изготвяне на ежегодния Доклад за миграционната обстановка 
и необходимостта от изменения във визовата и миграционната политика на 
Република България от Междуведомствената група за решаване на неотложни 
промени на миграционната политика, на МТСП бе предоставена информация за 
резултатите от проведения от ИА "ГИТ" през 2003 г. контрол по законосъобразното 
наемане на работа в Република България на чуждестранни граждани. 

Експерти от дирекция “Правна” изготвиха Указания за упражняване на 
контрол по изпълнение на задължението на работодателя за осигуряване на 
обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина. 

Представители от Дирекция "Правна" активно участваха в заседанията на 
Националния съвет по насърчаване на заетостта, на които бяха обсъждани 
изпълнението на Националния план за действие по заетостта за 2003 г., и 
проектите на Програма "Занаятчийско обучение по дуалната система, пилотен 
проект 2004 г." и на Националната програма "Заетост в подкрепа на българския 
театър", проекта на Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от 
Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на 
български граждани, и обсъждане на Програма за ресоциализация на освободени 
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от “местата за лишаване от свобода”, обсъждане изпълнението на Националния 
план за действие по заетостта за 2004г. за първо шестмесечие на 2004 г. 

През месец юни инспектор от дирекцията участва в заседание на 
Националния управителен съвет на проекта за изпълнението на Националната 
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на който бе обсъден 
отчета за дейността на програмата за изтеклата 2003 г., както и за периода 
01.01.2004 г. – 31.03.2004 г. и бе разглеждано и прието коригираното Ръководство 
за управление на Програмата за 2004 г. 

През месец януари представители на дирекцията участваха при 
подписването на Меморандум за Сътрудничество и съвместни действия с 
Консултантския център "Публичен посредник" при Национално сдружение на 
студенти и младежи с увреждания. 

Дирекция “Правна” организира и проведе в периода 15 – 17 септември 2004 
г. в гр. Неделино семинар на юрисконсултите от ИА “ГИТ” на тема: “Промени в 
нормативната уредба на КТ, ЗНЗ и ЗДСл и проблеми свързани с осъществяване на 
контрола” На семинара бяха обсъдени промените в КТ, ЗДСЛ и ЗНЗ и проблемите, 
свързани с контролната дейност. Също така се дискутира проект на Закон за 
“Инспекцията по труда”. Обсъдена бе и предстоящата през октомври национална 
кампания № 3 “Изразходване по предназначение на средствата, предоставени по 
програми и мерки за насърчаване и запазване на заетостта и спазване на 
трудовото законодателство за лицата, наети по тези програми”. 

През месец юли служители от дирекцията проведоха обучение на 
инспектори по труда по модулите: “Основи на трудовото право. Контрол на 
трудовото законодателство” и “Контрол на трудовата заетост”. 

За привеждане практиката по някои въпроси във връзка с прилагането на 
принудителните административни мерки и административно-наказателна дейност 
от ИА “ГИТ в съответствие с изискванията на ЗАП и ЗАНН юрисконсултите в 
дирекцията изготвиха Указания по някои въпроси за прилагане на принудителни 
административни мерки и административно-наказателна дейност от  ИА “ГИТ” (Изх. 
№ 232/17.08.2004 г). 

Във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба, регламентираща 
извършването на посредническа дейност по наемане на работа през месец август 
дирекцията изготви Указания за инспектиране на посредническата дейност по 
наемане на работа (Изх. № 321/26.08.2004 г.). 

През годината дирекцията продължи да осъществява своите постоянни 
дейности по поддържане на оперативния регистър на нормативните актове (нови, 
изменени или допълнени) по осигуряване на ЗБУТ, трудовите правоотношения и 
трудова заетост. В тази връзка бе подготвено за печат и информационно помагало 
– справочник. 

През месец октомври в гр. Балчик бе проведен семинар на държавните 
инспектори в ИА “ГИТ” на тема: “Правна уредба на държавната служба и 
задълженията, свързани с нейното изпълнение”. 
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Представители на дирекцията взеха участие в проведения в гр. Сандански 
семинар на тема “Промени в КТ и ЗНЗ, Контрол по ЗДСл.”. 

През изтеклата година служителите в дирекцията взеха участие в следните 
семинари и обучения: 

− За периода октомври – декември се проведе обучение от десет 
самостоятелни семинара по проект на МОТ “Изграждане на институционален 
капацитет на МТСП”; 

− Семинар на тема “Борбата срещу дискриминацията в ежедневната 
практика”, организиран от Академията по европейско право, проведен на 04 и 05 
юни в гр. Трир, ФРГ; 

− Семинар на тема “Повишаване чувствителността на българското 
общество към проблемите на равнопоставеността на половете” в изпълнение на 
проект по Рамковата програма за равнопоставеност на мъжете и жените на 
Европейската общност, финансиран от Европейската комисия, проведен в х-л 
“Рила”; 

− Семинар относно устройството и дейността на трудовите съдилища във 
връзка с изграждането на трудов съд в България; 

− Обучение, организирано от Националния институт за помирение и 
арбитраж, на тема “Придобиване на социални умения и умения за водене на 
преговори”, проведено в к/к “Долна баня”; 

− Работни срещи с работодателите от Пловдивска, Бургаска, Варненска и 
Шуменска области на тема "Модерните индустриални отношения, спазване на 
трудовото законодателство и извънсъдебно разрешаване на трудови спорове"; 

− Съвместен семинар с Европейската комисия по Доклада за напредъка на 
Р България за изпълнение на препоръките по “Съвместния доклад за оценка на 
приоритетите в политиката по заетостта на България”; 

− Заседание на междуведомствена работна група за приемане на Наредба 
за надомната работа: преглед на законодателството, регламентиращо надомния 
труд и статута на надомния работник; 

− Национален форум “Привеждане на обучението, квалификацията и труда 
на българските морски кадри в съответствие със стандартите на Европейския 
съюз”, организиран от МТСП и ИА “ГИТ” “Морска администрация; 

− Обучение за посредници и арбитри, организирано от НИПА със 
съдействието на Ирландската комисия за трудови отношение; 

− Заседания на междуведомствена работна група относно надомния труд и 
статута на надомния работник и подготовка за привеждане и допълване на 
националното законодателство в съответствие с международните стандарти в тази 
област; 

− Заседания на междуведомствена работна група 13 “Социална политика и 
заетост”; 

− Заседания на работна група по проект на програма МАТРА; 
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− Работна група за ограничаване на най–тежките форми на експлоатация 
на детския труд – проект на ПРООН. Заседанието е направен анализ на 
вътрешната правна уредба за закрила на детския труд; 

− Работна група за организиране създаването на Национален съвет за 
координиране на политиките и програмите за намаляване на бедността и 
социалната изолация. Целта на работната група е оказване на логистична 
подкрепа за създаването на Национален съвет за координиране на политиките и 
програмите за намаляване на бедността и социалната изолация, да утвърди 
график и описание на основните задачи, както и проект за неговата програма до 
края на годината; 

− Междуведомствена работна група относно надомния труд и статута на 
надомния работник и подготовка за привеждане и допълване на националното 
законодателство в съответствие с международните стандарти в тази област; 

− Семинар на тема “Нови моменти в Ръководството за управление на 
Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост””, 
изпълнение на процедурите по контрол и отчетност и координация между 
отделните институции, изпълняващи програмата”, организиран от Проекта за 
подкрепа изпълнението на Националната програма; 

− Учебен семинар на тема “Новите положения в трудовото и в здравното 
законодателство през 2004 г.”, организиран от Национален консултантски център 
“Решение” ООД и Издателски комплекс “Труд и право”; 

− Семинар на тема “Защита на работниците и служителите в случай на 
прехвърляне на предприятия”. 

И през 2004 г. продължиха да бъдат актуални проблемите, съпътстващи 
търсещите работа в страната и чужбина лица, с помощта на фирмите посредници. 
В тази връзка бяха дадени интервюта за БНР, програма “Хоризонт” и Телевизия 
“BTV”, предаване “Тази сутрин”, относно правата на кандидатите за работа в 
чужбина, регламентирани в българското законодателство, и как търсещите работа 
в чужбина лица да се предпазят от фирмите – фантоми. 

През летните месеци са особено актуални въпросите, касаещи наемането на 
работа на непълнолетни лица. В тази връзка инспектори от дирекцията дадоха 
интервюта за Инфорадио, Военен телевизионен канал - Сутрешния блок “Ще ви 
събудим” и за в-к “24 часа” по въпроси, свързани с престиране на труд от 
непълнолетните. 

През месец септември  юрисконсултите в дирекцията дадоха интервюта за 
вестник “24 часа” и вестник “Труд” относно издадените от ИА “ГИТ” наказателни 
постановления и  осъществяваната административно наказателна дейност. 

Директорът на дирекцията и главният юрисконсулт взеха участие в 
проведените Национални съвещания на ИА “ГИТ”. 
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Д. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО-
СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 

Работата на Дирекция “АФСО” през отчетния период бе насочена към 
създаването на условия за финансово и техническо обезпечаване на дейността на 
ИА ”ГИТ”. 

Бяха закупени два броя преносими компютри за осигуряване дейността по 
работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и по 
административното обслужване на физически и юридически лица по системата 
“едно гише”. 

Приемната “едно гише” бе оборудвана и заработи съгласно изискванията, 
включително и осигуряване на достъп за инвалиди. 

През месец март бяха получени безвъзмездно от Министерски съвет два 
броя компютърни конфигурации, за осигуряване на дейностите свързани с 
поддържане на Регистъра на административните структури и актовете на органите 
на изпълнителната власт и административното обслужване. 

През месец септември бяха закупени 23 броя модерни цифрови копирни 
машини, както и 60 броя принтери, за подобряване качеството и ефективността от 
работата на структурните звена на ИА “ГИТ”. 

Получени са безвъзмездно 30 преносими компютъра от Програма за 
развитие на ООН по проект “Подкрепа за въвеждането, мониторинга и контрола на 
програмата “От социално подпомагане към заетост” на МТСП. 

През периода беше приет и изготвен годишния баланс на ИА "ГИТ" за 2003 
година. Своевременно и в срок се изготвяха и ежемесечните и тримесечните 
отчети за касово изпълнение на бюджета. 

Извършения одит на ИА “ГИТ” от АДВФК завърши със забележки, които вече 
са изпълнени, по отношение на назначаване на финансов контрольор и въвеждане 
на нова система за Финансово управление и контрол. 

През 2004 година бе извършен одит на МТСП по отношение на отчетността 
на министерството и структурите му. В одитния доклад за ИА “ГИТ” няма 
съществени забележки. 

Утвърдени са “Методически указания за счетоводно отчитане в системата на 
ИА ”ГИТ””. Беше оказана методическа и практическа помощ на счетоводители от 
областните инспекции по труда. 

През 2004 година са реализирани приходи от събрани суми по издадени и 
влезли в сила наказателни постановления в размер на 1516838 лева, при годишен 
план 1973825 лева. 

Продължава практиката за съвместна работа с Агенцията за държавни 
вземания като непрекъснато се осъществяват срещи по места с ръководството на 
Агенцията за държавни вземания за отстраняване на затрудненията във връзка 
със събирането и отчитането на приходи от влезли в сила наказателни 
постановления. 

Усилията на отдел "Канцелария" през 2004 год. бяха насочени към оказване 
необходимото съдействие за създаване условия за повишаване качеството на 



105 

инспекционната дейност чрез използването на съвременните информационни 
технологии и техническото обезпечаване на ИА ”ГИТ”. 

В изпълнение на задълженията, произтичащи за ИА "ГИТ" от ПМС № 153 на 
МС във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис. За 
целта беше извършено следното: 

1. Беше сключен договор за предоставяне на сертификати за унифициран 
електронен подпис и се предприеха конкретни действия за въвеждането му в ИА 
"ГИТ". 

2. Усъвършенства се деловодната информационна система “ДОКМАН” и 
привеждането й към изискванията за приемане и издаване на електронно 
подписани документи. 

3. Бяха осигурени електронни подписи за нуждите на ИА “Главна инспекция 
по труда” с цел достъп до регистрите на НОИ и подписване на документи. 

4. Бяха закупени модули на деловодната система “ДОКМАН” за двадесет и 
осемте Д”ОИТ”. 

5. Започна изграждането на модул за приемане на електронни документи 
през интернет-страницата на ИА “ГИТ”, регистрирането им в деловодната система 
“ДОКМАН” и извършване на електронни услуги. 

С цел усъвършенстване отчетната дейност на ИА “ГИТ” бяха разработени 
допълнителни модули към АСИАК за извличане на 28 справки. 

В периода 10 – 17 януари 2004 г. на посещение в Полша бе делегация от 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в състав: Инж. Тотю Младенов, 
г-н Димитър Марков, Директор на Д “Правна”, инж. Димитър Димитров, Директор на 
Д “ЗБУТ”, г-жа Стефка Диксокова, Директор на Д “ОИТ” София – град, г-н Веселин 
Веселинов, началник на отдел “ПМВС”. Делегацията гостува по покана на колегите 
от Националната инспекция по труда на Полша, като целта на посещението бе 
запознаване с опита и дейността на полските колеги в областта на прилагането на 
Директивите на ЕС за здраве и безопасност. 

През второто тримесечие на 2004 г. ИА “ГИТ” подготви и изпрати до 
Полската инспекция по труда конкретни предложения за двустранно 
сътрудничество. Подготвен бе проект на Протокол за сътрудничество, чийто текст 
бе съгласуван с Полската страна. Протоколът бе подписан на 19 юли 2004 г. при 
посещение на официална полска делегация, водена от министър Анна Хинц, 
Главен инспектор по труда на Полша. 

През септември 2004 г. (18 – 22.09) Изпълнителният Директор на ИА “ГИТ” 
инж. Тотю Младенов присъства на организираната от Инспекцията по труда на 
Полша международна конференция под надслов “Обединена Европа – общи 
принципи и приоритети на инспекциите по труда”. 

В периода 01 – 10 октомври 2004 г. по покана на Полската инспекция по 
труда на посещение в Полша замина делегация на ИА “ГИТ”, водена от г-н Георги 
Евгениев, Главен секретар на ИА “ГИТ”. 

През 2004 г. бяха осъществени контакти с представители на посолството на 
Република Турция в България с цел да се проучат възможностите за започване на 
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сътрудничество с Комитета по инспекция на труда към Министерството на труда и 
социалната сигурност на Република Турция. В резултат на това, в периода 05 – 09 
декември 2004 г. На посещение в България бе господин Фаик Арсевен, директор на 
Комитета по инспектиране на труда към Министерството на труда и социалната 
сигурност на Република Турция. 

В рамките на подписаната Програма за сътрудничество между 
Министерство на труда и социалната политика на Република България и 
Министерството на труда, заетостта и социалния диалог на Кралство Белгия през 
месец октомври и месец ноември 2004 г. В ИА “ГИТ” гостуваха експерти от 
Валонската и Фламандската служби по инспектиране на труда. 

През 2004 г. експертите от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по 
труда” подготвиха 11 предложения за сътрудничество в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд и инспектирането на труда. 
Предложенията бяха изпратени на Френската страна за одобрение. 

В периода 11 – 17 декември 2004 г. по покана на инж. Тотю Младенов в 
България гостува делегация на новосъздадената Инспекция по труда на Армения. 
В състава на делегацията бяха г-н Арсен Григорян, директор на Арменската 
инспекция по труда и Харутюн Харутюнан, директор на дирекция “Правна”. Гостите 
се запознаха с историята,  функциите и структурата на Изпълнителна агенция 
“Главна инспекция по труда”, както и с българското трудово законодателство, в 
което вече са транспонирани голяма част от европейските и международните 
директиви в областта на здравето и безопасността на труда. 

В периода 18 – 21 април Главният секретар на ИА “Главна инспекция по 
труда” посети Арабска Република Египет в състава на официална българска 
делегация, чиято цел бе подписване на споразумение за побратимяване между 
Бургаска област и област Исмаилия. 

В периода 27 – 29 април 2004 г. Изпълнителният директор на ИА “Главна 
инспекция по труда” инж. Тотю Младенов взе участие в организираната под 
егидата на Международната организация на труда международна конференция 
“Развитие на политика за изграждане на модерна инспекция по труда”, която се 
проведе в Белград, Република Сърбия и Черна гора. 

В периода 20 – 24 май 2004 г. Главният секретар на ИА “Главна инспекция 
по труда” г-н Георги Евгениев взе участие в семинар за висши ръководни кадри в 
държавната администрация, който бе проведен в гр. Ла Валета, Малта. 

Проект BG2003/004-937.05.01 “Изпълнение на пред-
присъединителните ангажименти на Република България в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд”: 

− На 11 ноември 2004 г. бе проведено първото заседание на Управителния 
съвет на проекта. На заседанието бяха обсъдени критериите за избор на високо 
рисков отрасъл, в който ще се извърши безвъзмездното финансиране на 
предприятия съгласно Компонент 3 на проекта; 

− На 23 ноември 2004 г. бе проведено второто заседание на Управителния 
съвет. Бяха одобрени следните документи: 1) Правила за работа на УС; 2) 
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Критерии за избор на отрасъл, в който да се отпуска безвъзмездната помощ по 
Компонент 3 на проекта. На базата на приетите критерии бе избран отрасъл 
“Химия”, и по-конкретно “Производство на каучук и пластмаси” (НКИД 25); 

− В Делегацията на Европейската Комисия в България бе внесено 
ревизирано техническо задание за техническа помощ за Звеното за изпълнение на 
проекта; 

− Бе изготвено искане за сливане на двата договора за услуга 
(разработване на проект на софтуер и разработване на софтуер) по Компонент 2 
на проекта в един общ договор за услуги; Бяха изготвени и искане за реалокация 
на средствата по проекта, както и искане за промяна на проектния фиш; 

− Бе изготвено искане за удължаване с по 6 месеца на срока за договаряне 
на средствата и на срока за разплащане. 

Е. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
Във връзка с провеждане на цялостна интегрирана политика за управление 

и развитие на човешките ресурси в администрацията, през месец юни 2004 г. беше 
създадена дирекция “Управление на човешките ресурси”, която да осигурява 
развитие на потенциала и професионализма на служителите с цел изпълнение на 
приоритетите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за работа в 
разширения Европейски съюз. Управлението на човешките ресурси играе ключова 
роля за реализиране на законовите функции на администрацията и увеличава 
ефективността на нейната дейност. 

Дейността на дирекцията през 2004 г. беше насочена към определяне на 
потребностите на организацията по отношение на човешкия потенциал и 
предприемане на действия за задоволяването им. Основно това обхващаше 
следните направления: 

− организация на вътрешен подбор за повишаване в длъжност; 
− организация на конкурсни процедури; 
− назначаване на служители в ИА “ГИТ”; 
− методическа помощ при изготвяне и съгласуване на длъжностни 

характеристики; 
− атестиране; 
− обучение; 
− заплащане на персонала, 
в съответствие с действащата нормативна уредба и с утвърдените правила 

и процедури в ИА “ГИТ”. 
През 2004 г. заемането на всяка свободна щатна длъжност в ИА “ГИТ” се 

извършваше чрез повишаване на служител в длъжност чрез конкурентен подбор 
или провеждане на конкурс. Целта е да се създадат условия за конкуренция между 
кандидатите въз основа на професионалните и деловите им качества и да се 
подберат специалисти с нужната квалификация, съобразена с изискванията на 
длъжността. 



108 

Конкурентният подбор дава възможност за израстване в кариерата на 
държавните служители в ИА “ГИТ”. Той осигурява ясна и прозрачна процедура, 
изградена на принципа на конкуренцията между служителите и оценката на 
изпълнението на длъжността. През 2004 г. бяха проведени 39 конкурентни подбора 
и бяха повишени в длъжност 42 държавни служители. В процедурите участваха 
държавни служители от ИА “ГИТ”, които отговарят на изискванията за заемане на 
свободната длъжност, заемат длъжност от длъжностно ниво, което е с една степен 
по-ниско от свободната длъжност и имат изискваните оценки от последната 
атестация. 

През 2004 г. са организирани и проведени 49 конкурса по реда на Наредбата 
за провеждане на конкурсите за държавни служители, от които 46 са приключили с 
назначение. Обявяването и провеждането на конкурси е средство, както за 
обективен подбор на професионално подготвени кадри, така и за повишаване на 
общественото доверие в начина, по който се назначават държавни служители. 

С приемането на нов Единен класификатор на длъжностите в 
администрацията и нова Наредба за прилагане на Единния класификатор на 
длъжностите в администрацията, 53 служители които заемаха длъжност по 
трудово правоотношение, определена за заемане по служебно правоотношение 
бяха преназначени, при спазване изискванията за заемането й. 

Съгласно ПМС № 77 от 21.04.2004 г. беше увеличена числеността на 
персонала в ИА “ГИТ” с 40 щатни бройки. За осъществяване на специализираната 
контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавна 
служба са назначени 34 държавни инспектори във всяка дирекция “Областна 
инспекция по труда” и дирекция “Правна”. 

На основание ПМС № 48/2004 г. бяха увеличени индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите от ИА “ГИТ” в зависимост от оценката на 
изпълнението на длъжността, получена при атестирането на служителя. 

Атестирането на всички служители в ИА “ГИТ” дава възможност на 
ръководството на агенцията да добие точна и ясна представа за нивото на 
знанията, уменията и възможностите на човешкия потенциал, за необходимостта 
от професионална квалификация и/или преквалификация, както и за пречките 
които стоят пред отделни служители за изпълнение на целите и задачите на 
агенцията. 

В периода от 1 до 30 ноември 2004 г., на основание чл. 14, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 
администрация беше проведена заключителната среща от процеса по атестиране 
между оценяващия ръководител и оценявания служител, на която бяха поставени 
окончателните оценки на изпълнението на длъжността за 2004 г., както и бяха 
изготвени и съгласувани работните планове и личните планове за обучение на 
служителите през 2005 г. От всички служители, които подлежат на атестиране 
съгласно Наредбата 99,22 % са атестирани. Процентното съотношение на 
служителите, получили оценки на заключителната среща е, както следва: 
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Оценка 1 –  11,07 %; 
Оценка 2 –  71,14 %; 
Оценка 3 –  17,39 %; 
Оценка 4 –    0,2 %; 
Оценка 5 –    0,2 %. 
От всички атестирани служители има подадени 3 възражения, едното, от 

които приключи с повишаване на оценката. 
На основание чл. 33, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за атестиране 

на служителите в държавната администрация бяха изготвени атестационни 
формуляри на държавните служители, придобили право на повишаване в ранг, 
съгласно условията и сроковете, предвидени в Закона за държавния служител. 

В зависимост от оценката на изпълнението на длъжността, получена при 
атестирането, на основание ПМС № 320 от 26.11.2004 г., служителите на ИА “ГИТ” 
получиха еднократно допълнително материално стимулиране. 

През 2004 г. продължи изготвянето на документи по назначаването, 
преназначаването и освобождаването на служителите, съгласно действащото 
законодателство. Бяха изготвени допълнителни споразумения на служителите, 
назначени по ПМС № 66/1996 г., с които бяха продължени сроковете на трудовите 
им договори до края на 2005 г. 

В срок се подаваха справките по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за регистъра на 
държавните служители, данните в регистъра на административните структури и 
актовете на органите на изпълнителната власт, както и уведомленията по чл. 62, 
ал. 4 от КТ. 

Във връзка с изпълнение на Стратегията за обучение на служителите в 
администрацията, приета с решение № 85 на Министерския съвет от 2002 г., на 
база личните планове за обучение и приоритетите на инспекцията през 
предстоящата година беше изготвен годишен план за задължително и 
специализирано обучение на служителите на ИА “ГИТ” за 2005 г. Заявени към 
Института по публична администрация и европейска интеграция за задължително 
обучение са 53 новоназначени държавни служители, както и 26 тематични 
програми за професионално развитие, предназначени за 62 служители от различни 
професионални групи и длъжности в администрацията. 

 През 2004 год. обучението на служителите в Изпълнителна агенция “Главна 
инспекция по труда” беше организирано в две направления: Проект МОТ 
BUL/98/MO3/FRG и тематично обучение. За периода януари-декември са 
проведени 36 курса и семинара и са обучени 371 служители* на ИА “ГИТ”. 

 
 

                                           
* Забележка: Броят на служителите преминали обучение не съвпада с броя на участията, поради това че един 

служител участва в един или повече от един курс или семинар. 
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І. Обучение по Проект на МОТ BUL/98/F3/FRG – 25 КУРСА 
Обучението се провежда в курсове по модули: основни и специализирани, в 

които участват инспектори и експерти от ИА “ГИТ”. 
1. Курсове по основните модули 
През 2004 год. обучението по основните модули преминаха 2 групи 

инспектори. Съставът на групите е постоянен и е определен със заповед на 
изпълнителния директор на ИА “ГИТ”. 

През периода януари-декември са проведени 10 курса по следните модули: 
 
№ Модул Бр. 

курсове 
Продължител-
ност на 1 курс-

в дни 

Общ брой 
участия* 

1. Превантивни методи на 
инспектиране 

2 3 37 

2. Социални умения 2 3 37 
3. Основи на трудовото право и 

трудовите правоотношения 
1 3 18 

4. Контрол на трудовата заетост 1 3 18 
5. Хигиена на труда 2 5 37 
6. Техническа безопасност. Опасни 

вещества 
2 3 35 

 Общо 10  182 
2. Курсове по специализираните модули 
Съставът на групите се определя със заповеди на Изпълнителния директор 

на ИА “ГИТ”. 
За периода януари-декември са проведени 15 курса, както следва: 
 

№ Модул Бр. 
курсове 

Продължител-
ност на 1 курс-

в дни 

Общ 
брой 

участия 
1. Квалификационна група за електро-

специалисти 
5 5 77 

2. Обучение на инспектори наставници 4 3 56 
3. Оценка качеството на обучението на 

инспекторите по труда 
1 2 24 

4. Безопасност и здраве при работа в 
млечната промишленост 

1 2 32 

5. Безопасност при взривни работи 1 4 29 
6. ЗБУТ в химическата промишленост 1 3 28 
7. Координатори по безопасност и 

здраве при работа в строителството 
1 1 22 

8. Контрол на строително-монтажни 
работи 

1 1 27 
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 Общо 15  295 
ІІ. ТЕМАТИЧНО ОБУЧЕНИЕ  
Съставът на групите се определя със заповеди на Изпълнителния директор 

на ИА “ГИТ”. 
За периода януари-декември са проведени 11 курса и семинара, както 

следва: 
 

№ Модул Бр. 
курсове 

Продължител-
ност на 1 курс-

в дни 

Общ 
брой 

участия 
1. Работа с MS Access и АСИАК 1 3 4 
2. Прилагане изискванията на ЕС за защита 

на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на биологични агенти 

1 3 40 

3 Обучение на постъпилите за първи път на 
държавна служба 

3 4 22 

4. Семинар на юристите 1 3 48 
5. Управление на човешките ресурси в 

институции и организации 
1 3 2 

6. Ръководител на взривни работи 1 5 2 
7. Правоотношения и оформяне на 

документи по наказателни постановления 
1 5 45 

8. Защита на класифицираната информация 2 1 35 
 Общо 11  198 
 

Анализът на дейността по обучението показва, че общо за ИА “ГИТ” са 
изразходвани 2133 дни. Средно за един обучаван са изразходвани 6 дни, а средно 
за един служител на ИА “ГИТ” - 4 дни. 

Броят на лекторите от ИА “ГИТ” участвали в обучението и квалификацията 
на служителите е 47 с общо 577 учебни часа. Лекторските екипи в модулите по 
Проекта на МОТ бяха определени след подбор и обучение. Въпреки голямата 
натовареност върху лекторите, планираните курсове и семинари във всички форми 
на обучение бяха проведени успешно. 

Със заповед на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ” в края на годината 
беше създадена работна група за актуализиране на Вътрешните правила за 
обучение и професионална квалификация на персонала в ИА “ГИТ”. С тези 
правила се уреждат условията и реда за изграждане и развитие на система за 
обучение, като основната й цел е повишаването на квалификацията и 
професионалните умения на служителите на ИА “ГИТ”. 

През 2004 г. продължи изготвянето и  попълването на анкети, от които се 
съди за качествените показатели на обучението. Обработката на анкетите показва, 
че в по-голямата си част оценките на курсистите за нивото на курсовете, начинът 



112 

на преподаване и резултатът от обучението, изразен в придобити нови знания и 
степен на тяхното приложение варират от “добър” до “отличен”. 

През 2004 год. беше подготвена и анкета за оценка на работата на 
инспекторите, преминали обучение, която беше изпратена до директорите на 
всички дирекции “ОИТ”. Анализът на резултатите беше представен на семинар с 
екипите на обучаващите по отделните модули в Българо-германския център в 
Стара Загора. Като обобщена оценка от анкетното проучване може да се каже, че 
за дейността по обучение и квалификация на служителите от ИА “ГИТ”  е изградена 
единна система, натрупан е добър опит за подготовка и провеждане на обучението. 
В мненията на директорите на Д “ОИТ” категорично доминират положителните 
оценки за резултатите от дейността. Основателни са направените предложения за 
увеличаване на специализираните курсове по браншове и дейности, привличане на 
външни специалисти за лектори по специализираните модули и засилване на 
практическата част в програмите. 

През 2004 г. са разработени и актуализирани следните материали, свързани 
с обучението на курсистите: 

• “Биологични фактори в работната среда” и “Лични предпазни средства” от 
модул “Хигиена на труда”; 

• “Информация и комуникация” и “Презентации” “Интервюта” от модул 
“Социални умения”; 

• “Зоолози. Лични предпазни средства за работа с биологични агенти”; 
• “Йонизиращи и нейонизиращи лъчения”, “Производствено осветление” и 

“Ултравиолетово лъчение”, “Лазери” от модул “Хигиена на труда”; 
• “Риторика” и “Презентации” от модул “Социални умения”. 
През 2004 г. са размножени и комплектовани методически помагала, 

тримесечни отчети за дейността на ИА “ГИТ” за текущата година, доклади, 
информационни, учебни и други материали – 24 броя. 

Ж. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 
Медийната политика на Главна инспекция по труда през 2004 година беше 

изградена и реализирана в подкрепа на утвърждаване мисията на Инспекцията по 
труда като институция, призвана да пази държавния и обществен интерес чрез 
извършвания от нея контрол по спазване на трудовото законодателство и на 
законите, свързани със заетостта и държавната служба. 

В изпълнение на планираните дейности за медийна политика през 2004 
година в националните медии  са публикувани и излъчени 2400 материала, 
свързани с резултати от инспектирането, национални кампании на ИА "ГИТ", 
програмите, мерките и прилагането на системите за здравословни и безопасни 
условия на труд, законността на трудовите правоотношения, организацията и 
разпределението на работното време, осъществените за първи път през тази 
година работни посещения и подписани споразумения за сътрудничество с 
Полската национална инспекция по труда, Турската инспекция по труда и 
Арменската инспекция по труда, както и за съвместните инициативи със 
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социалните партньори в лицето на синдикалните и работодателските организации. 
Извършени са над 500 информационни услуги за националните медии. 

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

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

За утвърждаване мисията на ГИТ като институция през 2004 година бяха 
излъчени следните основни послания: 

• Главната инспекция по труда работи за подобряване качеството на живот 
чрез подобряване на работните условия и условията за изпълнение на 
държавната служба; 

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

• Главната инспекция по труда работи за изграждането на ефективна 
държавна администрация чрез защита правата на държавния служител, 
свързани със статута му; 

• Главната инспекция по труда е активен партньор в социалния диалог за 
подобряване условията на труд в българските предприятия; 

• Започва контролът по спазване на хармонизираните с европейските 
директиви нормативни актове по безопасност и здраве при работа; 

• Контрол по законността на посредническата дейност за наемане на работа; 
• Контрол по изпълнението на новите изисквания за безопасност на труда при 

извършване на строително-монтажни работи; 
• Спазване на трудовото законодателство при възникване на трудови 

правоотношения, на процедурите за масово уволнение, при организацията и 
разпределението на работното време. 
Съобразно приетите за 2004 година национални приоритети и кампании 

бяха комуникирани следните работни послания: 
Основно послание – Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 
е един от основните приоритети на Правителството в сферата на социалната 
политика. 
Послание – Главната инспекция по труда стриктно контролира прилагането и 
спазването на влезлия в пълна сила на Закон за здравословни и безопасни 
условия на труд. 
Факт в подкрепа на посланието: 

• Проведена е Първата национална кампания в рисковите химични 
производства с цел установяване степента на привеждане условията на 
труд в съответствие с влезлите в сила изисквания на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд в периода 26.01. - 27.02.2004 г. 
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Националната кампания обхвана 56 основни предприятия за производство 
на химични продукти, включващи около 200 рискови химични производства в 
17 области от страната в периода 26.01. - 27.02.2004 г. От проверените 
предприятия 38 % са големи химически заводи; 34 % - средни и 28 % са 
малки химични фирми. В тези предприятия работят 19436 души и 35 % от 
тях работят в условията на комбинирано въздействие на различни химични 
вредности, шум, запрашеност и физическо натоварване над допустимите 
хигиенни норми. 

Послание – Активно и безкомпромисно Главната инспекция по труда санкционира 
неспазването на трудовото законодателство. 
Факти в подкрепа на посланието: 

• С 25 % са увеличени извършените проверки по спазване на трудовото 
законодателство; 

• Наложени са глоби в размер на 2038899 лв., което е с 25 % повече в 
сравнение с деветмесечието на 2003 г. 

• Подобрено е качеството на инспекторската работа - увеличена е 
разкриваемостта на нарушенията, установени при една проверка – 5,1 
нарушения на една проверка през 2004 г. при 4,3 установени нарушения на 
една проверка през 2003 г. 

Послание – Увеличават се предприятията, които започват да прилагат и 
изпълняват Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
Факти в подкрепа на посланието: 

• Два пъти е нараснал делът на предприятията, приели програми за 
отстраняване и минимизиране на риска – от 14,6 % през деветмесечието на 
2003 г. на 32,1 % през 2004 г.; 

• Почти три пъти е увеличен броят на предприятията с осигурено обслужване 
от Служби по трудова медицина -  в 61,2 % от проверените фирми при 23 % 
за същия отчетен период на 2003 г. 

Послание – В резултат от завишения контрол на Инспекцията по труда в 
предприятията се наблюдава спад на трудовия травматизъм. 
Факти в подкрепа на посланието:  

• С 15 % е намалял броя на трудовите злополуки през деветмесечието на 
2004 година в сравнение със същия период на 2003 година, като в 
предприятията от 40 икономически дейности общият брой на злополуките е 
намален, най–сериозно намаление на този показател се регистрира в 
дейността “Производство на метални изделия”. 

Послание - Защитени са трудовите и социалните права на работещите хора. 
Регистрацията на трудовите договори е успешна мярка на правителството за 
справяне със сивата икономика и социална защита на работещите хора. 
Факти в подкрепа на посланието: 

• За над 2000 работници и служители са обявени трудови правоотношения по 
служебен ред, като трудовите договори са регистрирани в Националния 
осигурителен институт; 
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• Изплатени са голям брой забавени във времето трудови възнаграждения, 
различни допълнителни плащания за положен извънреден и нощен  труд и 
за работа на официални празници; наложен режим на ежедневно отчитане 
на отработените часове; върнати трудови книжки на работници, 
неправомерно задържани от работодателите; 

• Постъпили са 6178 молби, жалби и сигнали от граждани, ведомства и 
синдикати, които са решени в законоустановения срок; 

• Дадени са 21901 безплатни сведения и консултации на работещи, 
работодатели и синдикати по прилагането на трудовото законодателство. 

Забележка: Цитираните данни са от последния отчетен период за дейността на 
агенцията – деветмесечието на 2004 година. 
Послание – Трудът на непълнолетните лица се закриля от българското трудово 
законодателство. Наемането на работа на непълнолетни без разрешение от 
Инспекцията по труда се счита за престъпление. 
Посланието е комуникирано по повод влезлите в сила промени в Наказателния 
кодекс от началото на месец март 2004 година. 
Послание – Опасни вещества. Работете внимателно. 
По повод кампанията на Европейската агенция за здраве и безопасност при 
работа, в която Главната инспекция по труда се включи. 
Послание – Да строим безопасно. 
По повод кампанията на Европейската агенция за здраве и безопасност при 
работа, в която Главната инспекция по труда се включи. 
Послание – В услуга на гражданите и обществото Главната инспекция по труда 
предоставя информация и консултации по трудовото законодателство на “едно 
гише”. 
По повод откриването на Центъра за информация и услуги. 
Послание – Укрепването на социалното сътрудничество е един от приоритетите 
в дейността на Инспекцията по труда. Градивният социален диалог води до 
защита на трудовите права на хората и до подобряване условията на труд в 
българските предприятия. 
Факти в подкрепа на посланието: 
• Засилена е сигналната функция на синдикатите, които все по–често се 

възползват от правото си, предвидено в Кодекса на труда и уведомяват 
контролните органи за установени от тях нарушения на трудовото 
законодателство. Регистрирани са 1642 Колективни трудови договори и 
анекси към тях; 

• Само през деветте месеца на годината са изградени 2494 Комитети и групи 
по условия на труд, където се осъществява социалният диалог на ниво 
предприятие. 
Всички представителни и публични дейности на Инспекцията по труда през 

2004 година бяха медийно обезпечени с анонсиране на събитията, провеждане на 
пресконференции, разпространение на прессъобшения и организиране участия на 
ръководители и експерти в предавания на електронните медии. През изтеклата 
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година всички пресконференции и събития на ГИТ бяха отразени от Българската 
национална телевизия, Българското национално радио, БТА, информационните 
агенции Фокус, Нюз бг, БГНЕС, от новинарските радиа и телевизии Дарик радио, 
Инфорадио, Радио НЕТ, Нова Европа, Радио Веселина, българските секции на 
BBC и Дойче веле, бТВ, ББТ, Нова телевизия, Телевизия Европа, Евроком, 
Телевизия 7 дни, МСАТ, Военен телевизионен канал и Диема. Публикации за 
медийни събития на ГИТ излязоха във всички национални ежедневници - “Труд”, 
“24 часа”, “Дневник”, “Стандарт”, “Сега”, “Новинар”, “Дума”, “Земя”, “Пари”, 
“Монитор” и в седмичниците “Капитал”, “КЕШ”, “Бизнес вести”, “Икономически 
живот” и “Строителство Градът”. Специално организирани интервюта на 
изпълнителния директор бяха публикувани във вестниците “24 часа”, “Труд” и 
“Стандарт”. 

В подкрепа на провежданата комуникационна политика Интернет страницата 
на Главна инспекция по труда беше постоянно актуализирана, като в рубриката на 
Пресцентъра редовно се публикуваха новини и информация за събития, а 
новооткритата рубрика “Публикации” се поддържа с материали от националния и 
регионалния печат, които представят дейността или разглеждат въпроси, свързани 
с тематиката на Инспекцията. Достъпни за всички, които посещават Интернет 
страницата на ГИТ, станаха публикации като “Службите по трудова медицина” (в-к 
“Труд”), “Въвеждат се нови мерки за безопасност в химическите производства” (в-к 
“Дневник”), “Нов Център ще информира за трудовото законодателство” (в-к КЕШ), 
“Жалби и съвети на едно гише” (в-к “24 часа”), “Заработи Център за информация и 
услуги на Главната инспекция по труда”), “Социалният министър откри новия 
Център за информация и услуги в Главната инспекция по труда” (в-к “Стандарт”), 
“Внезапни проверки на министър” (в-к “Стандарт”), “Социалният министър Христина 
Христова и шефът на Главната инспекция по труда направиха внезапни проверки” 
(в-к “Стандарт”), “Строгият контрол намали трудовите злополуки” и “Отчетоха 
трудовите нарушения за 3 месеца” (в-к КЕШ), “По-нисък корпоративен данък срещу 
инвестиции в работната среда” (в-к “Капитал”), “Стимулиране на инвестирането в 
подобряване на работната среда” (в-к “Икономически живот”, “Инспекцията по 
труда ще провери три бранша” (в-к “Дневник”), “2038899 лв. глоби отнасят 
работодатели” (в-к “Новинар”), “Езикът на безопасността в строителната среда” (в-к 
“Строителство Градът), “Системи за здравословни и безопасни условия на работа I 
и II част (в-к “Дневник”), ИА "ГИТ" прави проверки на млекопреработвателни 
фирми” (БНТ) и т.н. 
 Специално значение за политиката по комуникациите имат и двете 
списания, които се издават в сътрудничество с Главна инспекция по труда – сп. 
”Безопасност и трудова медицина” и сп. ”Здравословен и безопасен труд”. На 
техните страници бяха предоставени консултации и практически съвети за 
работодателите по спазване на трудовото законодателство в публикации  като 
“Наредба за минималните изисквания за ЗБУТ при строително-монтажни работи”, 
“Приемането на работа на непълнолетни лица на работа без дадено от 
Инспекцията по труда разрешение се криминализира”, “Европейски стандарти в 
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областта на безопасността”, “Предистория и същност на новата наредба за 
безопасността при механично обработване на дървесина”, “Оценка на тежестта на 
ръчния процес” и т.н. В публикациите бяха отразени национални и международни 
събития и инициативи, популяризираха се добрите практики по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, публикуваха се новости в 
нормативната уредба и инспекционната работа, беше споделен международен 
опит в областта на безопасността и хигиената на труда – “Държавата в лицето на 
МТСП застава категорично зад необходимостта от пълното и безусловни 
прилагане на ЗЗБУТ”, “Споразумение за координация и сътрудничество между 
МТСП, БСК, БТПП, БСЧП, ССИ, КНСБ и КТ “Подкрепа”, “28 април – Световен ден 
за безопасност и култура на труда и ден в памет на загиналите при трудови 
злополуки”, “Споразумение за сътрудничество подписаха ИА “ГИТ” и Полската 
национална инспекция по труда”, “Инспекторите по труда са обучени по проект на 
МОТ”, “Аташетата по труда – европейска практика”, интервюта с Герд Албрахт, д-р 
Бернхард Брюкнер, с директорът “Човешки ресурси” на “Холсим България”АД и др. 

Двете списания успешно утвърждават специфичен професионален и 
журналистически подход при поставянето и разработването на същностните 
проблеми на труда и социалната политика. Те са актуални и полезни издания за 
структурите на Главната инспекция по труда, синдикатите и работодателите. 
 Плодотворно и успешно е сътрудничеството в областта на комуникациите и 
с изданията на ИК “Труд и право”. Главна инспекция по труда предоставя на 
списанията “Информационен бюлетин по труда” и “Труд и право” експертни 
становища по нормативни актове в областта на трудовото законодателство, отчети 
и доклади за резултатите от инспекционната дейност, примери на добри практики 
по спазване на трудовото законодателство в предприятията,  споделен 
международен и европейски опит и стратегии за превантивна практика по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
 Нова сполучлива форма на сътрудничество беше установена със 
синдикатите при отбелязване на 28 април – Международния ден на солидарност с 
пострадалите от трудови злополуки. Със съвместна пресконференция, полагане на 
цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки, молебен и 
концерт в зала “България”, вниманието на обществото беше насочено към 
социално значимия проблем за трудовия травматизъм и политиката на превенция, 
провеждана от Инспекцията по труда и синдикалните партньори. 
 През цялата година целенасочено и последователно бяха осъществявани 
комуникации на темите за изтичането на гратисния период на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, криминализиране наемането на 
непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда и предоставянето на 
посреднически услуги за намиране на работа и  въвеждането на новата европейска 
директива за строителството. 
 Като специално организирано събитие откриването на Центъра за 
информация и услуги беше извършено по професионалните стандарти за такъв 
род прояви и беше отразено с репортажи в новините на всички радио и 
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телевизионни станции, със снимки и текстове във всички национални ежедневници 
и седмичници. Като пример за добра практика комуникацията за въвеждане 
обслужването “на едно гише” в ИА "ГИТ" беше представена на заключителния 
семинар “Да споделим знанието и успеха”, организиран от Министерски съвет и 
консултантската компания KPMG  в град Варна през месец юни. 
 Като неразделна част от цялостната комуникационна политика на Главна 
инспекция по труда Дирекциите Областни инспекции по труда осъществяват 
медийната политика на регионално ниво. Всички Областни инспекции ежемесечно 
провеждат пресконференции, на които предоставят актуална информация и 
анализи, свързани с дейността на дирекцията. На регионалните медии и 
кореспондентите на националните медии се дава информация за националните и 
областните кампании, за резултати от контролната дейност, за разследвания на 
трудови злополуки, за новости в нормативната уредба и за национални и 
международни прояви. Използват се различни форми за информиране на 
обществеността, като участия в радио и телевизионни предавания и поддържане 
на рубрики в местната преса. По този начин чрез медийната политика се постига 
значителна степен на информираност на обществеността, затвърждава се 
доверието в ИА "ГИТ" като институция и се осъществява политика на превенция 
срещу нарушенията на трудовото законодателство. 

Кризисни комуникации 
“Не бива да забравяме, че въпросът не е дали ще възникне криза, а кога ще 

настъпи”, казва един световноизвестен американски политик и освен заради 
собствения му авторитет ние в Главната инспекция по труда имаме всички 
основания да считаме тази изстрадана истина и за своя. Кризата е повратна точка 
в хода и развитието на събитията в ежедневието. Тя е причина институцията да 
стане обект на широко, активно или неблагоприятно внимание от страна на медии, 
държавни институции, политици, организации или граждани, които поради една или 
друга причина започват да проявяват внимание към дейността й. 

2004 година беше своеобразен връх в това отношение. Трагичните събития 
с национално значение, които връхлетяха страната, станаха причина за насочване 
на общественото и медийно внимание към дейността на Агенцията. Промишлената 
авария в “Кремиковци”, при която загинаха трима работници; потъването на кораба 
“Хера” и отвличането на българските шофьори в Ирак бяха събития, които 
предизвикаха огромен обществен интерес и към които Главната инспекция по 
труда по силата на своите правомощия за упражняване на контрол по спазване на 
трудовото законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта беше длъжна 
да реагира и да информира. 

Справянето с кризисната ситуация “Кремиковци” считаме за едно 
постиженията на медийната политика през 2004 година, както и комуникацията по 
въвеждане обслужването на “едно гише” в Главна инспекция по труда. Двете 
събития са диаметрално противоположни, но съизмерими като усилия, 
организация, работа и крайни резултати. Трагичният повод на първото ни кара да 
наведем глави пред паметта на загиналите работници, но от друга страна 
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потвърди правилността на провежданата от ръководството на ИА "ГИТ" медийна 
политика. В продължение на години комуникираме Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, напомняме за неговата актуалност като хармонизиран 
с европейските изисквания български закон и разясняваме новите отговорности и 
права, които той въвежда по отношение безопасността на труда. Това още веднъж 
беше направено през 2004 година, първата година след изтичането на всички 
гратисни периоди и влизането му в пълна сила. Затова  основното медийно 
послание на ИА "ГИТ" беше свързано с отговорността на работодателя за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и упражнявания от него 
контрол за спазването на правилата за безопасен труд. Изпълнителна агенция 
“Главна инспекция по труда” спази правилата за кризисен ПР и осигури на 
обществото и медиите информацията, от която те се нуждаеха, приложи принципа 
на прозрачност, актуалност и достъпност в комуникацията и защити своя имидж на 
независима, отговорна и публична институция. По подобен начин се развиха 
нещата, свързани с кораба “Хера” и ангажиментите на ИА "ГИТ" към контрола 
върху наемането и посредничеството за работа по силата на Закона за 
насърчаване на заетостта. Дирекция “Областна инспекция по труда” – Варна 
извърши необходимото разследване и проверки и осъществи медийната политика 
във връзка с този трагичен инцидент. Темата за кризисния ПР получи продължение 
с отвличането на българските шофьори в Ирак, като Дирекция “Областна 
инспекция по труда” – Благоевград провери транспортната фирма, чиито камиони 
са ползвали похитените в Ирак български шофьори и чрез медиите информира 
обществеността за резултатите. 

От гледна точка на комуникациите и медийната политика Главната 
инспекция по труда се справи успешно с възникналите кризи, като незабавно 
реагира на събитията, прояви максимум откритост, загриженост и прозрачност, 
осигури достоверна информация и нейното бързо разпространение и по този начин 
запази и утвърди доверието на обществото и медиите към нея като социално 
отговорна институция. 

Информационни материали и кампании 
През 2004 година беше преработена и преиздадена Информационната 

брошура “Контрол по спазване на трудовото законодателство”, която като 
съдържание бе актуализирана и разширена с включване на новия контрол върху 
законодателството, свързано с държавната служба и с промените в Устройствения 
правилник на ИА “ГИТ”. Като информационен материал и комуникационно средство 
брошурата има голямо приложение в извършваната от Инспекцията консултантска, 
превантивна и международна дейност. 

Информационна брошура и плакат бяха подготвени и издадени за 
откриването на Центъра за информация и услуги в централната администрация на 
ИА "ГИТ". 
 За провеждането и включването на ИА "Главната инспекция по труда” в 
Европейската седмица “Да строим безопасно” беше подготвена и издадена 
информационна брошура, съдържаща новите моменти в българското 
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законодателство за безопасността на труда в строителството, данни на 
Европейския съюз и примери на добра практика за осигуряване здравето и 
безопасността при извършване на строителни дейности. 

Комуникация на националните кампании 
Комуникацията на националната кампания по спазване на трудовото 

законодателство в предприятията за преработка на мляко и производство на 
млечни продукти протече на два етапа: обявяване началото, целите, обхвата и 
очакваните резултати от нейното провеждане и отчитане на постигнатите 
резултати, анализ и формулиране на изводи и препоръки както към 
работодателите, така и по отношение на инспекционната дейност. 

За обявяване старта на кампанията Пресцентърът на ИА "ГИТ" организира 
посещение и участие в проверката на журналисти от националните медии в 
софийското предприятие "Ел би булгарикум". Журналистите имаха възможност да 
се запознаят с фирмената политика по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, да наблюдават работата на инспекторите и да участват в самата 
проверка. 

В резултат началото на кампанията се превърна в една от новините на деня 
и беше отразено от всички национални медии: в информационните емисии на БТА, 
електронните информационни агенции Фокус и Нюз бг,  в централните новинарски 
емисии на БНТ, БНР, Дарик, ББТ, Нова телевизия, Телевизия Европа, Евроком, в 
публикации и снимки в националната преса - вестниците "Стандарт", "Дневник", 
"Новинар", "24 часа", "Дума", Земя". 

По същия начин бяха комуникирани темите, свързани с първата специална 
национална кампания за установяване степента на привеждане условията на труд 
в съответствие с влезлите в сила изисквания на ЗЗБУТ в рисковите химични 
производства, както и националната кампания в предприятията за производство и 
преработка на пластмаси и каучук. 

Голям журналистически интерес имаше към темата за легитимността на 
посредническите фирми, които изпращат хора на работа в чужбина, както и към 
законовите възможности за предпазване от измами и некоректност. По темата 
имаше публикации във вестниците “Сега”, “Седмичен труд”, “Монитор”, “Новинар” и 
участия в предавания на БНР – Програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев”, Дарик, 
Инфорадио, Радио НЕТ, Нова телевизия и БТВ. 

Комуникация на темата “Детски труд” 
Темата за законността на труда, полаган от непълнолетни лица, беше 

активно комуникирана през 2004 година от Главна инспекция по труда след 
влизането в сила на промените в Наказателния кодекс, според които наемането на 
работа на непълнолетни без изрично дадено разрешение от Инспекцията по труда 
се счита за престъпление и се наказва с парични глоби и затвор на некоректния 
работодател. 

Веднага на Интернeт страницата на Главна инспекция по труда беше 
публикувана информация за приетите промени. Първата публикация за промените 
и оповестяване на санкциите беше направена във в-к "Труд" на 20.04.2004 г. 
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Последваха излъчвания и публикации във всички регионални медии, осъществени 
от Областните инспекции по труда. През месец юни бяха осъществени седем 
предавания по темата и 13 публикации в националната преса. 

Проверки с участия на журналисти 
За два информационни повода бяха подготвени и организирани проверки с 

участия на журналисти от националните и регионалните медии. 
Първата – за да за да отговорим на обществения интерес, чувствителен към 

работата на българи във фирми на чужди работодатели, организирахме участие на 
журналисти в проверки по спазване на трудовото законодателство в шивашки 
фирми в градовете Сандански, Петрич и Гоце Делчев, в които се включи и 
министърът на труда и социалната политика Христина Христова. Събитието 
съвпадна с Националното съвещание на Инспекцията по труда и отзвукът сред 
медиите и обществеността на Югозападна България беше много 
удовлетворителен. 

С втората проверка, в която взеха участие журналисти от всички национални 
медии, обявихме началото на националната кампания по спазване на трудовото 
законодателство в предприятията за производство и преработка на мляко и млечни 
продукти. Събитието предизвика голям медиен отзвук и в резултат във всички 
национални емисии бяха излъчени репортажи, а в централните ежедневници бяха 
публикувани снимки и текстове за началото на кампанията. 
 Чрез целенасочено и последователно провежданата през 2004 година 
медийна политика, ИА "Главната инспекция по труда” осигури на обществото 
актуалната и необходима информация, свързана с контролната дейност и 
резултатите от инспектирането, с нормативните промени в областта на трудовото 
законодателство, с националните и международни инициативи в областта на 
здравето и безопасността при работа. Успешното сътрудничество и 
взаимодействие с всички национални и регионални медии направи възможно по 
един достъпен и открит начин Главната инспекция по труда да общува с хората на 
наемния труд, бизнеса и синдикатите, да изпълнява превантивните и 
консултантските си функции и чрез контролната си дейност да пази обществения и 
държавен интерес. 

З. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ 
1. Проект на МОТ “Обучение за интегрирана инспекция по труда” – 

BUL/98/M03/FRG 
Изпълнението на проекта завърши успешно в края на годината. 

Планираните дейности бяха ресурсно осигурени  още в началото на м. януари 2004 
година. 

В съответствие с утвърдения график приключи обучението за интегрирано 
инспектиране. Приоритет в обучението през годината  бяха курсовете за обучение 
на инспектори наставници, които се проведоха през м.март и м. май в българо-
германските центрове в Плевен и Стара Загора. Бяха обучени 56 инспектори-
наставници (по двама от всяка Д "ОИТ"), които трябва да организират и ръководят 
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практическото обучение на новоназначените инспектори, преминали теоретично 
обучение по модулите за интегрирано инспектиране. Като резултат от обучението 
участниците разработиха планове за практическо обучение по интегрирано 
инспектиране за всеки от седемте основни модула. 

В края на м. юни в Стара Загора се проведе двудневен семинар с 
обучаващите от ИА "ГИТ" за оценка на качеството на обучението за интегрирано 
инспектиране. Целта на семинара беше да се направи анализ на резултатите от 
обучението за периода от три години както и да се предприемат практически 
стъпки за усъвършенстване на учебната документация. 

По решение на Управителния съвет на проекта през м. април бе проведена 
окончателна независима оценка на цялостната дейност и постигнатите цели при 
изпълнението на проекта. В екипа за оценка бяха включени представители на 
Международното бюро по труда, Министерство на техническото сътрудничество на 
ФРГ и МТСП. 

На 21-22 октомври 2004 година в гр. София се проведе Национална 
тристранна конференция на високо равнище, на която бяха представени 
резултатите от окончателната оценка и основните резултати от изпълнението на 
проекта. Бе подчертано, че са постигнати всички цели на проекта: 

− изграждане на подходяща структура на система за обучение; 
− ефективно и ефикасно обучение на обучаващи, инспектори по труда и 

директорите на Д "ОИТ"; 
− подобряване на тристранното сътрудничество; 
− прилагане на съвременни методи на инспектиране. 
С това от една страна се гарантира прилагането на превантивен подход в 

интегрираното инспектиране по труда, а от друга натрупаният опит при 
реализацията на проекта може да се използва като модел за добра 
предприсъединителна практика към ЕС и от други страни в региона. 
 

2. Проект на програма PHARE 2003 “Изпълнение на предприсъедини-
телните ангажименти на Р България в областта на здравословните 
и безопасни условия на труд” – BG 2003/004-937.05.01 

През отчетния период бяха изградени необходимите организационни 
структури за реализацията на проекта. Сформиран бе Управителен съвет (УС) и 
бяха приети правила за неговата работа. За изпълнение на дейностите по трите 
компонента на проекта съответно бяха определени три работни групи от 
специалисти в централната администрация на ИА "ГИТ". 

Бе създадено Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) в състав от служители 
на ИА "ГИТ" със задачата да координира дейностите по проекта. 

В края на м. юни ЗИП разработи Техническо задание за осигуряване на 
чуждестранен екип за Техническа помощ по проекта. То бе внесено в Делегацията 
на Европейската комисия в Р България за одобрение и откриване на тръжна 
процедура за избор на екип за Техническа помощ. 
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През второто полугодие УС обсъди и прие критерии за избор на отрасъл, 
където ще се реализира грантовата схема по Компонент 3. Звеното за изпълнение 
на проекта изготви сравнителен анализ на данните за състоянието на 
здравословните и безопасни условия на труд и травматизма в някои рискови 
икономически дейности. На тази основа УС на проекта избра рисков отрасъл и 
конкретна икономическа дейност за изпълнение на грантовата схема. 

През м. декември Звеното за изпълнение на проекта разработи вариант на 
Насоки за кандидатстване, предназначени за участниците в схемата за 
безвъзмездно финансиране по Компонент 3 от проекта. 

3. Проект на програма MATRA “ Развитие на правилниците по 
безопасност на труда в съответствие с правото и практиката на 
ЕС” – MAT 02/BG/9.2 

През 2003година МТСП започна работа по проект за преработка и развитие 
на правилниците по безопасност на труда в съответствие с правото и практиките 
на ЕС, финансиран от холандската програма MATRA. 

През отчетния период специалисти от ИА "ГИТ" съвместно с представители 
от МТСП, МРРБ, МТС и експерти от ЕС взеха активно участие при разработването 
на проекти на наредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд при: 

− извършване на строителни и монтажни работи; 
− механично обработване на дървесина; 
− механично (студено) обработване на метали; 
− работа с въздушни компресорни инсталации и уредби; 
− работа с електрокари и мотокари; 
− работа с автомобили; 
− експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни 

системи. 
 

4. Двустранно сътрудничество с Р Полша 
На 19.07.2004 година ИА "ГИТ" и Националната инспекция по труда на Р 

Полша подписаха Протокол за сътрудничество, одобрен от Министерски съвет на 
Р България. Съгласно Протокола се предвижда сътрудничеството между двете 
инспекции да се реализира в следните основни направления: 

− обмен на експерти; 
− издаване на информационни материали от или с участието на двете 

организации; 
− сътрудничество на разменни начала на ниво областни инспекции по 

труда, включващо участие на инспектори в контролната работа на областни 
инспекции в съответната Страна; 

− съвместно участие в проекти под егидата на МОТ (съвместно 
кандидатстване  за финансиране на двустранни проекти); 
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− организиране на курсове с практическа насоченост в центровете за 
обучение в съответната Страна както и участие в конференции, симпозиуми, 
международни срещи, организирани от договарящите се Страни; 

− обмяна на опит по прилагане на Директивите на ЕС в зависимост от 
обхвата на дейността на инспекциите в двете страни. 

Във връзка с подписването на Протокола за сътрудничество официална 
делегация на Националната инспекция по труда на Полша, водена от министър 
Анна Хинц, посети България. В програмата на делегацията бяха включени 
посещения на български фирми, както и съвместни проверки на обекти. 

В рамките на двустранното сътрудничество делегация от ИА "ГИТ" на свой 
ред беше приета от Националната инспекция по труда на Полша. Целта на 
посещението беше обмяна на опит с полските колеги в областта на инспектирането 
по труда, здравословните и безопасни условия на труд, администрирането и 
организацията на дейността на Инспекцията по труда. 

Изпълнителният директор на ИА "ГИТ" взе участие в работата на 
международна конференция под надслов “Обединена Европа-общи принципи и 
приоритети на инспекциите по труда”, която се състоя в гр. Вроцлав. 

 
5. Други инициативи в областта на двустранното сътрудничество 
През отчетния период бяха реализирани редица инициативи в областта на 

международното сътрудничество предимно на двустранна основа.  
Представители на ИА "ГИТ" взеха участие в организирането и работата на 

семинари за обмяна на опит със свои колеги от Кралство Белгия и Р Франция. 
Специалисти от ИА "ГИТ" участваха в работата на: 
− работен семинар - обучение, организиран от МОТ на тема “Система за 

мониторинг върху детския труд”, който се състоя през м. октомври в Букурещ, 
Румъния; 

− международна конференция на тема “Регионална стабилност чрез 
партньорство”, състояла се на 13-17.12.2004 година в Букурещ, Румъния; 

В края на годината се сложи началото на нови насоки в международното 
сътрудничество на ИА "ГИТ" на двустранна основа: 

− в периода 5-9.12 2004 година делегация на Комитета за инспектиране по 
труда на Р Турция бе на работно посещение в ИА "ГИТ"; 

−  в периода 11-17.12 2004 година делегация на Инспекцията по труда на Р 
Армения посети ИА "ГИТ". 
 

II. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
 

А. НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 

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

Независимо, че със започналите преди 10-15 години структурни промени в 
икономиката са изградени вече голям брой предприятия оборудвани с машини, 
съоръжения и технологии, отговарящи на европейските стандарти за безопасност и 
здраве при работа, все още по-голямата част от предприятията са оборудвани със 
стари машини, производството е организирано по стари технологии, поради което 
продукцията от тези предприятия не е конкурентноспособна на европейските 
пазари. 

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

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

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

 
Органи за безопасност и здраве при работа 
От съществено значение за създаването и поддържането на ЗБУТ е във 

всяко предприятие да има изграден орган за безопасност и здраве при работа 
в съответствие с изискванията на чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд. 

От влизането в сила на ЗЗБУТ от началото на 1998 г. ИА “ГИТ” положи много 
усилия за привеждане в изпълнение на тази законова норма. 

Няма извършена проверка през този период независимо от нейната 
тематична насоченост, даже и когато основната цел на проверката е била 
законността на трудовите правоотношения, да не е проверявано дали в 
предприятието има изграден орган за безопасност и здраве, и изпълнява ли своите 
задължения съгласно разпоредбите на Наредба № 3 на министъра на труда и 
социалната политика от 27.07.1998 г. 
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През 2004 година изпълнението на тези законови изисквания са били 
неотменна задача при всяка проверка. 

Какви изводи и заключения могат да се направят в резултат на 
инспектирането през 2004 година по изпълнението на това основно изискване на 
ЗЗБУТ: 

− от проверените общо 27540 предприятия, органи за безопасност и здраве 
при работа е установено, че има в 24255 предприятия, т.е. в 88 % от проверените 
предприятия; 

− в 2988 предприятия органите за безопасност и здраве са създадени през 
отчетната 2004 г.; 

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

В по-голямата част от предприятията, в които е констатирано наличието на 
органи по безопасност и здраве, т.е. в 58 % функциите на този орган се изпълняват 
от самия работодател. Основна причина за високия относителен дял на 
предприятията, в които функциите на орган по безопасност и здраве се изпълняват 
от самия работодател е, че това са малки фирми, които нямат кадри с подходящо 
образование. Друга причина е липсата на специализирани фирми, които да се 
ангажират с тази реална потребност в българската икономика. Много често с тази 
функция се нагърбват счетоводни къщи, които не разполагат с компетентни кадри, 
а и безопасността на труда се регламентира в много нормативни актове, с които 
боравят счетоводните фирми. В предприятия, в които организацията на дейността 
по осигуряване на ЗБУТ е поверена на обслужващи ги счетоводни фирми, 
инспекторите по труда констатират сериозни пропуски и формализъм в дейността. 

Най-добре се справят органите по безопасност и здраве със задълженията 
си по Наредба № 3, които се представляват от отделни щатни служители или 
специализирани служби. На този етап обаче това се осигурява само в големите 
предприятия – 8 % от предприятията, които имат такива органи. 

Висок е относителния дял на предприятията, в които функциите на орган по 
безопасност и здраве се изпълняват от щатни длъжностни лица само в 
икономическа дейност “Добив на въглища” и “Добив на метални руди” – над 75 % от 
органите са щатни длъжностни лица. 

Тъй като работодателя определя статута на органа по безопасност и здраве, 
налага необходимостта инспекторите по труда по-аргументирано да убеждават 
работодателите на големите предприятия дейността на тези органи да се повери 
на щатни длъжностни лица с необходимата подготовка и познаване на законовите 
разпоредби в областта на ЗБУТ. Това е особено наложително в строителството, 
където характера на извършваната дейност се променя много динамично т.е. на 
едни и същи работници им се налага често да променят характера на 
извършваната работа, при различни климатични условия, на различни работни 
площадки, а щатни длъжностни лица по безопасност и здраве при работа има само 
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в 12 % от проверените предприятия, а делът на предприятията с над 50 заети е 
26 %. 

Подобен подход при изграждането на органите за безопасност и здраве при 
работа трябва да се приема и в икономически дейности като “Производство на 
облекло”, където относителния дял на предприятия с над 50 заети са 33 %, а 
щатни длъжности по безопасност и здраве има само в 5 % от предприятията. 

Аналогична е ситуацията в “Селско стопанство”, “Производство на изделия 
от каучук и пластмаса”, “Производство на други неметални минерални суровини”, 
“Производство и леене на метали”, “Производство на метални изделия” и т.н. 

Обстоятелството, че и в предприятията, където функциите на орган за 
безопасност и здраве при работа се изпълняват от щатни длъжностни лица при 
всяка проверка инспекторите констатират голям брой нарушения на нормите за 
осигуряване на ЗБУТ основната част, от които касаят безопасната организация на 
производствената дейност, показва че тези длъжностни лица не са достатъчно 
подготвени, не са им предоставени достатъчно правомощия от работодателите за 
пълноценно реализиране на задълженията си по Наредба № 3 и на последно 
място, но не и по важност не се упражнява действен контрол върху тяхната работа 
от работодателите. 

По какъв начин да се оцени факта, че по време на проверка, в която участва 
и органа по безопасност и здраве се установява не използване на лични предпазни 
средства, на обезопасени машини, липса на инструкции за безопасна работа – все 
нарушения, които не изискват средства, а контрол и взискателност към 
работниците именно от тези органи по безопасност и здраве при работа. 

 
Оценка на производствения риск 
Важен елемент в организацията и управлението на дейността по 

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

Отчитайки важността на тази дейност, което е едно от най-важните 
изисквания на ЗЗБУТ регламентирано в чл. 16 на този закон през 2004 година 
контролните органи на ИА “ГИТ”отделиха особено внимание при извършването на 
проверки в предприятията на работата по оценяване на производствения риск и 
неговото отстраняване в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5. 

Особено внимание бе отделено по време на инспектирането, в 
предприятията с над 50 заети лица, тъй като приоритетна задача в инспекционната 
дейност на ИА “ГИТ” през 2004 година в областта на ЗБУТ бе системно прилагане 
на всички законови принудителни мерки за приемане на програми и изпълнение 
на програмите за привеждане на условията на труд в съответствие с 
изискванията на ЗЗБУТ в предприятията с над 50 наети лица. 

Резултатите от инспектирането показват, че от проверените през 2004 
година 30190 предприятия 9635 са приключили с процедурите по оценка на 
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производствения риск по работните места и се приемат програми за неговото 
отстраняване т.е. 35 % от общия брой проверени предприятия. 

Сравнителния анализ за последните четири години показва, че през 2004 
година са постигнати най-добри резултати в това направление. 

 

Относителен дял на проверените предприятия с 
програми за отстраняване на производствения риск

6,8%
9,9%

15,4%

35%

2001 г 2002 г 2003 г 2004 г
 

Отчетните данни показват, че в някои области на страната работата по 
оценката на риска е в значително по-напреднал стадии в сравнение със 
средностатистическите данни за страната като цяло. Проверките показва, че в 
област Габрово и Сливен 70 % от проверените през 2004 година предприятия имат 
приети програми за отстраняване на установения в оценките производствен риск и 
се извършва конкретна практическа работа по тяхното изпълнение, в област 
Силистра – 57,7 % от проверените предприятия имат програма, Видин – 53,5 %, 
Ямбол – 48,5 %, Ст. Загора – 44,8 %. 

От ускоряване на работата по извършване на оценка на производствения 
риск и приемането на програми за неговото отстраняване се нуждаят 
предприятията от областите Кърджали, Хасково, Шумен, Търговище, Благоевград, 
Плевен, Добрич.  

Отчетните данни показват, че от проверените през 2004 година 30190 
предприятия, 5794 от тях са имали програми за отстраняване на производствения 
риск до началото на 2004 година – тези програми са били приети през 2003 година 
и предшестващите години. От предприятията, които до началото на 2004 година 
все още не са имали приети програми за отстраняване на производствения риск – 
21796 предприятия, през 2004 година са приели програми 3841 предприятия т.е. 
17,7 %. През 2003 година само 5 % от проверените предприятия, които не са имали 
програми са ги приели през 2003 година. 
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Извода, който следва да се направи, е че през 2004 година три пъти повече 
предприятия са приели програми за отстраняване на производствения риск спрямо 
2003 година. 

В сферата на материалното производство от проверените общо 12222 
предприятия, към началото на 2004 година 8802 предприятия не са имали 
програми за отстраняване на производствения риск, от тях 1627 предприятия са 
приели такива програми през отчетната 2004 година т.е. 13,3 % от предприятията 
без програми. 

Значително повече работа по приемането на програми през 2004 година е 
извършена в предприятията от икономически дейности – “Добив на метални руди” 
– 43 % от предприятията, които не са имали програми са ги приели през отчетната 
година, “Производство на автомобили” – 43 %, “Производство на изделия от 
пластмаса и каучук” – 31 %, “Въздушен транспорт” – 27 %, “Производство и 
разпределение на електрическа енергия” – 26,4 %, “Производство на химични 
продукти” – 27,5 %. 

Изостава работата по изготвяне на оценка на риска и приемането на 
програми за неговото отстраняване в предприятията от икономически дейности – 
“Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти” – от 38 предприятия, които 
към началото на 2004 година не са имали програми за отстраняване на 
производствения риск през отчетната година нито едно предприятие не е приело 
такава програма, в “Производство на превозни средства” – само 3,4 % са приели 
през годината програми, “Воден транспорт” – само 6,7 % и т.н. 

От нематериалната сфера са проверени 15318 предприятия – 55,6 % от 
всички проверени през 2004 г. предприятия. От тези предприятия 12962 към 
началото на 2004 година не са имали приети програми за отстраняване на риска. 
През 2004 година програми са приели 2214 предприятия т.е. 17,1% от 
предприятията, които в началото на 2004 година не са имали програми. 

Сравнявайки данните за предприятията от материалната сфера с тези от 
нематериалната сфера се вижда, че през 2004 година в нематериалната сфера е 
по-висок делът на предприятията приели програми през отчетната година. 

По сектори на икономическите дейности включени в НКИД относителния дял 
на предприятията, в които по време на проверките през 2004 година е установено, 
че имат програми за отстраняване на производствения риск изглежда така:  
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Отчетните данни от проверките през 2004 година в предприятията с над 50 
заети показват, че през годината в тях е извършена сериозна работа по 
идентифициране на производствения риск и приемането на програми за неговото 
отстраняване. 

Проверени са общо 4992 предприятия с над 50 наети лица, които 
представляват 18 % от всички проверени през годината предприятия. Проверени 
са 975 предприятия повече от предварително планираните. 

Установено е, че в 2735 от тези предприятия вече са приети програми и 
работата по тяхното изпълнение е в напреднал стадии. 

В някои области предприятията с над 50 заети, които имат програми за 
отстраняване на производствения риск заемат значителен дял от общия брой на 
предприятията с приети програми. 

В област Благоевград, София град и Шумен делът на предприятията с над 
50 заети, в които има приети програми заема 45 % от общия брой на 
предприятията с програми в тези области. 

С по-ускорени темпове трябва да се извършва оценката на риска в 
предприятията с над 50 заети лица в област Видин, Силистра, Сливен и Ямбол, 
където делът на предприятията с над 50 заети приели вече програми за 
отстраняване на производствения риск заема от 12 до 15 % от общия брой на 
предприятията, в които през 2004 година е установено, че има приети такива 
програми. 

По-активна работа за приемането на програми за отстраняване на риска в 
тази категория големи предприятия в рамките на отчетната година е извършена в 
област В. Търново като 48 % от предприятията с над 50 заети, в които е 
установено, че имат програми за отстраняване на риска са ги приели в рамките на 
2004 г., в област Хасково – 44 %, Ловеч и Стара Загора – 40 %. 

Не достатъчна е била работата през 2004 година по приемането на 
програми за отстраняване на риска в предприятията с над 50 заети в област Варна, 
Бургас и Пазарджик. 

В предприятията с остаряло производствено оборудване привеждането на 
условията на труд в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ изисква влагането на 
много средства за ново оборудване и подмяна на технологиите. В по-голямата част 
от тези предприятия няма необходимите средства за ускорено обновление на 
оборудването и технологиите. Приет е подход за поетапни, частични реконструкции 
и модернизации, които удължават времето за цялостно привеждане условията на 
труд в съответствие със закона. 

Проверките през годината показват, че успоредно с подобряване качеството 
на оценката на риска и приемането на действени мерки за отстраняването му все 
още се срещат редица слабости: 

− не се идентифицират всички опасности, които заплашват работника на 
работното му място. Най-често тази слабост се допуска от експертите от СТМ, 
които не проверяват в детайли специфичните особености на конкретното 
производство; 
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− все още се изготвят оценки на риска без наличието на актуални данни за 
състоянието на параметрите на работната среда; 

− в оценките не се извършва съпоставка между защитата на работещите 
определена с нормативните актове за осигуряване на ЗБУТ и защитата, която е 
осигурена от работодателя; 

− една не малка част от оценките са изготвени не професионално поради 
непознаване на нормативните изисквания, и мерките разработени на тази основа и 
при най-добро желание на работодателя не могат да осигурят ЗБУТ за 
работещите; 

− в много оценки редица рискове на работните места се оценяват като 
незначителни и в програмите не се предвиждат мерки за тяхното отстраняване; 

− при настъпили промени в производството не се предвижда и не се 
извършва преразглеждане на оценките на риска и предприемането на 
допълнителни мерки; 

− не са малко констатираните случаи на приети (утвърдени) програми за 
отстраняване на производствения риск без конкретни мерки, без срокове за 
тяхното изпълнение, необезпечени финансово; 

− в голяма част от програмите за отстраняване на риска преобладават 
мерките за: 

 подобряване организацията за провеждане на инструктажите и 
обучението по безопасно извършване на производствените операции; 

 въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка; 
 периодично измерване стойностите на факторите даващи 
характеристика на работната среда; 

 разработване на инструкции за безопасна работа; 
 осигуряване на периодични медицински прегледи; 
 осигуряване и използване на лични предпазни средства. 

Изброените мерки са важни, но когато основна причина за състоянието на 
ЗБУТ са остарелите машини или технологии, или използваните суровини и 
материали са вредни, тези мерки са недостатъчни, за да се приведат условията на 
труд в съответствие със закона. 

В много от проверените предприятия не е организиран контрол по 
изпълнение на мерките включени в програмите за отстраняване на риска. Все още 
се срещат не малко работодатели, които не познават смисъла от извършването на 
оценката на производствения риск, и за да нямат проблеми с контролните органи 
сключват договор със СТМ и приемат предоставената им оценка на риска 
независимо дали са идентифицирани всички рискове на работните места. 

За изброените до тук и за още много други констатирани нарушения 
инспекторите по труда са дали задължителни предписания с конкретни срокове за 
отстраняването им. 

Дадени са предписания за по-голяма съпричастност на КУТ/ГУТ в 
изготвянето на оценките и програмите за отстраняване на производствения риск. В 
малките и за първи път посетени предприятия значителна част от времето за 
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проверка е изразходвано за даване на консултации и конкретни разяснения по 
извършването на оценката на риска и приемането на програми. 

Проблемите по оценката на риска многократно са били основна тема на 
информационните кампании на регионално и национално ниво. 
 

Осигуряване обслужването на работниците и служителите от служба по 
трудова медицина (СТМ) 

Резултатите от инспекционната дейност по спазване на законовото 
изискване от работодателите да осигурят на своите работещи обслужване от 
служба по трудова медицина показват, че през 2004 г. в 63,4 % от проверените 
предприятия са с такова обслужване (при 13 % за 2001 г., 17,5 % за 2002 г. и 24,6 % 
за 2003 г.). Тези данни показват, че ако през 2003 г. работодателите на 7422 
предприятия (при проверени 30190) са изпълнили това свое задължение, то през 
2004 г. този брой е 17463 (при проверени 27540), т.е. наблюдава се значителен 
ръст на предприятията с осигурено обслужване от СТМ – повече от два пъти. В 
33,6 % това законово изискване е изпълнено през изминалата година. 

Това изискване на ЗЗБУТ най-добре се е изпълнявало в област Сливен, 
където в 86 % от проверените през периода предприятия са осигурили обслужване 
на работещите от СТМ. Следват Силистра – 83 %, Разград – 82 %, Монтана и 
Габрово – 81 %, Стара Загора и София област – 77 %, Търговище – 75 %, 
Кюстендил и Смолян – 72 %, Враца – 71 %, Ловеч и Русе – 67 %, Пловдив и В. 
Търново – 66 %. 

Относителният дял на предприятията с осигурено обслужване от СТМ 
остава сравнително нисък в областите: Благоевград (28 %), Перник (41 %), 
Кърджали (43 %), Шумен (45 %), Видин (48 %). 

В сравнение с данните от 2003 г при проверките, извършени през 2004 г. се 
установява значително нарастване на броя на предприятията с осигурено 
обслужване от СТМ във всички области на страната. Най-голямо е това 
увеличение в Разград (от 21 % на 82 %), Търговище (от 14 % на 75 %), Враца (от 
13 % на 71 %), София област (от 20 % на 77 %), Русе (от 16 % на 67 %), Сливен (от 
37 % на 86 %), В. Търново (от 21 % на 67 %), София град (от 14 % на 56 %). 

Относителният дял на предприятията с осигурено обслужване на 
работниците и служителите от служба по трудова медицина през 2004 г. е най-
висок в икономическите дейности: “Добив на метални руди” (94 %), “Добив на 
въглища и торф” (89 %), “Производство и разпределение на газообразни горива” 
(91 %), “Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета” (90 %), 
Производство на химични продукти” (82 %),“Леене на метали” (80 %), “Пощи и 
далекосъобщения” (83 %), “Хуманно здравеопазване (73 %), “Производство на 
готови храни за животни” (82 %)“Производство на изделия от каучук и пластмаси” 
(86 %) и др. 

В сравнение с данните за 2003 г значително е увеличен броят на 
предприятията с осигурено обслужване от СТМ в следните икономически дейности: 
“Компютърни и свързани с тях дейности”, “Производство на мляко и млечни 
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продукти”, “Търговия на едро”, “Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях 
услуги”, “Търговия на дребно”, “Производство на мебели”, “Производство , 
преработка и консервиране на месо и месни продукти”, “Производство на метални 
изделия”, “Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията”, “Хуманно 
здравеопазване”. 

Увеличен е броят на предприятията с над 50 наети лица, в които е осигурено 
обслужване на работещите от СТМ от икономическите дейности “Производство на 
химични продукти”, “Производство и леене на метали”, “Производство на метални 
изделия”, “Производство на машини и оборудване”, “Производство и 
разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия, 
“Производство на електронноизчислителна техника” и др. 

Не е от компетентността на ИА “ГИТ” да дава оценяващи изводи за работата 
и дейността на службите по трудова медицина, но резултатите, от извършените 
оценки на риска (основно оценките на риска се извършват от СТМ) в проверените 
през 2004 г. предприятия налагат следните по-важни констатации: 

− поради непознаване спецификата на производството в производствените 
предприятия често се допускат слабости в оценките на риска. В резултат на това 
оценката на риска е непълна и неясна, не се идентифицират всички опасности на 
работните места; 

− не се извършват измервания на факторите на работната среда за всички 
работни места, а само на някои. Отчетните данни на Д “ОИТ” установяват, че в 
35 % от проверените предприятия има утвърдена програма за отстраняване на 
риска през третото тримесечие, а актуални данни за състоянието на факторите на 
работната среда има само в 12,8 % от тях, т.е. в една значителна част от 
предприятията оценката на риска е извършена без измерване факторите на 
работната среда. Това е констатирано в областите Добрич, Габрово, Ловеч, 
Монтана, Плевен, София град и други; 

− не се предлагат конкретни мерки за защита при констатирани отклонения 
от хигиенните норми за работа при наднормен шум; 

− не се осигурява необходимото обучение на длъжностните лица и 
представителите на КУТ/ГУТ във връзка с ефективното изпълнение на функциите 
им, свързани с организацията на ЗБУТ; 

− някои служби по трудова медицина поради това, че са сключили договори 
с голям брой предприятия, не успяват да извършат в договорените срокове 
задълженията, които те са поели към тях; 

− все още малко са работодателите, на които съответните СТМ са 
представили разработен годишен анализ на здравното състояние на работещите 
във връзка с конкретния вид труд. 

В голяма част от договорите не се съдържат данни, удостоверяващи 
минималното работно време за годишно обслужване от СТМ на работещите в 
предприятията. По време на извършената през 2004 г. от Д “ОИТ” Ловеч проверка 
по спазване на трудовото законодателство на службите по трудова медицина, 
регистрирани в областта, най-честата констатация е била недоговаряне и 
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неотчитане на задължителното минимално време по Приложение № 1 към чл. 4, 
ал. 2 от Наредба № 14 от 1998 година. 

От проведените от инспекторите по труда разговори с работодателите за 
резултатите от обслужването от службите по трудова медицина се налага извода, 
че същите все още приемат това като задължение за изпълнение на закона, а не 
като необходимост при управлението на дейността по осигуряване безопасност и 
здраве при работа. Все още продължава практиката немалка част от 
работодателите да смятат, че са си изпълнили задълженията по ЗЗБУТ, след като 
имат сключен договор със СТМ. 

Наред с посочените негативни тенденции в отчетните данни на Д “ОИТ” се 
срещат и примери за добра практика на СТМ. Така например СТМ “Санита” ЕООД 
гр. В. Търново е осигурила много добри услуги, съгласно възложените функции, 
във “Витекс-Троян” АД, гр. Троян. Примери за добра практика при обслужване от 
СТМ са посочени “Копо хидросистем” ООД с. Орешак, Балканкар Звезда” АД 
(област Габрово), “Ботевск и сие КД” – Ботевград (София област),, “Дунарит” АД-
Русе, “Скални материали” АД-Русе, Приста ойл” АД- Русе, “Каолин” АД-Сеново 
(област Русе), МБАЛ “Св. Иван Рилски” АД (област Разград). Това са и СТМ, 
обслужващи “Лайнс холдинг” ООД клон Плевен, “Кока кола Хеленик Ботълинг 
Къмпани България” АД-локализация Плевен, “БТК” ЕАД – РУД Плевен, Перфект” 
ООД гр. Смолян. Такава е и СТМ “Медико” ЕООД гр. Севлиево и др. 

Изводът, които се налага от така представените резултати е, че през 2004г. 
се очертава изразена тенденция на увеличение (от 24,6 % на 63,4 %) на 
работодателите, осигурили обслужване на работещите от СТМ спрямо равнището 
на обслужване за страната за 2003 г. Голяма заслуга за това имат Д “ОИТ”, тъй 
като в повечето предприятия това осигуряване е извършено в резултат на 
дадените от инспекторите по труда съвети, информации и предписания.  
 

Безопасност на труда 
Състояние на работното оборудване и технологии 
Отчитайки състоянието на работното оборудване, което се експлоатира в 

по-голямата част от активно действащите предприятия, контролните органи на 
агенцията в своята инспекционна дейност през 2004 г. отделиха нужното внимание 
на безопасното състояние на работното оборудване. 

От констатираните общо 129210 нарушения на норми, регламентиращи 
осигуряването на ЗБУТ – 44835 се отнасят до безопасното състояние на машините 
и производствените съоръжения. 

Най-често констатираните нарушения по обезопасеността на машините и 
оборудването: 

− не се разработват и утвърждават технологични паспорти за добивните, 
транспортните и спомагателни машини към кариерите за производство на 
инертни материали; 
− липсва контрол за безопасното състояние на преносимите инструменти; 
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− недоказана ефективност на защитните електрически инсталации за 
предпазване от поражения от електрически ток на работещите при директен 
и индиректен допир, мероприятията “зануляване” и “заземяване”; 
− складиране на пълни варели с хлор на открито при нарушени изисквания 
за безопасност; 
− не се съставя картотека на използваните опасни химични вещества и 
техните характеристики; 
− не се извършва периодичен контрол за състоянието на предпазните 
клапани, монтирани на газови съоръжения; 
− липсват предпазни приспособления за укрепване и предпазване от 
падане на бутилки със сгъстени газове; 
− не се планират и не се извършват ремонти на работното оборудване в 
съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и 
ремонтната документация; 
− ремонтите се извършват само при аварийни ситуации, без да се води на 
отчет какво е ремонтирано; 
− използват се голям брой машини и съоръжения закупени на старо без 
съпроводителна документация, без сертификат за тяхната надеждност и 
изисквания за профилактика; 
− използват се много стари машини, които въпреки поддръжката са 
причина за шум, вибрации, обгазяване или запрашаване на работната 
среда; 
− не се извършват редовно изпитвания за надеждност на поднадзорни 
съоръжения; 
− след подмяна на ремъчни, верижни и други предавки не се монтират 
отново предпазните съоръжения; 
− не се обозначават опасни места и не се ограничава достъпа до тях – 
технологични отвори, шахти, подкранови пътища, пътеходни отделения, 
стълбища и т.н. 
За отстраняването или по-точно казано за недопускането на по-голямата 

част от тези нарушения не се изискват инвестиции. Тези нарушения са в следствие 
на не добрата организация на труда и най-вече в слабия контрол, който следва да 
се осъществява ежедневно от низовите производствени ръководители и от лицата, 
изпълняващи функциите на орган по безопасност и здраве. Членовете на КУТ/ГУТ 
също следва да играят съществена роля в постоянното поддържане на машините и 
съоръженията в безопасно състояние, но поради формалното им съществуване в 
по-голямата част от предприятията ролята им в това направление е несъществена. 

Причините за голяма част от станалите през годината трудови злополуки са 
използването на необезопасени машини, извършване на непозволени операции по 
време на работа на машините или работа без необходими ЛПС. 

През 2004 г. се наблюдава в много предприятия преоборудване на 
производството с нови машини и съоръжения, с което ще се решат в значителна 
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степен проблеми свързани с шума, ръчния труд, състоянието на работната 
атмосфера и т.н. 

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

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

Интензивната подмяна на автомобилния парк с нови превозни средства 
създава по-добри условия за работа на водачите на тези превозни средства – 
подобрени са шумовите и вибрационните характеристики в кабините и т.н. 

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

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

 
Инструктаж и обучение за безопасно извършване на възложената работа 
Отчетните данни отново потвърждават известните и публикувани изводи от 

инспектирането по труда от минали години – задълженията за инструктаж и 
обучение на работещите за безопасно извършване на възложената работа се 
изпълняват в най-голяма степен в съответствие с изискванията на Наредба № 3 в 
големи предприятия, където има изграден, подготвен и функциониращ орган за 
безопасност и здраве при работа. В малките и средни предприятия, където 
функциите на орган за БЗР се изпълняват от длъжностни лица по 
съвместителство, и най-вече, където този орган е самият работодател, се 
разкриват много и съществени слабости и пропуски. 

В резултат – формално инструктиране, неспазване сроковете за периодичен 
инструктаж, недокументиране на инструктажите. Не се създава организация за 
цялостно изпълнение на изискванията на Наредба № 3. Увеличение близо два 
пъти спрямо 2003 г. бележат отстранените от работа при проверките на Д “ОИТ” 
работници и служители, не запознати с правилата за ЗБУТ или не притежаващи 
необходимата правоспособност. Обстоятелството, че като причина за 
инвалидизиране на пострадали при трудови злополуки се сочи непровеждане на 
начален инструктаж с тях в качеството им на външни за предприятието работещи, 
наети за рискови работи налага да е будно постоянно вниманието на контролните 
органи при проверките. 

Като цяло за страната може да се отбележи, че работодателите 
пренебрегват задълженията си за периодично обучение на всички наети работници 
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и служители за безопасно извършване на трудовите задачи. С редки изключения 
не се създава фирмена система за информиране, поддържане, опресняване и 
разширяване на знанията в областта на безопасността на труда и 
противопожарната охрана. 

 
Осигуряване на хигиена на труда  
През 2004 година са констатирани 20865 (при 16395 за 2003 г.) нарушения 

на хигиенните норми и изисквания, което представлява 16 % от нарушенията на 
нормите, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на 
труд и 12 % от всички констатирани нарушения. През годината се забелязва 
положително развитие в контрола по хигиена на труда, което се изразява в 
увеличение на предписанията по хигиена на труда (ръст от 27 % в сравнение с 
данните за 2003 г.) и на проверките, съпътствани с контролни измервания на 
факторите на работната среда, извършвани от инспекторите по труда (например 
през 2004 г. Д “ОИТ” София град е извършила 104 такива проверки , при 17 за 2003 
г.). Извършването на контролните измервания подпомагат инспекторите по труда 
при обективизирането условията на труд, което отнема повече инспекционно 
време. 

В по-голямата част от икономическите дейности, в които са извършени 
проверки, относителният дял на нарушенията по хигиена на труда е по-висок от 
средно установения (12 % от общия брой на нарушенията). Например, 
“Производство и леене на метали”, “Производство на лицеви кожи; производство 
на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки”, “Производство на текстил и 
изделия от текстил; производство на облекло”, ”Производство на изделия от каучук 
и пластмаси”, ”Производство на машини и оборудване”, “Горско стопанство, 
дърводобив и свързани с тях услуги”, “Производство на дървен материал и 
изделия от него”, “Производство на мебели” и др. В значителната си част 
предприятията от посочените икономически дейности са малки предприятия, 
разположени в помещения под наем, които не са пригодени за конкретните 
технологични процеси, оборудвани с морално и физически остаряло работно 
оборудване, което не дава възможност за привеждане на факторите на работната 
среда в съответствие с хигиенните норми и изисквания. 

Като цяло данните от инспекционната дейност през 2004 г. показват, че се 
наблюдава положителна тенденция в развитието на контрола по хигиената на 
труда. Повишено е вниманието и взискателността на инспекторите към проблемите 
на хигиената на труда, натрупани са вече значителен опит и умения за 
осъществяване на контрола по осигуряване на хигиена на труда в проверяваните 
предприятия. Така например в Д “ОИТ” Разград, Русе, София град, Стара Загора 
относителният дял на констатираните нарушения и дадените предписания по 
хигиена на труда през отчетния период са с 3-4 пункта по-високи от тези за 
предходната година. Най-висок е относителният дял на констатираните нарушения 
по хигиена труда в дирекции “ОИТ Габрово – 19 %, Силистра – 18 %, Разград – 
16,5 %, Кюстендил – 16 %. 
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Най-нисък е делът на тези нарушения  в Д “ОИТ” Бургас, Варна, Добрич. 
Най-често нарушение е липсата на актуални измервания на факторите на 

работната среда. Това се отнася най-вече за проверените малки и средни 
предприятия. Като мотив за неизвършването на тези измервания работодателите 
изтъкват факта, че нямат промени в машините, материалите и технологиите след 
въвеждането на обекта в експлоатация. Липсата на нормативен акт, 
регламентиращ периода на извършване на измерванията на факторите на 
работната среда (освен за фактора шум) затруднява инспекционната дейност по 
установяване състоянието на условията на труд в предприятията в съответствие с 
изискванията на ЗЗБУТ. 

Данните от инспекционната дейност установяват, че от общо проверени 
27540 предприятия през годината с 1296405 работещи в тях работодателите само 
на 3527 (с 328549 работещи) са представили протоколи с установени данни за 
условията на труд, т.е. в 12,8 % от всички инспектирани обекти (при 8,9 % за 2003 
г.). 

Липсата на измервания на факторите на работната среда в голяма част от 
проверените предприятия (около 87 %) е една от основните причини, която не дава 
възможност за пълна оценка на състоянието на условията на труд, а от там и 
предприемането на необходимите мерки. 

В предприятията с измервания на факторите на работната среда 34,5 % от 
работещите работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и 
изисквания. Разпределението по отделните фактори е както следва: 
неблагоприятен микроклимат – 53 % от работещите; 44 % - шум; 41 % - физическо 
натоварване; 26 % - прах; 19 % - токсични вещества; 13 % - осветление, 4 % - 
вибрации. Тези данни определят, че водещите неблагоприятни фактори в 
проверените през периода предприятия с установени данни за условията на труд 
са: неблагоприягният микроклимат, наднормените нива на шума и физическото 
натоварване. 

С висок относителен дял на работещи при условия на труд, неотговарящи на 
хигиенните норми и изисквания са предприятията от икономически дейности: 
“Добив на въглища и торф”, “Сухопътен транспорт”, “Производство и леене на 
метали”, “Производство на текстил и изделия от текстил”, “Строителство”, 
”Производство на продукти от други неметални минерални суровини” 
“Производство на дървен материал и изделия от него”, “Добив на метални руди”, 
”Производство на машини, оборудване и домакински уреди”. 

Най-висок е относителният дял на работещите в условия на труд, 
неотговарящи на хигиенните норми в предприятията с установени данни за 
условията на труд в областите: Кюстендил, В. Търново, София град, Стара Загора, 
Бургас. 

Следващата най-често срещана група нарушения на хигиенните норми и 
изисквания се отнася до наличие, състояние и ефективност на санитарно-
техническите съоръжения (общообменни и локални вентилационни, 
обезпрашителни, газоанализаторни, газосигнализаторни и др. инсталации, водни 
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завеси и др.). Голяма част от работодателите на проверените през отчетния 
период предприятия не са осъзнали необходимостта от изграждането на 
колективни средства за защита, а там където има осигурени такива не се извършва 
тяхната профилактика, поддръжка и оценка за ефективната им работа (такива 
констатации са направени от Д “ОИТ” Габрово, Велико Търново, Видин, Габрово, 
Перник, Плевен, Варна, София-град и др.). Минимални са инвестициите, насочени 
за осигуряването на средства за колективна защита. Не се извършват проверки за 
ефективност на вентилационните съоръжения и не се води документация за 
техническите им параметри, извършените ремонти и наблюдение на техническото 
състояние в значителна част от проверените от Д “ОИТ” София град предприятия. 
В преобладаваща част от оценките на риска тези проблеми не са намерили 
отражение. Не е осигурена вентилация в работните помещения със значително 
отделяне на прах на фирма “ТЕЦ –Видин” към “Видахим” АД, както и длъжностни 
лица за осигуряване на правилната експлоатация на вентилационните уредби. Не 
е изградена вентилационна уредба в “СКАВ-2000” ООД и “Идеал Пайп” ЕООД в 
област Перник. 

Данните от извършената инспекционна дейност през отчетния период 
установява повишена взискателност на инспекторите по труда към работодателите 
за осигуряване на защитни средства. По дадени от тях предписания са решени 
конкретни проблеми по осигуряване на средства за колективна защита в отделни 
дейности с повишен риск. 

Независимо, че в основни линии работодателите полагат грижи за 
осигуряване на необходимите ЛПС, все още се допускат нарушения, свързани с 
липсата на списъци, утвърдени от работодателите, съдържащи работните места и 
професии, за които е необходимо използването на ЛПС (Д "ОИТ" Габрово, Добрич, 
Перник, Пловдив, Разград, Русе, Хасково), неритмичното снабдяване и контрола по 
използването им (Д “ОИТ” София град - нарушенията от този характер са били 
типични за проверените в предприятията от производствената сфера), Кърджали, 
Пловдив, Силистра Шумен и др. Не са малко работодателите, които не са създали 
организация за недопускане до работа на работещи без ЛПС. 

Непровеждането на задължителните периодични медицински прегледи и 
неизвършването на годишен анализ и оценка на здравословното състояние на 
работещите във връзка с условията на труд е следващото най-често нарушение 
(констатирано от Д “ОИТ” Габрово, което е най-характерно за проверените 
предприятия за производство на изделия от каучук и пластмаси, Ловеч, където е 
установено, че изготвените анализи за здравословното състояние на работещите в 
значителна част от проверените предприятия са на база преди всички от 
показателите за временна неработоспособност и липсват каквито и да заключения 
дали са обвързани с условията на труд, В. Търново, Разград и др.). 

По-често повтарящите се нарушения на Наредба № 15 от 1999 г. се свеждат 
до: неразработване и невъвеждане на физиологични режими на труд и почивка при 
работа (особено характерно за проверените предприятия от икономически 
дейности “Производство на химични продукти”, “Производство и леене на метали”, 
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“Производство на мляко и млечни продукти”, “Производство на хранителни 
продукти и напитки” “Търговия на дребно”, “Хотели и ресторанти”, “Производство на 
облекло” и др.); неотговарящи на нормативните изисквания режими на труд и 
почивка, т.к. не са разработени съобразно конкретния вид труд, състоянието на 
факторите на работната среда и другите елементи, характеризиращи дадената 
дейност (подобни нарушения са констатирани от Д “ОИТ” Габрово, Кюстендил, 
Русе, София град); неизвършване на оценка на ефективността на въведените 
режими на труд и почивка. 

Във връзка с извършения контрол по спазване на изискванията на Наредба 
№ 2 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум 
при работа в отчетните данни на Д “ОИТ” Габрово, където през 2004 г. е проведена 
областна кампания в тази област е установено, че основните пропуски и 
нарушения са свързани с неизвършване на периодичните изследвания на слуха на 
работещите при наднормени нива на шум; неизвършване оценка на ефективността 
на избраните лични предпазни средства; в програмите за предотвратяване и 
контрол на риска не са разработени мерки за намаляване вредното въздействие на 
шума върху здравето на работещите, а е заложено само използване на антифони; 
липсата на ежегодни проверки на работните места и оборудване, където шумовите 
характеристики са близки или по-високи от допустимите; неразработване на 
рационален режим на труд и почивка. 

През 2004 г. вниманието на инспекторите по труда от всички Д “ОИТ” беше 
насочено и към осъществяване на контрола по спазване на изискванията на 
Наредба № 4 от 2002 г. за осигуряване на защита на работещите от рискове, 
свързани с биологични агенти при работа. Така например Д “ОИТ” Габрово, Варна, 
Добрич, Разград са отделили значително място в отчетните си данни на този 
контрол. Относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при 
работа с биологични агенти, въз основа на извършената инспекционна дейност от 
Д “ОИТ” през отчетния период, както и на резултатите от извършените специални 
проверки с участието на инспектори от Д “ЗБУТ” могат да се направят следните по-
важните констатации: при оценяването на риска за здравето и безопасността на 
работниците и служителите в предприятията от селско, ловно и горско стопанство 
не винаги се взема пред вид и се включват в оценката на риска вероятността от 
експозиция на биологични агенти; в обектите на икономическа дейност “Хуманно 
здравеопазване и социални дейности” прави впечатление, че работодателите и 
работещите в тях осъзнават опасността от работата с биологични агенти, но в 
оценките на риска, извършени в повечето случаи от външни СТМ, не са 
определени вида, степента и експозицията на работещите с биологични агенти 
според изискванията на Наредба № 4 от 2002 г.; в голяма част от проверените 
обекти не е извършена класификация на използваните и/или вероятно 
присъстващи в работната среда биологични агенти; не се изготвят списъци на 
работещите, експонирани на биологични агенти от група 3 и/или 4; не се обръща 
подобаващо внимание на осигуряването на специални контейнери за събиране на 
биологично активни отпадъци и не винаги и навсякъде, където е необходимо се 
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поставя знака за биоопасност; не навсякъде в проверените обекти са разработени 
инструкции за безопасна работа с биологични агенти и др. 

В анализите на Д “ОИТ” за инспекционната дейност през 2004 г. се посочват 
много положителни промени в областта по осигуряване хигиена на труда. В 
големите предприятия, приватизирани с участието на сериозни инвеститори, е 
налице процес на техническо и технологично обновяване и на подобряване 
условията и организацията на труда. Броят на предприятията, получили 
сертификат по ISO 9001/2000 през 2004 г. се е увеличил, който от само себе си 
определя качествено ново равнище и на дейността по осигуряване на хигиена на 
труда. Налице е тенденция за увеличаване броя на работодателите, които полагат 
усилия да организират и управляват дейността по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в съответствие със законовите изисквания. Увеличен е 
броят на малките и средните предприятия, изграждани от български инвеститори, 
от хранително-вкусовата, дървопреработващата, шивашката промишленост и в 
сферата на услугите, които се оборудват със съвременна техника и технологии, 
създаващи предпоставка за по-добри условия на труд с по-малък риск за живота и 
здравето на работещите. В тези предприятие е отделено внимание и на санитарно-
битовото осигуряване на работещите. Примери за подобрение на работната среда 
през отчетната година в отделни предприятия са посочени в докладите на Д “ОИТ” 
– Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Перник, Разград, София област, 
Шумен и др. Така в “Солвей Соди, цех “Варов”, област Варна са монтирани ръкавни 
филтри, в резултат, на което концентрацията на прах е намалена. В термичните 
отделения на КРЗ “Одесос” АД и “Терем КРЗ-Флотски арсенал-Варна”ЕООД са 
изградени ефективни локални вентилационни уредби, като концентрацията на 
химични агенти в работната среда са сведени под граничните стойности. В 
“Етропал” АД гр. Етрополе, София област е реконструирано и обзаведено работно 
помещение за производство и опаковане на спринцовки, осигуряващо ЗБУТ. В 
“Карлсберг България” АД Пивоварна Шумен е пуснат в експлоатация нов цех за 
бутилиране, следствие на което е намален броя на работните места с наднормени 
нива шум и е подобрена осветеността. В “Крисойл” ООД и “Чернев” ЕООД е 
монтирано ново оборудване, с което е намален броя на работещите, изпълняващи 
ръчна работа с тежести. 

Като пример за добра практика по осигуряване на ЗБУТ в област Шумен е 
посочено, извършеното през 2004 г. в “Тони С текстил” ООД – гр. Шумен. Това са и 
проверените в област Добрич предприятия – “Фама” АД гр. Варна – обект Добрич, 
“А-3” ЕООД гр. Тошево, “Изида” гр. Добрич, “Сердика 90” АД, гр. Добрич, където се 
влагат значителни средства за подмяна на производственото оборудване с цел 
подобряване факторите на работната среда. 

Налагащи се по-важни изводи: 
− като цяло данните от инспекционната дейност, осъществена през 2004 г. 

показват, че продължава положителна тенденция в развитието на контрола по 
хигиената на труда. Вниманието и взискателността на инспекторите към 
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проблемите на хигиената на труда все повече се повишават, като обхватът на този 
контрол все повече се разширява; 

− резултатите от инспекционната дейност по хигиена на труда установяват, 
че благодарение на усилията на инспекторите по труда, макар и незначително, се 
увеличава броят на работодатели, които се ангажират с изпълнение на 
задълженията и отговорностите по осигуряване на здравословна и безопасна 
работна среда на наетите от тях работещи; 

− основните причини за трудностите при инспектирането по осигуряване 
хигиена на труда в предприятията продължават да бъдат липсата на актуални 
данни за фактическото състояние на факторите на работната среда в значителна 
част от проверените предприятия (около 87 %), подценяването от работодателите 
и работещите на хигиенните норми и изисквания и нежеланието за тяхното 
спазване и слабия вътрешноведомствен контрол; 

− все по-голяма част от времето при инспектирането се отделя за оглед на 
фактическото състояние на работното място и свързаните с него работна среда, 
работно оборудване, колективни и лични средства за защита. Увеличени са 
проверките, съпътствани с измервания на факторите на работната среда. 
 

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

През изминалата 2004 г. проверените предприятия с учредени комитети 
(групи) по условия на труд съставляват 47,2 % от общо проверените за страната 
(от тях около 12,2 % са учредени през отчетната година). 

Под средния за страната показател – “учредени КУТ/ГУТ в проверените 
предприятия” са 18 области. 

В рамките на 28-те области обаче има разлика 6-7 пъти, като екстремумите 
се държат от Ловеч и Силистра (122,8 % и 106,7 % наличие на учредени КУТ/ГУТ в 
проверените предприятия) и от Пазарджик и Разград (съответно 17,9 % и 21,3 %). 
По този количествен индикатор на състоянието на двустранния диалог по 
условията на труд в проверените предприятия за добив на суров нефт и природен 
газ и за производство на рафинирани нефтопродукти има очебийни диспропорции 
в десетки пъти. 

Учредените КУТ/ГУТ в проверените предприятия в областта на 
компютърните технологии, селското и ловно стопанство и свързаните с тях услуги и 
в другите услуги за населението в сравнение с учредените в добива на въглища и 
торф са с около 6 пъти по-малко. 

Традиционно с бавни темпове върви процесът на учредяване на КУТ/ГУТ в 
предприятия за търговия на дребно и от хотелиерството и ресторантьорството. В 
тях, на всяко пето проверено предприятие се установява учредена преди всичко 
група по условия на труд. 

Следва да се отбележи, че в сравнение с отчетните данни от предходната 
година учредяването на КУТ/ГУТ в проверените предприятия е увеличено близо с 
8,4 %. 
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Някои Д “ОИТ” (Ловеч) констатират напълно завършен процес на учредяване 
на КУТ/ГУТ в предприятията от икономическите дейности събиране, пречистване и 
разпределение на вода и за производство на тухли, керемиди и други строителни 
изделия от печена глина. Д “ОИТ” В. Търново обобщава констатациите си за 
областта в извода, че във всички проверени предприятия с наети повече от 10 
души е установено 100 %-во учредяване на КУТ/ГУТ. 

Отчетните данни от инспектирането през 2004 г. като цяло за страната сочат 
за приключено учредяване на КУТ/ГУТ в предприятията от икономическите 
дейности за производство на: химични продукти; машини, оборудване и 
домакински уреди; радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; 
разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия, 
както и в пощите и далекосъобщенията и за научноизследователска и развойна 
дейност. 

С изключение на големите производствени предприятия, с традиции в 
осигуряването на ЗБУТ и където учредените КУТ/ГУТ осъществяват в различна 
степен законово определените им задължения (особено се изтъква “Булгаргаз” 
ЕАД), за малките и средни предприятия оценката на Д “ОИТ” относно дейността на 
КУТ/ГУТ е преобладаващо негативна, поради факта че е приключила още с 
тяхното учредяване. Много са примерите в годишните доклади на Д “ОИТ” за 
констатираните отново и отново слабости и пропуски в тяхната дейност, особено в 
предприятия без синдикално присъствие и неподготвен орган за безопасност и 
здраве при работа. Формалното съществуване на КУТ/ГУТ и отсъствието на 
интерес от двустранното сътрудничество по условията на труд между 
работодателя и представителите на работещите са отдавна известни 
характеристики на контролните органи. Д “ОИТ” Монтана сигнализира за 
дискриминационни прояви на работодатели към синдикалните организации във “В 
и К” ООД, ТП “Далекосъобщения”, от здравеопазването и образованието, а Д “ОИТ” 
София град – за констатирана нарушена равнопоставеност в представянето в 
КУТ/ГУТ на интересите между работодатели и работещи. Работодатели на 
микропредприятия не за първи път отказват да изпълняват разпоредбата на чл. 28, 
ал. 1 от Закона за ЗБУТ, квалифицирайки я като неподходяща и неприложима за 
техните условия. 

Липсва законоустановената периодичност на заседанията на КУТ, много 
рядко се обсъждат проблемите на условията на труд, само пет сигнали от КУТ/ГУТ 
през годината са постъпили в Д “ОИТ” за съдействие. Има работодатели, които не 
осигуряват обучение на представителите на работещите. Впрочем, 
неизпълнението на разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от Закона за ЗБУТ е едно от 
допусканите нарушения с най-неблагоприятни за двустранното сътрудничество и 
диалога по условията на труд в предприятията последици. Структурните промени, 
съкращенията на работна сила и текучеството също предопределят нередовното 
попълване съставите на КУТ/ГУТ. В повечето от проверените малки строителни 
фирми липсва или е много тесен кръга на постоянните работници. Основният 
персонал се наема за сезонни и временни СМР, текучеството сред наетите 
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работещи е голямо. Това е и причината в такива фирми да не се учредява ГУТ 
поради фактическа невъзможност да се излъчи по реда на чл. 6 от Кодекса на 
труда постоянен представител на работещите. Опасенията на част от 
представителите на работещите за евентуални репресивни прояви на 
работодатели към тях при сътрудничество с инспектори по труда ги въздържат от 
участие в диалога. Неудовлетворителни са и оценките на Д “ОИТ” за състоянието и 
качеството на оказваната от тях подкрепа на дейността на КУТ/ГУТ. Единствено и 
тази отчетна година Д “ОИТ” Ловеч отчита по-значимо участие и помощ на тези 
органи в сравнение с други Д “ОИТ”. Все пак за развитието на двустранното 
сътрудничество в предприятията продължава да е определяща ролята на всички Д 
“ОИТ”, защото те канят и настояват за участие в проверките на представители на 
работещите, а инспекторите по труда са най-честите инициатори за обсъждане на 
заседания на КУТ резултатите от проверките, както и за повишаване 
информираността на представителите на работещите. 

Сътрудничеството на Д “ОИТ” със съветите по условия на труд на 
регионално равнище в сравнение с 2003 г. не бележи напредък, поради 
обстоятелството, че дейността на същите органи не е била толкова осезаема. 
Възможно е това обстоятелство да е повлияло за отсъствието на анализ и 
коментарии и за сътрудничеството с ОблСУТ в годишните доклади на немалко Д 
“ОИТ” (Габрово, Хасково, Търговище, Силистра, София област и други). Когато е 
насрочено и провеждано заседание на ОблСУТ винаги Д “ОИТ” са осигурявали 
участие с изготвена информация за резултатите от контролната дейност, за 
състоянието и тенденциите в трудовия травматизъм и по други аспекти на 
контрола по труда. Д “ОИТ” Сливен инициира провеждането на разширени 
заседания на ОблСУТ с работодатели на структуроопределящи за областта 
предприятия във връзка със Световния ден на здравето и безопасността при 
работа и с участието и на СТМ; Д “ОИТ” Враца – обучение със социалните 
партньори на представители в КУТ/ГУТ; Д "ОИТ" Разград, съвместно с БТПП 
обучава по общини работодатели и органи за безопасност и здраве при работа по 
проблеми на оценката на риска; Д “ОИТ” Ловеч съвместно със Строителната 
камара провежда обучение по новите изисквания на Наредбата за строителството; 
Д “ОИТ” София град съвместно с БСК обучава членовете на ОблСУТ. 

Много повече са участията на Д “ОИТ” в Комисиите по заетостта  към 
областните съвети за регионално развитие и в съветите за сътрудничество към Д 
“БТ”. Там участието на Д “ОИТ” като пълноправен член с право на глас способства 
за намаляване предпоставките за нецелесъобразно изразходване на средства по 
насърчителни програми от работодатели, които не са осигурили приемливи 
условия на труд. 

За подпомагане на социалното партньорство, Д “ОИТ” в изпълнение на 
ангажиментите си по Декларацията за сътрудничество от 2003 г. с КТ “Подкрепа” и 
КНСБ са проучили и решили 109 сигнала на синдикални организации и са 
реализирали 68 съвместни проверки с тях, повече от половината от които в област 
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Перник. В столицата, по сигнали на синдикатите (част от които неоснователни), 
инспекторите по труда са проверили 34 предприятия и са разкрили 160 нарушения. 

На отраслово (браншово) равнище продължиха усилията на експертите от 
ИА “ГИТ” за подпомагане на тристранния диалог по условия на труд към 
министерствата и ведомствата. Не във всички отрасли обаче е 
институционализирано социалното сътрудничество по условията на труд. 

Активен диалог, с участието на ИА “ГИТ” се води в браншовите съвети по 
условия на труд в металургията, енергетиката, строителството и химията. С 
участието на експерти от Агенцията се учредиха ОтрСУТ към МЗ и МОН. 
Инициираха се и заседания на ОтрСУТ в леката и дървообработващата 
промишленост. ИА “ГИТ” установи добри комуникации с МЗГ по отношение 
изпълнение на Националната план-програма за взаимодействие на 
министерствата и ведомствата при извършване на проверки по охрана на горите. 

На национално равнище, участието на ИА “ГИТ” в дейността на НСУТ и 
НСНЗ се осъществяваше чрез Изпълнителния директор и директорите на Д “ЗБУТ” 
и Д “Правна”. 

 
Трудов травматизъм и професионални заболявания 

 
Трудов травматизъм 
Всяка година по света стават милиони трудови злополуки. Някои са 

фатални, други водят до постоянна инвалидност, пълна или частична. Огромна 
част от тях води само до временна инвалидност, която обаче може да продължи 
няколко месеца. Голяма част от злополуките причиняват болка и мъка за неговото 
или нейното семейство, а много от тях – особено онези, които завършват със 
смърт или постоянна инвалидност – имат катастрофални последици върху 
семейния живот. Освен всичко друго, всяка злополука е свързана със загуба на 
време и пари. 

България продължава да плаща скъпо за злополуките както с човешко 
страдание, така и с икономически загуби. Независимо от по-добрите резултати в 
сравнение с предходни години, въпросът за безопасността на труда продължава 
да е сериозен проблем. 

По оперативни данни на Националния осигурителен институт през 2004 г. в 
страната са регистрирани общо 4305 трудови злополуки. 
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Трудови злополуки общо за страната

 
Допуснатите 3768 злополуки са по време и във връзка или по повод на 

извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на 
предприятието (чл. 55, ал. 1 от КСО).  

От общия брой трудови злополуки, 2918 или 67,8 % са станали в 16 
икономически дейности, а именно: "Строителство" – 328 бр., "Държавно 
управление и отбрана, задължително обществено осигуряване" – 312 бр., 
"Производство на машини, оборудване и домакински уреди" – 261 бр., 
"Производство и леене на метали" – 212 бр., "Производство на хранителни 
продукти и напитки" – 195 бр., "Хуманно здравеопазване и социални дейности" – 
186 бр., "Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния" – 182 бр., "Производство и 
разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия" – 
173 бр., "Добив на въглища и торф" – 175 бр., "Образование" – 144 бр., 
"Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" – 134 бр., 
"Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и 
мотоциклети" – 123 бр., "Добив на метални руди" – 120 бр., "Производство на 
превозни средства, без автомобили" – 115 бр. и "Спомагателни дейности в 
транспорта; дейности на туристически агенции" – 109 бр. 

През отчетния период, от общия брой трудови злополуки, 111 случая са с 
летален изход (от тях 94 са по чл. 55, ал. 1 от КСО) и 101 случая са довели до 
трайна инвалидност (от тях 98 са по чл. 55, ал. 1 от КСО). 
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Най-много смъртни трудови злополуки са станали в икономически дейности: 
"Строителство" – 24 бр., "Търговия на едро и търговско посредничество, без 
търговия с автомобили и мотоциклети" – 12 бр., "Селско и ловно стопанство и 
свързани с тях услуги" и "Производство на хранителни продукти и напитки" – по 6 
бр., "Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги", "Сухопътен 
транспорт, вкл. тръбопроводния" и "Други дейности в областта на бизнес услугите; 
охранителна дейност" – по 5 бр. и "Спомагателни дейности в транспорта; дейности 
на туристически агенции" – 4 бр. 

В сравнение с 2003 г. общия брой на трудовите злополуки е намалял с 472 
бр., общия брой на смъртните трудови злополуки се е увеличил с 13, а общия брой 
на трудовите злополуки предизвикали инвалидност е останал непроменен. 

През 2004 г. броя на трудовите злополуки е нараснал в 18 икономически 
дейности. 

Най-голямо увеличение има в икономически дейности "Други дейности в 
областта на бизнес услугите; охранителна дейност" – с 81 бр., "Финансово 
посредничество, без застраховане и доброволно осигуряване" и "Държавно 
управление и отбрана, задължително обществено осигуряване" с по 48 бр., 
"Строителство" – с 40 бр., "Търговия на едро и търговско посредничество, без 
търговия с автомобили и мотоциклети" – с 36 бр., "Търговия, техническо 
обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети; търговия на дребно с горива и 
смазочни материали" – с 16 бр. и "Производство на превозни средства, без 
автомобили" – с 15 бр. 

През годината се отчита намаляване на трудовите злополуки в 38 
икономически дейности, като най-сериозно то е в: "Добив на метални руди" – със 
136 бр., "Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги" и "Производство 
на хранителни продукти и напитки" – с по 61 бр., "Добив на въглища и торф" – с 58 
бр., "Производство и леене на метали" – с 53 бр., "Поща и далекосъобщения" – с 
47 бр., "Производство на метални изделия, без машини и оборудване " – с 41 бр., 
"Образование" – с 34 бр., "Производство и разпределение на електрическа 
енергия, газообразни горива и топлинна енергия" и "Хуманно здравеопазване и 
социални дейности" – с по 28 бр. и "Производство на текстил и изделия от текстил, 
без облекло" и "Производство на продукти от други неметални минерални 
суровини" – с по 25 бр. 

Статистическата система “Трудови злополуки” на НОИ описва особеностите 
на дефиниране и класифициране на характеристиките на трудовите злополуки и 
включва всички класификации, необходими за характеризирането на трудовите 
злополуки. През 2004 г. според класификациите и по оперативни данни на НОИ 
броят на трудовите злополуки се разпределя както следва: 

 Според класификацията “Възраст”, агрегирана по възрастови групи 
най-голям брой трудови злополуки стават от 45 до 54 г. – 1394 бр. и между 35 и 44 
г. – 1118 бр. 

 “Вид работа” е характеристика, която дефинира основната дейност или 
задача изпълнявана от пострадалия по време на злополуката. Оперативните данни 
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според класификацията “Вид работа” във всички икономически дейности показват, 
че най-много трудови злополуки са станали при подготвяне, инсталирани, 
демонтиране, разглобяване, поддържане и ремонт, почистване на работното място 
и машините, събиране, отстраняване, обезвреждане и др. дейности по управление 
на отпадъците, наблюдение и контрол на производствените процеси, работното 
място, превозните средства, оборудването – 1406 бр.; при произвеждане, 
обработване, преработване и складиране – 1151 бр. и при движение – ходене, 
пътуване, придвижване, спортна и артистична дейност – 1062 бр. 

Различните етапи от събитието “трудова злополука” се характеризират с три 
двойки променливи. Всяка двойка обединява действие и предмет/обект. 

1. Специфично физическо действие и материален фактор, свързан със 
специфичното физическо действие; 

2. Отклонение от нормалните действия и материален фактор, свързан с 
отклонението; 

3. Начин на увреждане и материален фактор, причинил увреждането. 
 “Специфичното физическо действие” е действието извършвано от 

пострадалия непосредствено преди злополуката или с други думи какво конкретно 
е правил пострадалия в момента на настъпване на злополуката. Оперативните 
данни показват, че най-много трудови злополуки стават при движение (ходене, 
тичане, качване, слизане, скачане, прескачане, влизане-излизане, ставане, сядане 
и др.) – 1469 бр., боравене с предмети (задържане, захващане, свързване, 
закрепване, издигане, монтиране и др.) – 880 бр., работа с машини – 617 бр. и 
работа с ръчни инструменти – 543 бр. 

 “Отклонението” от нормалните действия, което е предназначено да 
определи необичайните събития, предизвикали трудовата злополука показват, че 
най-много са злополуките при загуба на контрол (пълна или частична) върху 
машини, превозни или подемно-транспортни средства, ръчни инструменти, 
предмети – 1162 бр., при подхлъзване, спъване с падане и падане на човек – 1131 
бр. и при счупване, разрушаване, разцепване, плъзгане, падане, срутване на 
материалния фактор – 811 бр. 

 Променливата “Начин на увреждане”, която описва как пострадалият 
влиза в контакт с материалния фактор, причинител на увреждането показва, че 
най-много трудови злополуки стават при сблъсък при хоризонтално или вертикално 
движение с неподвижен предмет (пострадалият е в движение) – 1309 бр., контакт с 
режещ, пробождащ, груб, грапав материален фактор – 626 бр. и захващане, 
притискане, смазване, смачкване и т.н. (обектът или машината са в движение) – 
605 бр. 

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

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

“Вид на увреждането” показва физическите последици за пострадалия. 
Най-много трудови злополуки има от рани и повърхностни наранявания – 

1601 бр., счупвания (фрактури) на кости – 1530 бр. и изкълчвания, навяхвания и 
разтягания – 456 бр. 

Според характеристиката “Увредена част на тялото” най-много трудови 
злополуки стават с горните крайници – 1801, долните крайници – 1333 и с главата 
(черепно мозъчни нерви и съдове, очи, уши, зъби) – 660 бр. 

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

Многократно е писано за причините довели до трудови злополуки. И през 
2004 г. като цяло те остават същите: 

− проблеми свързани с организацията и управлението на труда; 
− принизен вътрешнофирмен контрол по спазване изискванията на 

правилата за здраве и безопасност при работа; 
− неконкретизирани задължения на длъжностните лица за осигуряване на 

ЗБУТ; 
− неспазване на правилата за безопасна работа; 
− липса на утвърдени инструкции за безопасна работа на работните места; 
− недостатъчна квалификация и правоспособност; 
− непровеждане на инструктажи и обучение по безопасността на труда или 

тяхното формално провеждане; 
− нарушения на трудовата и технологична дисциплина; 
− липса на навици за спазване правилата за безопасна работа; 
− прояви на излишна самоувереност от изпълнителските кадри; 
− неизползване на ЛПС; 
− несъобразени действия вследствие неточна преценка на опасността при 

почистване и ремонт на машините и съоръженията по време на движение 
на работните органи. 

В основата си всички трудови злополуки са свързани с човешките грешки и 
недостатъци. Хората не са машини, тяхното поведение не е напълно предвидимо и 
е нормално да се допускат грешки. Ако причините за злополуките бъдат открити, 
могат да бъдат предприети съответните мерки за тяхното предотвратяване. Ако не 
се предприемат превантивни мерки, то един и същ тип злополука ще се случва 
отново и отново. Злополуките са резултат от опасни действия и опасни условия, 
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които от своя страна зависят от много фактори. Взаимодействието на тези фактори 
е естествено следствие, водещо до злополуката. Всяка промяна в следствието или 
елиминирането на един от факторите във веригата, обикновено води до 
предотвратяване на злополуката. 

Повечето от злополуките могат да бъдат предотвратени и безопасността на 
работното място трябва да бъде именно целта на предотвратяване. 
Предприятията с добра организация по безопасност на труда действително 
доказват това в болшинството от случаите. Ако при всяка трудова задача, във 
всяка икономическа дейност се намали равнището на трудовите злополуки до 
онова, което съществува в предприятията с най-добра организация на 
безопасност, то несъмнено общия брой на трудовите злополуки ще намалее. 

Трудовата злополука много рядко е следствие само на опасно действие. 
Независимо, че в болшинството случаи има опасни действия, то почти винаги 
присъстват опасни условия. Освен това съществуват и обстоятелства, които не 
могат да бъдат елиминирани. Те не са проява на небрежност, но са свързани с 
намаляване вниманието на работниците – неприятности с колеги или 
работодателя, ниско заплащане, лошо здравословно състояние семейни проблеми 
и др. Несигурността на работното място е почти несъмнено важна причина за 
злополуки. Когато работниците се страхуват от безработица, те се намират в 
небалансирано емоционално състояние, което ги предразполага повече към 
злополуки. Работната среда е важен психологически елемент за издигане 
равнището на безопасността. Добрият порядък и адекватно защитените машини и 
съоръжения са примери на фактори на средата, които не само допринасят реално 
за безопасността на труда, но също така имат и забележим психологически ефект. 
Уважението на чувствата на работниците и тяхното достойнство също помага за 
тяхното душевно спокойствие, което е най-важният психологически фактор по 
отношение на безопасността на труда. 

 
Състояние на професионалната заболеваемост 
По силата на чл. 17, ал. 1 на Наредбата за реда за съобщаване 

регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните 
болести, резултатите от признатата в страната професионална патология се 
регистрират от националния регистър на професионалната заболяемост, създаден 
и поддържан от Националния център по опазване на общественото здраве 
(НЦООЗ). 

По данни, предоставени ни от НЦООЗ през 2004 г. в страната са 
регистрирани нови 1168 професионално болни лица (при 895 за 2002 г. и 950 за 
2003 г.). Тяхното разпределение по територии на Националната здравна мрежа е 
както следва: Бургас и регион – 16 случая; Варна и регион – 51; Велико Търново и 
регион – 5; Враца и регион – 70; Перник и регион – 64; Плевен и регион – 37; 
Пловдив и регион – 400; Русе и регион – 35; София - 304; Стара Загора – 128; 
НЕЛК - 57. 
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Видно е, че в региона на Пловдив, включващ Кърджали, Мадан, и Смолян са 
регистрирани най-голям брой нови професионално болни лица. Следват региона 
на София (включващ София град и област, Благоевград и Кюстендил) и Стара 
Загора, (Стара Загора, Сливен, Хасково). Това разпределение съответства на 
разпределението на рисковите икономически дейности в страната. 

Броят и относителният дял на регистрираните професионални болни (РПБ) 
през 2003 г. - по пол е както следва: 706 (60,4 %) са мъже, при 578 (60,84 %) за 
2003 г. и 500 (55,87 %) за 2002 г. и 462 (39,6 %), съответно 372 (39,16 %) и 395 
(44,13 %) за 2003 г. са жени. Относителният дял на регистрираните през 2004 г. 
професионално болните показва незначително увеличаване (с около 5 %) на 
болните мъже и съответно намаляване (с 5 %) на болните жени през спрямо 
данните за 2002 г. 

Разпределението на РПБ по възрастови групи показва, че възрастовата 
група 45 – 54 г. има най-висок брой регистрирани заболели (499) и относителен дял 
(42,7 %), следват групата 35 – 44 г., съответно 324 и 27,7 % и групата 55 – 64 г. - 
217 и 18,6 %, т.е. най-уязвима е групата от 45 до 54 г. В сравнение с данните за 
2003 г. се отбелязва във възрастовата група 25 – 34 г. увеличение на 
регистрираните професионално болни през 2004 г. с 40 случая. Това възрастово 
разпределение на регистрираните професионално болни лица насочва към 
специално внимание към работещите от четвъртото десетилетие от 
професионалния им живот. 

Разпределението на РПБ по трудово-стажови групи показва, че 
относителният дял е най висок при .общ трудов стаж над 20 години – 35,5 %, а при 
специален трудов стаж е над 10 години – 27,7 %. 

Разпределението на болестите по диагнози за 2004 г. е както следва: 
− вегетативна полиневропатия и други болести на периферната нервна 

система – 271 заболели (23,2 %); 
− заболявания на опорно-двигателния апарат – 221 заболели (18,9 %); 
− вибрационна болест – 211 заболели (18,1 %); 
− професионални белодробни заболявания (хроничен бронхит, бронхиална 

астма, ринит, фарингит) – 162 заболели (14 %); 
− силикоза, азбестоза и други пневмокониози – 160 заболели (14 %); 
− неврит на слуховия нерв – 90 заболели (7,7 %); 
− болести на кожата – 17 заболели (1,5 %); 
− отравяния – 11 заболели (0,9 %); 
− болести на органите на кръвообращението – 6 заболели (0,2 %); 
− болести на окото – 2 заболели (0,2 %). 
− други (хепатит, заболявания на черния дроб, заболявания, свързани с 

черепна травма – 11 заболели (1,1 %). 
Най-характерните професионални вредности, довели до изявата на 

професионални болести през 2004 г. са: работа с пневматични инструменти и 
машини, причиняващи общи и локални вибрации; неблагоприятни работни пози и 
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двигателно-монотонна работа; работа при системно въздействие на силен шум; 
ръчна работа с тежести и тежък физически труд със системно пренатоварване на 
нервно-мускулната система; продължително вдишване на промишлен прах, 
съдържащ свободен и свързан силициев диоксид, въглищен прах и др. И през 
2004г. се повтаря извода, че от голямо значение за регистрирането на нови 
професионално болни работещи имат все още широко използвания у нас ръчен и 
тежък физически труд, нерационалните режими на труд и почивка, неритмичността 
на работа, комплексното влияние на тези и други професионални вредности, като 
наднормен шум и вибрации неблагоприятен микроклимат, прах. Не на последно 
място е и организацията на работното място и трудовата дейност. 

От всички регистрирани професионално болни през 2004 г. най-застъпената 
професия е тази на миньора (подземен миньор, подземен работник) с 22,6 % 
следва групата на строителния работник – 13,3 %. След това са групите на 
шофьор, стругар и шлосер и монтьор, механик, съответно 6,2 % и 4,5 %. 

Най-много професионални болести са регистрирани в следните 
икономически дейности: 

1.  Добив на метални руди” – 162 (13,9 %); 
2. “Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло – 76 (6,5 %); 
3. “Производство и леене на метали” – 76 (6,5 %); 
4. “Производство на облекло” – 63 (5,4 %); 
5. “Добив на въглища и торф” – 59 (5,1 %); 
6. “Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен” – 58 (4,9 %); 
7. “Добив на неметални материали и суровини” – 57 (4,9 %); 
8. “Селско и ловно стопанство и свързаните с тях услуги” – 36 (3,1 %); 
9. “Производство на метални изделия без машини и оборудване” – 34 

(2,9 %); 
10. “Държавно управление и обрана” – 34 (2,9 %); 
11. “Строителство – 30 (2,6 %); 
12.  “Производство на хранителни продукти и напитки” – 29 (2,5 %); 
13. Здравеопазване и социални дейности – 25 (2,1 %). 
Сравнявайки данните с тези за 2003 г. се установява, че този брой е 

увеличен в икономическите дейности “Добив на метални руди” – от 115 на 162, 
“Производство на облекло” – от 44 на 63, “Производство и леене на метали” – от 36 
на 76, “Селско и ловно стопанство и свързаните с тях услуги” – от 15 на 36 и др. 

От анализа на резултатите от инспекционната дейност за 2004 г. се 
установи, че информация за признати професионални болести има само в отделни 
дирекции. Д “ОИТ” Монтана съобщава за 19 случая на РПБ в областта, като в 
повечето от случаите става въпрос за заболявания, проявили се преди години (в 
момента лицата са пенсионери), а предприятията – ликвидирани. Д "ОИТ" 
Кюстендил констатира, че от направената в РУСО – Кюстендил справка се е 
установило, че най-голям брой РПБ има в предприятията за добив на въглища – 
Мини “Бобов дол” ЕАД, където работещите най-често страдат от вибрационна 
болест и вегетативна полиневропатия, предизвикани от системно динамично 
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натоварване, тежък физически труд, статично мускулно пренапрежение и 
вибрационно въздействие, както и хроничен бронхит при работещите под земята. 
Друга икономическа дейност в областта с РПБ е сухопътният транспорт – където 
шофьорите на тежкотоварни автомобили, булдозеристите, багеристите са 
изложени на системно въздействие на механични вибрации. В МБАЛ “Д-р Н. 
Василев” гр. Кюстендил е регистрирано професионално заболяване “хепатит” на 
служител, изпълняващ длъжността клиничен лаборант, в резултат от контакт с 
биологични агенти. В област Перник най-голям брой РПБ има в “Стомана 
Индъстри” АД – 10, Стомана” АД – 7, “Мини Перник” – 9 и Белтранс” ЕООД – 4. Д 
ОИТ” Стара Загора съобщава за 44 РПБ през годината, като 13 са с вегетативна 
полиневропатия, със силикоза – 7, вибрационна болест – 4 и др. Като работни 
места отново са посочени “Балканбас” АД, рудник “Паисий” – гр. Гурково. 

Направените по-горе констатации за регистрираните професионално болни 
лица в страната през 2004 г. очертават следната тенденция: 

− нарастване на заболяванията на дихателната система, както на 
специфичните белодробни болести – пневмокониозите , така и нарастване на 
неспецифичната белодробна патология, включваща хроничната обструктивна 
белодробна болест, фарингитите, ринитите, бронхиалната астма, за което особено 
голямо значение имат неблагоприятните условия на труд (например в 
предприятията с установени данни за условията на труд от ИД “Добив на въглища 
и торф” в 90 % от работещите работят при условия, неотговарящи на хигиенните 
норми и изисквания. Подобно е състоянието в предприятията от производство на 
цимент, вар и гипс, сухопътни транспорт, спомагателните дейност в транспорта и 
др.); 

− нарастване на професионалните увреждания на периферната нервна 
система. От значение тук има неблагоприятното въздействие на водещите 
професионални вредности, като тежък физически труд, монотонията, темпа на 
работа, работните пози, несъответствието на работни места и инструменти с 
трудово-физиологичните и ергономичните норми и изисквания; 

− снижаване на възрастовата граница и засягане на по-младите възрастови 
групи работещи; 

− разпределението на РПБ през 2004 г. посочва, че най-засегнати са 
работещите от икономически дейности “Добив на метални руди”, “Производство на 
текстил и изделия от текстил, без облекло”, “Производство и леене на метали”, 
“Производство на облекло”, “Добив на въглища и торф”, “Сухопътен транспорт, вкл. 
тръбопроводен”, “Добив на неметални материали и суровини”, “Селско и ловно 
стопанство и свързаните с тях услуги”, “Производство на метални изделия без 
машини и оборудване”. 

 
2. В областта на трудовите правоотношения 
В изпълнение на изискванията на националните и областните приоритети и 

кампании през изминалата 2004 год. ИА "ГИТ" извърши проверки в различни 
икономически дейности по спазване на законовите изисквания по възникване, 
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изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, изпращане на 
уведомления за това до териториалните поделения на НОИ; спазване на 
законоустановеното работно време, почивките и отпуските, полагане на 
извънреден и нощен труд; изплащане на трудовите възнаграждения и 
обезщетения; наемане на работа на непълнолетни лица и значителен брой 
проверки по повод постъпили жалби, сигнали и предложения от граждани, 
синдикати и други организации. 

Инспекционната дейност на ИА "ГИТ" по осъществяването на трудовите 
правоотношения се реализираше на база нормативните актове, определящи 
рамките на контрола, чрез различни мерки, като проверки на място, проверка на 
документацията, консултации, срещи с работодатели и др. Целта бе с взаимни 
усилия на всички заинтересовани страни да се постави законова основа на 
трудовите правоотношения и да се постигане стратегическата цел “Защита на 
правата на човека на работното му място по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, законност на трудовите правоотношения при 
осъществяване на конституционното му право на работа”. 
 Проведени бяха три национални кампании, които допринесоха за по-добрата 
разкриваемост на нарушенията в областта на трудовото законодателство и 
същевременно подобриха познанията на работодателите по отношение на 
спазването на разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни 
актове, особено след последните съществени изменения през август 2004 год., 
които изменения  от своя страна доведоха до появата на нов вид констатирани 
нарушения. Те са свързани с данните, които следва да съдържат сключените 
писмени трудови договори, съгласно чл. 66 от КТ, задълженията  на работодателя 
съгл. чл. 127 от КТ да представи длъжностна характеристика на работника или 
служителя при сключване на трудовия му договор и задълженията на 
работодателя при поискване от работника или служителя да издава извлечения от 
ведомостите за заплати съгл. чл. 128 от КТ, промени в регламентирането на 
почивките при сумирано изчисляване на работния ден, отпуски и др. 
 Инспекционната дейност на ИА "ГИТ" през 2004 год. показа, че като правило 
трудовите правоотношения в големите предприятия от всички отрасли се 
извършват в съответствие с Кодекса на труда и нормативните актове по неговото 
прилагане. Основна част от работещите работят по трудови договори, при 
спазване на установеното работно време, при редовно и пълно заплащане на 
положения труд. Спазват се и други законови изисквания: искане на съответното 
разрешение от ИА "ГИТ" за наемане на непълнолетни лица, съобразяване със 
закрилните разпоредби на чл. 333 от КТ, разрешаване и ползване на отпуски и др.  
Работодателите проявиха стремеж за контакт с инспекторите по труда за 
получаване на юридически съвети по законосъобразното осъществяване на 
трудовите правоотношения, което е в резултат на все по-голямото доверие и  
респект към ИА "ГИТ". 
 Анализът на данните за 2004 год. показва, че все още е значителен броят на 
нарушенията по Кодекса на труда в микро, малките и средни предприятия при 
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осъществяване на трудовите правоотношения, като съществена част от тях имат 
организационен и документален характер, което е доказателство, че 
работодателите не познават трудовото законодателство. 

Непознаването на нормативната уредба от работодателите се дължи на 
обстоятелството, че същите дават приоритет на бизнес интересите си, а не на 
задълженията си като работодатели. Същите не назначават компетентни 
длъжностни лица познаващи трудовото законодателство с цел икономия на 
средства. За задълженията си, като работодатели те научават случайно от 
медиите или по повод извършена проверка. 

Характерни причини за допускане на нарушения при осъществяването на 
трудовите правоотношения са не само непознаването на трудовото 
законодателство от работодателите и наетите лица, а и умишленото заобикаляне 
на законовите норми. Не на последно място е обстоятелството, че работодателя 
разчита, че контролният орган няма да извърши проверка точно на неговото 
предприятие. 

Заплахата да останат без работа и необходимостта от доходи за издръжка, 
принуждава не малка част от работниците да отдават работната си сила, при 
всякакви условия на труд, включително и в нарушение на изискванията на Кодекса 
на труда. 

Все по-често се срещат работодатели, които злоупотребяват и пречат на 
работата на контролните органи, чрез Закона за защита на личните данни и Закон 
за защита на класифицираната информация, с цел предотвратяване на проверки 
по спазване на трудовото законодателство. 

Затова много спомага и пропуска в чл. 402 от КТ, в който не се предвижда 
задължение на работодателя да представя писмени обяснения и да предоставя 
заверени копия от документи, касаещи контрола. 

Непознаването на новите изисквания, свързани с направените промени на 
КТ и влезли в сила от 01.08.2004 г. също води до допускане на нарушения при 
осъществяването на трудови правоотношения. Работодателите, респективно 
обслужващите ги счетоводители, много често дори не знаят за тези промени. В 
резултат не се връчва на наетото лице длъжностна характеристика, в трудовите 
договори не се вписват всички законоустановени данни. Последните изменения на 
КТ не се познават и от работещите. 

Зачестиха и случаите на регистриране на трудови договори в ТП на НОИ, 
без такива да съществуват или са незаконосъобразно сключени. Това се дължи на 
факта, че при регистрация се изисква само уведомлението, без самия трудов 
договор. Работодателя, за да избегне съставянето на акт при евентуална проверка 
от ИА "ГИТ" регистрира трудов договор в ТП на НОИ, без самия работник да знае 
това, и при получаване на обратната информация в бюрото по труда възникват 
нарушения. 
 Резултатите от инспекционната дейност през 2004 год. показват, че ИА 
"ГИТ" е констатирала 41607 нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения, което е 24,17 % от общия брой констатирани нарушения на 
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трудовото законодателство и е с 687 повече в сравнение с 2003 год. Малката 
разлика в общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения през 2003 и 2004 г. е доказателство, че работодателите не само, 
че не подобряват условията при които работниците и служителите престират 
своята работна сила, но дори броят на нарушенията свързани с неспазването на 
някои от разпоредбите на Кодекса на труда са се увеличили. 
 Най–много констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения са установени в икономически дейности: “Търговия на дребно без 
търговия на дребно с автомобили и мотоциклети” - 8469 (20,4 % от общия брой 
констатирани нарушения по трудови правоотношения), “Хотели и ресторанти” – 
6639 (15,9 %), “Производство на облекло” – 2998 (7,2 %) и “Производство на 
хранителни продукти и напитки” – 2827 (6,8 %). 
 Работодателите от тези икономически дейности разчитат на евтината 
работна ръка, незнанието на работниците и служителите на трудовите им права, 
сезонният характер на работата в предприятията, голямата безработица, която 
принуждава работниците и служителите да се съгласяват на всякакви условия на 
работа и от друга страна работодателите разчитат на това, че точно при тях няма 
да има проверка от инспектори по труда. 

Характерното за предприятията от икономическа дейност “Производство на 
облекло” е, че тук работодателите имат възможност да сключват граждански 
договори. Често работниците отказват да попълнят трудовата справка, която им 
предоставят инспекторите по труда и демонстративно напускат обекта, което 
затруднява контрола, след това когато работодателят предостави документацията 
на контролните органи се оказва, че правоотношенията са граждански, а не 
трудови. 

В обектите от икономическа дейност “ Търговия на дребно без търговия на 
дребно с автомобили и мотоциклети” най-често нарушенията са свързани с 
трудовите правоотношения. Все още работодателите допускат до работа лица, без 
да им е връчено копие от уведомлението за регистрация на сключения трудов 
договор, заверено от ТП на НОИ. При прекратяване на трудовите правоотношения 
не се изплащат обезщетения за неизползван отпуск, пропорционално на времето, 
което се признава за трудов стаж, датата на предаване на трудовата книжка от 
работодателя на работника или служителя не се отбелязва в дневника за издаване 
на трудови книжки, неподписани заповеди за прекратяване на трудови 
правоотношения. Установяват се все още нарушения на разпоредбата на чл. 350, 
ал. 1 от КТ, относно неправомерно задържане на трудови книжки на работници или 
служители от съответните работодатели, главно поради междуличностни 
отношения и възникнали проблеми. При прекратяване на трудови правоотношения, 
често не се изплащат последните трудови възнаграждения. 

Установяването на нормалната продължителност на работното време, 
поради не воденето на присъствени форми или воденето им формално затруднява 
разкриваемостта на този вид нарушения. Продължават да се наемат лица на 
четири часов работен ден, въпреки че работят много повече. Работниците не 
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съдействат на инспекторите при извършването на проверките, едва при 
прекратяване на трудовите правоотношения постъпват жалби, свързани с 
работното време и изплащане на трудовите възнаграждения. 

“Хотели и ресторанти” е също една от най-често срещаната икономическа 
дейност в която се констатират нарушения по осъществяване на трудовите 
правоотношения. Тук важат проблемите, посочени по-горе, като сезонния характер 
на дейността на повечето фирми допълнително спомага  за по-трудното 
констатиране на нарушенията и същевременно за по-честото нарушение на 
трудовоправните норми, основно поради голямото текучество на работна ръка. 
Големият брой хотели затруднява от друга страна възможността да се обхванат 
по-голяма част от обектите за проверка. 

Дирекциите “Областни инспекции по труда” в които има най–много 
констатирани нарушения по осъществяване на трудовите правоотношения са и 
тези в които има най-много предприятия от икономическите дейности с високи 
показатели на нарушения: София – град – 4530 (11 % от общия брой констатирани 
нарушения по осъществяване на трудови правоотношения); Варна – 3353 (8 %); 
Пловдив – 2971 (7,2 %) и София област – 2077 (5 %). 

През 2004 год. най-висок относителен дял констатирани нарушения има по 
заплащане на труда – 8293, което е 19,93 % от общия брой констатирани 
нарушения по осъществяване на трудови правоотношения. Те са и с 772 повече от 
констатираните нарушения през 2003 год. 
 Масово не се изплаща ежемесечното трудово възнаграждение, в размер не 
по–малък от минималната работна заплата установена за страната, в нарушение 
на чл. 245 от КТ, дори и след измененията в КТ от 1.08.2004 г. на същата 
разпоредба отнасяща се до гарантиране на 60 % от трудовото възнаграждение, но 
не по-малко от МРЗ нарушенията продължиха. С оглед минималните осигурителни 
прагове се забелязва тенденция работодателите да предлагат длъжности с по-
нисък осигурителен праг съответно работна заплата равна на минималния 
осигурителен праг. Фактически обаче конкретните трудови задължения на 
работника не съответстват нито на длъжностната му характеристика, нито на 
длъжността, за която е сключен трудовия договор. Продължава практиката при 
формално спазване на закона, да се начислява по ведомост за заплати основно 
месечно трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за 
страната, каквото е договорено и между страните по трудовия договор, но 
фактически изплатените суми да са по-високи. 

На практика в много от случаите трудовите възнаграждения се изплащат без 
подписи във ведомостите, за да се избегне внасянето на осигурителни вноски. Има 
случаи, когато се изплащат и обезщетенията за бременност и раждане и за 
отглеждане на дете до 2 години без да са теглени средства от НОИ, а са за сметка 
на фирмата. 

Не се изплащат дължими обезщетения при прекратяване на трудовия 
договор, увеличеното възнаграждение за положеният извънреден и нощен труд, 
неизплатени обезщетения за неспазването предизвестие, за трудоустрояване и др. 
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Преобладаващите предприятия в които се допускат тези нарушения са в 
икономически дейности: “Търговия на дребно, без търговия на дребно с 
автомобили и мотоциклети” – 1507 (18,2 % от общия брой констатирани нарушения 
на тези норми); Хотели и ресторанти” – 1441 (17,4 %) и “Производство на облекло” 
– 596 (7,2 %) и “Селско стопанство” – 498 (6 %). Неизплащането на трудовите 
възнаграждения в шивашката промишленост, по-точно забавянето им, е 
обусловено често от обективни причини. Контрагентите на фирмите са нередовни 
платци, което не позволява на работодателите да спазват разпоредбите на чл. 128 
и чл. 245 от КТ. Съответно Д”ОИТ” които са констатирали най-много от тези 
нарушения са: София- град – 1107, Варна – 655 и Добрич - 414. 

Все още значителен е броят на констатираните нарушения на разпоредбите 
уреждащи спазването на работното време, почивките и отпуските – 7649, което е 
18,38 % от общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения за 
2004 год., макар че трябва да се отбележи спада в нарушенията в сравнение с 
2003 год. с 702 по-малко, поради проведените национални и областни кампании 
през изминалата година от дирекции “Областни инспекции по труда”, съгласно 
националните приоритети. 

Най-много нарушения през 2004 год. от този вид са установени в 
предприятия от икономически дейности: “Търговия на дребно, без търговия на 
дребно с автомобили и мотоциклети” – 1974 (25,8 %); “Хотели и ресторанти” – 1422 
(18,6 %) и “Производство на облекло” – 448 (5,8 %). 

В голяма част от фирмите, посетени за първи път не са издадени заповеди 
за регламентиране на работното време, не се водят присъствени форми за 
отчитане на отработените човекочасове. Често срещано явление е работниците да 
се назначават на четири часов работен ден, а на практика да работят осем и 
повече часа. В много предприятия работниците са назначени на половин работен 
ден, с цел да се пестят осигурителни вноски, но няма и интерес от страна на 
самите работници да изискват спазване на договореното работно време и при 
проверка те самите не дават истинската информация. Това е нарушение, което 
трудно може да се докаже от инспекторите, тъй като в повечето случаи самите 
работници отказват да съдействат на инспекторите докато са в трудово 
правоотношение със съответния работодател. Това нарушение най-често се среща 
в икономическите дейности “Търговия на дребно” и “Хотели и ресторанти”. В една 
част от фирмите не се оформят заповеди от работодателят за ползването на 
платен годишен отпуск. Не се определя продължителността на смените и тяхното 
редуване при сменен режим на работа и при сумирано отчитане на работното 
време, изготвят се фиктивни графици за работа, които често не съответстват на 
действително отработеното време от работниците. 

Нарушенията по спазване разпоредбите на работното време, почивките и 
отпуските са  свързани преди всичко с липсата на вътрешен акт на работодателя 
за регламентиране на работното време, почивките и отпуските, с удължаването на 
работното време /чл. 136а КТ/ с повече от 2 часа, без издаване на писмена 
заповед, без съгласуване с представителите на работниците, без компенсиране, 
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без предварително уведомяване на Д "ОИТ", а отчетните форми се изготвят от 
работодателите или длъжностни лица само за да бъдат представени пред 
контролните органи, като най-често не съответстват на фактически положения труд 
от работниците, както и нарушения свързани с липса на регламентирани почивки в 
работния ден, нарушена междудневна почивка по чл. 152 КТ и нарушена седмична 
почивка във връзка с разпоредбата на чл. 153 КТ. Работодателите не 
регламентират  физиологичен режим на почивки, въпреки, че оценителите на риска 
са го предложили. 

Д "ОИТ", които са констатирали най-много нарушения са онези области, 
които са по-големи и които са имали кампании свързани с работното време, 
почивките и отпуските, като: Велико Търново – 648; Варна – 645, София град – 614 
и Враца - 489. 

Въпреки констатираните нарушения на императивните разпоредби на чл. 62 
и чл. 63 от Кодекса на труда 2183 за 2004 год. трябва да отбележим, че броят на 
лицата наети без сключен трудов договор в писмена форма и броят на лицата 
допуснати на работа без да им е връчено копие от заверено уведомление от ТП на 
НОИ е намалял значително с 1445 сравнение с 2003 год. Констатацията от 
проверките е, че все по-рядко се допускат нарушения от такъв характер, предвид 
това, че работодателите са информирани за предвидената в КТ санкция и в 
резултат на засилената контролна дейност от страна на ИА "ГИТ". Икономическите 
дейности в които се срещат най-често тези нарушения на КТ са “Хотели и 
ресторанти”, “Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и 
мотоциклети” и “Производство на облекло”. 

Констатираните нарушения по чл. 62, ал. 1 и 3 от КТ са 929 и са с 903 по-
малко сравнение с 2003 год., което е близо 50 % намаление и е важен показател за 
добрата инспекционна дейност и авторитет на ИА "ГИТ", като контролен орган пред 
работодателите. Все още се среща наемането на работна сила без сключени 
трудови договори, като се разчита на факта, че инспекторите по труда не са в 
състояние да осъществяват контрол на всички малки предприятия през годината. 

По-често срещани са нарушенията по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ, които за 
2004 год. са 1254 и са с 542 по-малко от предходната година. 

Причината, поради която все пак работодателите допускат работници в 
обектите си преди да им връчат копие от заверено уведомление до ТП на НОИ е 
голямото текучество на кадри в сезонните обекти. В определени моменти се налага 
спешно да бъдат приети нови работници и в почивни дни, когато не е възможно да 
бъдат регистрирани трудовите договори. При част от проверките се оказва, че 
уведомленията са подадени в НОИ във време и час, които приблизително 
съвпадат с тези на проверката. Често оправдание от работодателите е че лицата 
се обучават или са наети “пробно”. 

Наблюдава се увеличаване на констатираните нарушения на разпоредбите 
на КТ свързани със специалната закрила на работниците и служителите с 
намалена работоспособност с 15 повече от миналата година. Те са 32 за 2004 год. 
и са свързани предимно с това, че работодателите не са изпълнили правното си 
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задължение да ги трудоустроят по реда на чл. 317 КТ във връзка с Наредбата за 
трудоустрояване. Установена е отрицателна тенденция през годината след 
намаляване на работоспособността на съответните лица работодателите да 
прекратяват трудовото им правоотношение без да изпълнят правното си 
задължение по трудоустрояването. Това се наблюдава често в икономическата 
дейност свързана с военнослужещите, където има повече инвалидизирани лица 
“Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване” - 15, 
което е 47 % от общия брой констатирани нарушения от този вид за 2004 год. 

Констатираните нарушения на нормите за полагане на извънреден труд през 
2004 год. са 615 и са с 110 по-малко сравнение с 2003 год. Тези нарушения се 
допускат най-често в икономически дейности: “Хотели и ресторанти” – 82 (13.3 % от 
общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения); “Търговия на дребно” – 80 (13 %); “Производство на облекло” – 
70 (11,3 %), а Д”ОИТ”, които са констатирали най-много нарушения от този вид са: 
София – град – 79; Враца – 69 и Благоевград – 68. 

Предприятията от тези икономически дейности не документират официално 
отработените часове и полагането на извънреден труд се доказва трудно, често се 
отчитат само човекочасовете извънреден труд през почивните дни и то до 6 ч. 
седмично, а през работните дни той въобще не се отчита. Напоследък такива 
констатации станаха практика да се установяват в минните предприятия, поради 
намаленият персонал в тях и старото оборудване, което изисква голям брой 
аварийни ремонти заради което работодателят принуждава работниците да 
полагат извънреден труд. 

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

През 2004 год. ИА "ГИТ" продължи да осъществява своята дейност по  
регистриране на КТД и възстановяване на изгубени трудови книжки, като за 
съответната година са регистрирани 1763 КТД и 336 анекси към тях, както са и 
възстановени 1065 изгубени трудови книжки. 

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

През 2004 год. са поискани предварителни разрешения за започване на 
работа на непълнолетните лица (по чл. 302 и 303 КТ) общо 5418, от които по чл. 
302 КТ – 292, а по чл. 303 КТ – 5126, което е с 1199 повече в сравнение с 2003 год. 
Наблюдава се значителен ръст в искането на разрешения за назначаване на 
непълнолетни лица на работа от страна на работодателите пред ИА "ГИТ", поради 
страха освен от административна, но и от наказателна отговорност след 
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криминализирането на нарушението, като престъпление съгласно чл. 192а от 
Наказателния кодекс. 

През 2004 год. ИА "ГИТ" е дала общо разрешения – 5096, от които по чл. 302 
КТ - 237 , а по чл. 303 КТ – 4859. 

Икономическите дейности в които се наблюдават най–много поискани и 
дадени разрешения за назначаване на непълнолетни през изминалата 2004 год. 
са: “Хотели и ресторанти”, “Търговия на дребно, без търговия на дребно с 
автомобили и мотоциклети” и “Производство на облекло“. Това са отрасли в които 
преобладават малките и средни предприятия, при които характера на работа 
позволява сезонно наемане на работна ръка без сериозни изисквания за 
квалификация и добри условия на труд. 

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

Спрямо общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови 
правоотношения, нарушенията по отношение на наемането на непълнолетни са 
сравнително малко, но това е така защото тези нарушения трудно се установяват 
предвид краткото време за наемане на работа на непълнолетните. 

Общият брой на констатираните нарушения на нормите, закрилящи труда на 
непълнолетните е 138, което е едва 0,3 % от общия брой по ТПО, те са и с 96 по – 
малко сравнение с 2003 год. Преобладаващата част от констатираните нарушения 
на нормите, закрилящи труда на непълнолетните се отнася за наемане на работа 
без разрешение от Д "ОИТ" и това е констатирано в 101 случая. След въведените 
промени в Наказателния кодекс от 30.03.2004 година деянието наемане на работа 
на непълнолетни без разрешение от Д "ОИТ" е криминализирано. На това 
основание са подадени от Д "ОИТ" 84 сигнала до прокуратурата. 

Икономическите дейности в които се срещат най-често са: “Хотели и 
ресторанти” – 65 (48 %) и “Производство на облекло” – 19 (13,7 %). Съставените 
актове са 119, което е 3 % спрямо общия брой съставени актове по КТ. 

Предварителната закрила при уволнение е установена в чл. 333 КТ и 
съгласно тази разпоредба пред ИА "ГИТ" са поискани за 2004 год. 1118 
разрешения за уволнения, а са дадени едва 478. 

Най–много искания за уволнения има в икономически дейности: “Държавно 
управление и отбрана, задължително обществено осигуряване” – 182; 
“Образование” - 117 и “Добив на въглища и торф” - 104, което е свързано с 
извършваните структурни реформи в образованието, отбраната и 
преструктурирането на голям част от предприятията свързани с минната 
промишленост. 

Като имаме предвид анализираните по-горе резултати най-общия извод е, 
че трудовото законодателство не се познава, в резултат на това и не се прилага 
основно в микро, малките и средни предприятия. 
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Причините за нарушенията по осъществяване на трудовите правоотношения 
са твърде разнообразни. 

Те са свързани до известна степен с ограничените финансови средства на 
голяма част от работодателите и невъзможността да наемат добри специалисти, 
които да ги консултират. От извършените проверки се установява, че  често 
изготвянето и воденето на документите, свързани с осъществяването на трудовите 
правоотношения, се възлага на лица, водещи счетоводството на предприятието, 
които нямат познания в областта на трудовото законодателство, а това създава 
предпоставки за допускане на нарушения. 

Голяма част от работодателите смятат, че разпоредбите на трудовото 
законодателство се отнасят само за предприятия с държавно или общинско 
участие или за големите фирми с многочислен персонал. Често нарушенията се 
допускат и с цел плащане на по-ниски осигурителни и данъчни задължения. 

От друга страна големият обем от нормативни документи, с които 
работодателите трябва да бъдат запознати и динамиката в промените на 
нормативната уредба допълнително ги затрудняват да не нарушават разпоредбите 
на Кодекса на труда. 

За предотвратяване и преустановяване на нарушенията в областта на 
трудовите правоотношения ИА "ГИТ" прилага принудителни административни 
мерки по смисъла на чл. 22 и 23 от ЗАНН, като отделните видове са изрично 
уредени в чл. 404 от КТ. За 2004 год. те са 169874. Дадени са 166475 
задължителни предписания. Тази мярка обхваща 98 % от всички приложени 
принудителни мерки. 

Спрени са 1611 предприятия , производства и обекти, както и 4 проекта. 
Също така е спряно 1 изпълнение на незаконно нареждане, отстранени са от 
работа 281 лица, въведени са 89 специални режими за безопасна работа и са 
спрени за повторно нарушение на специалния режим на работа общо 10 обекта. 
Приложени са и 800 принудителни мерки за нарушение на чл.405а от КТ. 

Успоредно с прилагането на принудителни административни мерки ИА "ГИТ" 
търси административно-наказателна отговорност на лицата допуснали нарушения 
на трудовото законодателство. Особено взискателни бяха инспекторите по труда 
през 2004 год. към работодателите, които нарушават нормите регламентиращи 
наемането, използването и освобождаването на работна сила. 

За констатираните 41607 нарушения по възникване, осъществяване и 
прекратяване на трудовите правоотношения или за нарушения на разпоредбите на 
Кодекса на труда през 2004 год. са съставени 4187 акта, което е 45 % от общия 
брой съставени актове за нарушения на трудовото законодателство. 

Тези актове са с 1320 по - малко сравнение с 2003 год., което е резултат на 
превантивната политика при осъществяване на контрола от страна на ИА "ГИТ" да 
се дават предписания на работодателите преди да им се налагат глоби. 

Най-много актове са съставени за нарушения по неспазване на чл. 63 от КТ 
– 32 % от общия брой съставени актове за нарушения по КТ и за нарушения на чл. 
62 от КТ - 18 %, което е резултат от засилената контролна дейност върху тези 
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разпоредби довело и до намаляването на броя на констатираните нарушения на 
тези членове от КТ. 

Съставени са общо 2109 акта за нарушения на чл. 62 и чл. 63 от КТ, като в 
това число за нарушения на чл. 62, ал. 1 и 3 те са 766 за  2004 год. (36,32 % от 
общия брой констатирани нарушения на чл. 62 и 63) и за нарушения на чл. 63 – 
1343 (63,68 %). 

Актовете за нарушения на нормите закрилящи труда на непълнолетните са 
119, което е едва (2,8 % от общия брой съставени актове за нарушения на 
разпоредбите на КТ). 

За неизпълнени предписания от работодателите, инспекторите по труда са 
съставили 345 акта. 

Издадени са и 3822 наказателни постановления във връзка с възникването, 
осъществяването и прекратяването на трудови правоотношения, което е 45 % от 
общия брой издадени наказателни постановления за цялата година. 

При осъществяването на административно-наказателна отговорност се 
срещат и редица трудности, които затрудняват работата на инспекторите по труда, 
в резултат на което търсеното и осъществяването на административно-
наказателна отговорност по отношение на работодателите се оказва невъзможно 
или значително се отлага във времето, за да бъде спазване законовата процедура 
и актът и наказателното постановление да бъдат законосъобразни. Чести са 
случаите при които седалището на работодателя е в друга област, цялата 
документация и органът на представителство е там, което налага връчването на 
протокола с предписанията, връчването на актове и издаването на наказателни 
постановления въз основа на тях да се проточва във времето. 

Редица текстове в нормативните актове също пораждат трудност, като 
понятието “работодател” по смисъла на § 1 т. 1 от КТ, където “работодател” е всяко 
физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго 
организационно и икономически обособено образование, което самостоятелно 
наема работници или служители по трудово правоотношение. Административно-
наказателните разпоредби – чл. 413, чл. 414, чл. 415, ал. 2 от КТ предвиждат при 
нарушения да бъде налагано административно наказание “глоба” на работодатели 
и длъжностни лица. Безспорно, съгласно разпоредбите, към отговорност могат да 
бъдат привличани само субекти, имащи статут на работодатели и длъжностни 
лица. Ако нарушителите не притежават качеството “работодател”, респ. 
“длъжностно лице”, поради липса на субект не е налице съставомерност, 
съответно не би могла да се реализира и отговорност. Проблем възниква, когато 
нарушенията са извършени в предприятия-юридически лица. В този случай, 
съгласно цитираната допълнителна разпоредба, работодател е самото юридическо 
лице. Тъй като в административно-наказателните разпоредби на КТ е предвидено 
само административно наказание “глоба”, а не имуществена санкция, към 
отговорност биват привличани съответните физически лица, ръководещи и 
представляващи юридическото лице. Те обаче не са работодатели, тъй като 
работодател е юридическото лице. Те не са и длъжностни лица по смисъла на § 1, 
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т. 5 от ДР на КТ, тъй като нямат статут на работници или служители. Стига се до 
там, че ръководителят на съответното юридическо лице не е годен субект на 
административно-наказателна отговорност по КТ, тъй като не е нито работодател, 
нито длъжностно лице по смисъла на закона, а предвид това, че в 
административно-наказателните разпоредби на КТ не е предвидено, не бихме 
могли да наложим имуществена санкция на юридическо лице. Всичко това води до 
парадоксалния извод, че в случаите в които лицата престират труда си в 
предприятия – юридически лица и бъдат допуснати нарушения на трудовото 
законодателство, за извършените нарушения не би могла да се реализира 
отговорност по КТ. Много от Д "ОИТ" констатират в постъпилите жалби срещу 
наказателните постановления, като аргумент за незаконосъобразност и отмяна де 
се сочи именно съображението за липса на годен субект. 

От направеният анализ на данните през изтеклата 2004 год. може да се 
направи следният извод: 

За ограничаване на нарушенията свързани с възникването, 
осъществяването и прекратяването на трудови правоотношения приоритет в 
инспекционната дейност на ИА "ГИТ" следва да бъде високата взискателност към 
работодателите за спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, 
прилагане на всички мерки за въздействие към онези работодатели, които не се 
съобразяват с изискванията на законите по организация и разпределение на 
работното време, почивките и отпуските и с изискванията по отношение на 
заплащането на труда, както и да се постави акцент на контрол в микро, малките и 
средни предприятия, предоставящи услуги и извършващи търговска дейност. 

Независимо от трудностите с които се сблъскват инспекторите по труда, 
контролната дейност по осъществяване на трудови правоотношения през 2004 год. 
бе твърде усърдна и ефективна, което още повече затвърди авторитета на ИА 
"ГИТ", като контролен орган. 

 
3. В областта на ЗНЗ 
От специализирания контрол по спазване на ЗНЗ през 2004 г. бяха 

обхванати предимно малки фирми с численост на персонала до 20 души, като 
контролът бе насочен основно в следните направления: 

− контрол по изразходване по предназначение на целевите средства, 
предоставени по програми и мерки за заетост; 

− законосъобразно извършване на посредническа дейност по наемане на 
работа; 

− наемане на работа на чуждестранни граждани. 
През годината са констатирани 453 нарушения на ЗНЗ, при 412 нарушения, 

установени през 2003 г. 
Приложени са 391 принудителни административни мерки по чл. 78, ал. 1, т. 1 

от ЗНЗ, при 357 принудителни административни мерки по чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ 
приложени през 2003 г. 
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През 2004 г. са съставени 159 акта за административно нарушение на ЗНЗ, 
при 198 акта, съставени през 2003 г. 

Данните показват, че през 2004 г. е запазено нивото на разкриваемост на 
нарушенията на ЗНЗ в сравнение с предходната 2003 г., като е повишена 
взискателността на инспекторите по труда при прилагане на принудителните 
административни мерки при установяване на нарушения на ЗНЗ. 

 
Контрол по изразходването по предназначение на предоставените 

целеви средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта 
През 2004 г. приоритет на правителството бе намаляване на нивото на 

безработицата, разкриване на нови работни места, осигуряване на заетост на 
рисковите групи безработни чрез субсидирана заетост. Поради своята голяма 
социална значимост, през годината особено внимание бе обърнато на контрола по 
изразходването по предназначение на предоставените по ЗНЗ целеви средства за 
насърчаване и запазване на трудовата заетост, в това число на работодателите, 
ползващи средства по Националната програма “От социални помощи към 
осигуряване на заетост”. 

Акцент в дейността по осъществяване на специализирания контрол по 
изразходването по предназначение на предоставените по ЗНЗ целеви средства за 
насърчаване и запазване на трудовата заетост бе проведената в периода от 11 до 
22 октомври 2004 г. национална кампания “Изразходване по предназначение на 
средствата, предоставени по програми и мерки за насърчаване и запазване на 
заетостта и спазване на трудовото законодателство за лицата, наети по тези 
програми”. 

Кампанията се проведе с цел да се направи проверка на работодатели, 
обучаващи организации и безработни лица относно: 

- Изразходването по предназначение на средствата, предоставени по 
програми и мерки за насърчаване и запазване на заетостта; 

- Спазването на нормативните изисквания по здравословни и безопасни 
условия на труд и осъществяване на трудовите правоотношения за лицата, наети на 
работа по  програми и мерки за насърчаване и запазване на заетостта. 

Установените през годината нарушения, свързани с изразходване на 
средствата, предоставени за насърчаване и запазване на заетостта не по 
предназначение са 102 броя, в това число 36 нарушения, констатирани при 
работодатели, ползващи средства по Националната програма “От социални 
помощи към осигуряване на заетост”. Нарушенията се изразяват основно в: 

- Работодателите не използват преведените им от Д “БТ” средства по 
програми и мерки за насърчаване на заетостта по предназначение за трудови 
възнаграждения за наетите лица. 

- Заявяване и изплащане от страна на работодателя на средства за 
платен годишен отпуск на наети лица , които нямат правото на ползване на такъв 
съгласно чл. 155, ал. 1 от Кодекса на труда. 
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- Работодателите не използват преведените им средства по програми и 
мерки за насърчаване на заетостта по предназначение за дължими вноски за 
сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за доп. задължит. 
пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. 

- Извършване на дейности, нерегламентирани в договора с Дирекция 
"Бюро по труда" и несъответстващи на характеристиката и описанието на 
работата, и отнасящи се за длъжността, посочена в заявката  и трудовия договор. 

Във връзка с резултатите от осъществения контрол по изразходването по 
предназначение на предоставените целеви средства по програми и мерки за 
насърчаване на заетостта могат да се направят следните изводи: 

- В значителна степен е подобрена дейността, свързана с изразходване 
по предназначение на предоставените средства от държавния бюджет за 
реализация на програмите и мерките по насърчаване и запазване на заетостта. От 
една страна това се дължи на засиления съвместен контрол, който се упражнява от 
страна на ИА “ГИТ” и Д “БТ”, а от друга страна голяма част от работодателите, 
проверени по време на кампанията, ползват  средства по програмите и мерките не 
за първа година и са добре запознати с изискванията на Закона за насърчаване на 
заетостта. 

- Основните слабости, допускани от работодателите са в спазването на 
нормативните изисквания за здраве и безопасност при работа. 

 
Извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
Извършените през годината проверки на фирми, извършващи 

посредническа дейност по наемане на работа очертаха тенденция за относително 
малък брой нарушения, свързани с извършването на тази дейност без съответната 
регистрация в Агенцията по заетостта. Това се дължи както на засиления контрол 
от страна на Д “ОИТ” в тази насока, така и на измененията в нормативната уредба 
по отношение на предвижданите санкции за подобни нарушения. Доброто 
взаимодействие с органите на МВР при извършване на проверките спомогна за 
тяхната ефективност и резултатност. 

От констатираните през 2004 г. общо 453 нарушения на ЗНЗ, 21 броя са за 
извършване от физически и юридически лица на посредническа дейност без 
разрешение/регистрация, при 34 нарушенията, установени през 2003 г. За всички 
разкрити случаи са дадени предписания за преустановяване извършването на 
дейността без разрешение/регистрация, и са съставени актове за административно 
нарушение. Най-много посредници без регистрация са разкрити от Д "ОИТ" - 
София - град (5 броя) и Д "ОИТ" - Пловдив (4 броя). 

Нарушенията по предоставяне от фирмите на посреднически услуги по 
наемане на работа с разрешение представляват 55  % от всички нарушения на 
ЗНЗ.  

През годината са установени 250 нарушения на условията и реда за 
извършване на посредническа дейност с разрешение/регистрация, при 131 
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нарушения, констатирани през 2003 г. и при 124 нарушения, констатирани през 
2002 г. 

Основната причина за тяхното допускане е съзнателното неспазване на 
нормативните изисквания, с цел създаване на условия за измама на търсещите 
работа лица, както и недостатъчното познаване на нормативната уредба. 

Затвърди се тенденцията за по-умело заобикаляне на законовите 
изисквания както и за възползване от празнотите в нормативната уредба, в 
резултат на което нарушенията по предоставяне на посреднически услуги по 
наемане на работа са трудно доказуеми. 

Най-често нарушенията се изразяват в: 
- Посредническият договор между посредника и търсещото работа лица 

не съдържа данни за: срока на договора, цената на предоставената посредническа 
услуга; условията за предсрочно прекратяване на договора и отговорност на 
лицата при неизпълнение на договора; 

- Посредникът не води регистър на устроените на работа лица, съгласно 
чл. 24 от НУРИПДНР; 

- В срок от 10 дни посредникът не уведомява ИА “ГИТ” за откритото 
представителство в населени места извън мястото на съдебната му регистрация, в 
нарушение на чл. 26, ал. 2 от НУРИПДНР; 

- Посредниците предоставят посреднически услуги на търсещите работа 
лица срещу заплащане, в нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРИПДНР; 

- Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа 
лица, без да е регистрирал в Агенцията по заетостта посреднически договор, 
сключен с чужд работодател, в нарушение на чл. 30, ал. 1 от НУРИПДНР; 

- Посредникът не сключва посреднически договори с работодатели, с 
които са предоставили заявки за свободни работни места, в нарушение на 
разпоредбите на чл. 28, ал. 3, т. 2 от НУРИПДНР; 

- Посредникът изпраща на работа лица в чужбина по регистрирания 
посреднически договор в АЗ, без разрешение за работа, както и не представя 
копие от разрешението за работа в АЗ, в нарушение на чл. 33, ал.1, т. 2 от 
НУРИПДНР; 

- Удостоверението за регистрация не е поставено на видно място в 
офисите на посредническите фирми, в нарушение на чл. 22, ал. 1 от НУРИПДНР; 

- Посредникът не сключва договори с търсещите работа лица, в 
нарушение на чл. 23, ал. 1, т. 1 от НУРИПДНР; 

- Посредническият договор между посредника и корабният оператор не 
съдържа списък на корабите, на които ще бъдат наемани моряците, в нарушение 
на чл. 35, ал. 3, т. 2 от НУРИПДНР; 

- Посредникът не съхранява списъците на изпратените на работа моряци, 
заверени от ИА "Морска администрация", в нарушение на чл. 41, ал. 1, т. 3 от 
НУРИПДНР. 
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Причините за допусканите нарушения могат да се обобщят в следните групи: 
- Некоректно и привидно извършване на посредническа дейност, чиято 

цел е бърза и лесна печалба, но не и намиране на работа на лицата, потърсили 
услугите на съответната фирма – посредник. 

- Непознаване от лицата, търсещи работа, на законодателството за 
предоставяне на посреднически услуги. 

- Съществуващите празноти или несъвършенства на нормативната 
уредба дават възможност за безнаказано заобикаляне на закона. 

 
Законосъобразност по наемане на работа в Република България на 

чуждестранни граждани 
През 2004 г. от Дирекции "Областни инспекции по труда" са извършили общо 

181 проверки относно законосъобразното наемане на работа в Република 
България на чуждестранни граждани, от които: 

- Рутинни проверки - 115 броя; 
- Специални проверки - 66, в това число по жалби и сигнали – 27. 
В резултат на засиления от Д "ОИТ" контрол през годината са разкрити 12 

работодатели, наели на работа чужденци по трудово правоотношение без 
разрешение за работа, и/или приели командировани чужденци, в рамките на 
предоставяне на услуги, без да имат разрешение за работа. 

Установени са 6 чужденци, работещи по трудово правоотношение без 
разрешение за работа, командированите чужденци, приети в рамките на 
предоставяне на услуги, без разрешение за работа са 5 – ма, и командировани 
чужденци, приети в рамките на предоставяне на услуги, без регистрация в АЗ са 3 
лица. 

Нарушенията са допуснати основно в отраслите: "Производство на облекло, 
вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" (НКИД 18), “Производство на лицеви 
кожи” (НКИД 19), “Търговия на дребно” (НКИД 52), "Хотели и ресторанти" (НКИД 
55). 

Съставени са 20 акта за административно нарушение на нормите, 
регламентиращи наемането на работа на чужденци на територията на страната, от 
които: 

- съставени на чужденци, работещи по трудово правоотношение без 
разрешение за работа - 4 броя; 

- съставени на командировани чужденци, приети в рамките на 
предоставяне на услуги, без да имат разрешение за работа - 4 броя; 

- съставени на работодатели, наели на работа чужденци по трудово 
правоотношение без разрешение за работа, и/или приели командировани 
чужденци, в рамките на предоставяне на услуги, без да имат разрешение за работа 
- 12 броя. 

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

Следва да се посочи, че честа практика е чуждестранните граждани да 
полагат труд в качеството им на собственици или съдружници на фирми, 
регистрирани по националното ни законодателство, с което се заобикаля 
изискването да се иска разрешение за работа. 

Натрупаният през годината практически опит показва, че проверките от този 
вид се отличават с особена специфика. Задължително условие е те да бъдат 
осъществявани с представители на Министерството на вътрешните работи (МВР). 
При инспектирането трудности поражда изясняването на статута на чуждите 
граждани работещи в България, както и прилагането на съществуващата 
нормативна база. Работещите в страната чужденци често посочват като цел на 
задграничното пътуване туризъм или гостуване. В средите им е разпространено 
убеждението, че на командированите за работа в български фирми лица не е 
необходимо разрешение за работа. Работещите чужденци и работодателите често 
отказват да предоставят необходимите за проверката документи и писмени 
обяснения. Избягват личните контакти с представителите на Д "ОИТ". Укриват се от 
органите на реда. 

 
Спазване на процедурата за извършване на масови уволнения. 
Установените случаи на неспазване на процедурата за извършване 

масовите уволнения  (49 нарушения) е почти два пъти по-голям от броят им през 
2003 г. (26 нарушения).  

Най-много нарушения на процедурата за извършване на масови уволнения 
са установени от Д "ОИТ" – Сливен - 20 броя; Д “ОИТ” – Велико Търново – 6 
нарушения; Д "ОИТ" - София - област – 5 нарушения. 

Нарушенията са допуснати основно в отраслите: “Производство на 
хранителни продукти и напитки” (НКИД 15) – 21нарушения; "Производство на 
облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи" (НКИД 18) – 7 нарушения, 
“Търговия на едро” (НКИД 51) – 3 нарушения, "Друг дейности в областта на бизнес 
услугите" (НКИД 74) – 3 нарушения. 

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

 
В областта на ЗДСл 
С измененията на Закона за държавния служител от 28.10.2003 г.,  

специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, свързано 
с държавната служба бе възложена да  се извършва от ИА “ГИТ” чрез държавни 
инспектори. 
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Поради извършване на структурни промени и провеждането на конкурсни 
процедури по назначаването на държавните инспектори в агенцията, реално 
контролът по спазване на статута на държавния служител започна от м. септември 
2004 г. 

За периода от м. септември 2004 г. до края на годината са извършени общо 
36 проверки, като преобладаваща част от тях са извършени по постъпили жалби и 
сигнали по спазване на законодателството, свързано с държавната служба и са 
констатирани 37 нарушения.  

Дейността на държавните инспектори през 2004 г. бе насочена към: 
- определяне на обектите на контрол по Закона за държавния служител; 
-  извършване на проверки по спазване на статута на държавния служител, 

които основно бяха по постъпили жалби от държавни служители; 
-  даване на устни консултации и изготвяне на отговори на писмени 

запитвания относно законодателството, свързано с държавната служба. 
За предотвратяване и преустановяване на констатираните нарушения са 

дадени съответните задължителни за изпълнение предписания. 
 Анализът на констатираните нарушения показва следното: 
- преобладават нарушенията по атестирането на държавните служители – 

не се попълват датите за приемане на работните планове, проведените междинни 
срещи и заключителни срещи при атестирането; 

- не се разработват и утвърждават годишни планове за обучение на 
държавните служители; 

- не се спазва изискването за задължително обучение на постъпилите за 
първи път на държавна служба, както и на назначените за първи път на ръководна 
длъжност държавни служители; 

- констатирани са нарушения и по процедурата, касаеща повишаването в 
ранг. 

 
Изводи 
Инспектирането по прилагането на ЗНЗ и подзаконовите нормативни актове 

за насърчаване на заетостта през 2004 г. имаше значителен превантивен ефект. В 
резултат на предоставянето на целеви средства по ЗНЗ и последващата 
инспекционна дейност голям брой работодатели излязоха от сферата на сивата 
икономика, регистрираха се по чл. 15 от ЗЗБУТ и бяха принудени да приведат 
трудовите правоотношения и здравословните и безопасни условия на труд в 
съответствие с КТ, ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

Предвид огромната социална значимост от реализацията на програмите и 
мерките за насърчаване на заетостта, през 2005 г. контрола  по спазване на ЗНЗ е 
насочен към изразходването на средствата по предназначение и към изпълнението 
на задълженията на работодателя да създаване на условия за здравословен и 
безопасен труд, както и към спазването разпоредите на КТ по възникването, 
съществуването и прекратяването на трудовите правоотношения.  
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Б. ПО ОТДЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 
 
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 
През 2004 г. в отрасъл “Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги” 

са извършени общо 1225 проверки. Проверени са общо 1158 предприятия, като 
броя на заетите в тях е 31045 работници и служители, в това число 10509 жени. 
Предприятията в отрасъла са главно с кооперативна форма на организация като 
част са търговски дружества и фирми на еднолични търговци, реализиращи 
селскостопанска продукция. 

По време на проверките инспекторите по труда са констатирали 7936 броя 
нарушения на трудовото законодателство. Средно на една проверка са установени 
приблизително 6,4 броя нарушения. 

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 7894 
принудителни административни мерки, от които 7709 - задължителни предписания, 
163 - спрени машини и съоръжения, отстранени са от работа 7 лица, незапознати с 
правилата за здравословни и безопасни условия на труд и др. Съставени са 418 
акта за нарушение на трудовото законодателство, съответно 375 акта на 
работодатели, 30 акта на длъжностни лица и 13 акта на работници и служители. 

В изпълнение на постигнатите договорености по споразумения за съвместна 
дейност с други контролни органи са извършени 240 съвместни проверки, което е 
19,6 % от общия брой извършени проверки. Проверени са изправността на 
земеделската техника, правоспособността на водачите и трудовите 
правоотношения на работещите в съответните фирми, съвместно с КТИ. Не са 
констатирани случаи на използване на техника без да е регистрирана от КТИ. 
Осигурен е технически персонал за осъществяване на текущото й поддържане. 

Състоянието на изградената организация и управление на дейността за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в преобладаващия брой 
предприятия не е на необходимото равнище. Констатирани са 2905 броя 
нарушения или 36,6 % от всички общо установени. 

В голяма част от проверените обекти (около 56 %) не се осигурява 
обслужване на работниците и служителите от СТМ - ЕТ ” Марви – М –90-М.Цанков” 
с. Старо село, ЕТ “Хюлия “ с. Таслаково, ЕТ ”Мерсан ” с. Бащино - област 
Силистренска, ЗКПУ "Паламарца" с. Паламарца, общ. Попово, ЗК "Тръстика" с. 
Тръстика общ. Попово, ЗКПУ "Васил Левски" с. Васил Левски - област Търговище и 
др. 

Предприятия с осигурено обслужване от служба по трудова медицина са 665 
броя, със зает персонал 5607 лица. 

Наблюдава се активност от страна на работодателите за извършване на 
оценка на риска. Само 291 предприятия са с утвърдена програма за отстраняване 
на риска, което е 23,8 %. Изготвените оценки са насочени преди всичко към 
разкриване на причините за риска. Най-често се планират подходящи мерки, но 
програмите не са конкретизирани със срок и не са изпълняват по финансови 
причини. 
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От проверените през 2004 г. общо 1225 предприятия от отрасъла, в 1041 
броя има изградени органи за безопасност и здраве, което е 85 % от общия брой. 
Функциите на тези органи се изпълняват от щатни длъжностни лица само в 71 
земеделски кооперации, а от работодателите в 540 броя. В 423 броя предприятия 
тези функции се изпълняват от длъжностни лица по съвместителство и 7 броя от 
юридическо или физическо лице по договор. 

Въпреки, че голяма част от работодателите спазват изискванията на 
Кодекса на труда и Наредба № 3 за провеждане на инструктажи и обучение на 
персонала, все още съществуват фирми, където се допускат нарушения - ЗКПУ 
"Обител" с. Обител обл. Търговище. Пропуските се свеждат до липса на писмена 
заповед за определяне на вида инструктаж, неговата тематика и програми, както и 
до длъжностните лица, които ще ги провеждат. Не се документират инструктажите, 
или се допускат пропуски при документалното им оформяне - ЗК "Съединение" с. 
Съединение обл. Търговище. 

Все още не се обхващат всички заети лица в периодичните инструктажи. 
Оправданието за това е, че се назначават след известни времеви паузи едни и 
същи лица, поради което нов инструктаж не им е необходим. 

В проверените обекти са учредени 410 групи (комитети) по условия на труд, 
33,5 % от всички предприятия. 

Изхождайки от спецификата на дейността, големината на предприятията и 
работата на открито е установено изграждането на малък брой групи по условия на 
труд. 

В проверените през 2004 г. предприятия от отрасъла са констатирани 2262 
нарушения по безопасност на труда. Това представлява 28,5 % от общия брой 
констатирани нарушения. 

В голяма част от предприятията няма разработени правила за безопасна 
работа. 

Селскостопанската техника в е морално и физически остаряла - ЗКПУ 
”Ломци” с. Ломци, ЕТ “Сунимак” с. Ставрек, ЗКПУ “Съгласие” с. Стража - обл. 
Търговище. Практика е при извършване на ремонт да не се монтират всички 
предпазни капаци и защитни кожуси. В ремонтните работилници се допуска работа 
с необезопасени компресори, шмиргелови апарати и електрожени - ЗКЧС “ Стоил 
войвода” с. Стоил войвода, ДЗЗД “Сдружение Труд” с. Трапоклово - област 
Сливенска. 

Не е създадена организация относно техническото освидетелстване, 
периодичните прегледи и експлоатация на повдигателните съоръжения - ППК 
“Трудолюбие”- с. Бял кладенец, ЗКПУ “Стара планина”- с. Сборище област 
Сливенска. 



 

174 

Констатираните нарушения по безопасността на труда са предимно 
свързани с електрообезопасеността на машините и съоръженията. Те се свеждат 
до : 

 липса на електротехнически персонал с необходимата професионална 
подготовка, притежаващи квалификационна група по ел. безопасност - ППС 
”Единство” с. Милево, “Агробизнес-46” с. Караджово – Д “оит” Пловдив и др.; 

 не се извършват периодичните измервания на преходното 
съпротивление на заземителите, на контура “фаза-защитен проводник” и 
съпротивлението на изолацията на ел. инсталацията; 

 не се извършва преглед на техническото състояние на вътрешно–
силовите и осветителни инсталации и уредби; 

 работното оборудване не навсякъде е заземено. Експлоатират се 
стационарни цистерни за дизелово гориво без осигурено заземяване и 
мълниезащита - ЗК “Клас” с. Бели Лом, К “Победа” с. Ив. Шишманово - област 
Разградска; 

 не се оборудват със защитни кожуси карданите валове на 
зърнокомбайни, сламопреси и машини за растителна защита – ЗКПУ ”Единство” гр. 
Айтос, ЗКПУ ”Драгово” с. Драгово – Д “ОИТ” Бургас и др. 

Поради необезопасеност са спрени от експлоатация 98 машини и 
съоръжения в различни земеделски фирми. 

Нарушенията по хигиена на труда за годината са 903 или 11,4 % от общия 
брой констатирани нарушения. 

На много места не са извършени измервания на факторите на работната 
среда. Само в 104 от проверените предприятия са установени актуални данни за 
условията на труд. Общата численост на персонала в тези предприятия е 2571 
работници и служители. Най-много работници са подложени на въздействието на 
неотговарящ на нормите шум – 236 броя, вибрации - 200 броя, микроклимат - 246 
броя. 

В проверените кооперации, селскостопански аптеки и дружества, често 
допускани нарушения са свързани със съхранение и използване на препарати за 
растителна защита: 

 не документиране на ежедневен инструктаж за работа с опасни химични 
вещества (пестициди); 

 не поддържане картотека за използваните опасни вещества (пестициди) 
и тяхната характеристика - ИПТП ”Чирпан” база с. Ивайло - Д “ОИТ” Пазарджик, ЗК 
“Еко Асорти Г5М” с. Мечкарево, ЗКЧС “Стоил войвода” с. Стоил войвода - област 
Сливенска; 

 липса на дневник за използваните фитофармацевтични препарати, както 
и на утвърдени инструкции за безопасна работа с опасни хим. вещества 
(пестициди); 

 липса на средства за оказване на първа (до лекарска) помощ при 
отравяне с пестициди; 
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 не провеждане на периодични медицински прегледи на работещите с 
пестициди - ЕТ “Катерина Башева” гр. Смолян и Районен кооперативен съюз 
гр.Смолян. 

Задържа се висок смъртен и с вероятност за инвалидизиране травматизъм. 
Общата причина е незадоволителното общо състояние на фирмената организация 
и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд. Като 
конкретни причини за трудовите злополуки могат да се посочат липсата на 
ефективни мерки и занижен контрол от страна на работодателите за 
предотвратяване на риска при работа, както и грубите нарушения на правилата за 
безопасност и не обезопасеността на машини и съоръжения. 

През отчетния период в отрасъла са станали общо 98 трудови злополуки, 
като 6 от тях са били със смъртен изход. 

Изводи 
Работодателите на предприятията в отрасъл животновъдство не са 

запознати с нормативната уредба по осигуряване на ЗБУТ и по специално с 
изискванията на Наредба № 4 за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на биологични агенти при работа. Не са разработени, правила за 
основните им задължения, относно изискванията за осигуряване на здравословен 
и безопасен труд по време на работа. 

Тенденция е неспазване на трудовото законодателство, поради честата 
смяна на ръководствата, липса на компетентни кадри в областта на трудовото 
законодателство, морално и физически остаряла техника и не на последно място 
липсата на финансови средства. 

 
Горско стопанство и дърводобив 
През 2004 г. в отрасъл “Горско стопанство и дърводобив” са проверени 275 

предприятия с 11727 заети, в т.ч. 8136 жени. 
При осъществяване на контрола е констатирано, че в 36,7 % от проверените 

предприятия има утвърдена програма за отстраняване на риска. В много от 
изготвените оценки, обаче не са обхванати всички работни места, машини и 
съоръжения - “Държавно лесничейство Тича”, “Явор-1” ООД – Сливенска област; 
“Еледжик-99” ЕАД – Д “ОИТ” София-област и др. Същевременно на много места 
липсват мерки и програми за намаляване на оценения риск - “Държавно 
лесничейство Стара река”, “Държавно лесничейство Кипилово” – Сливенска област 
и др. В голяма част от фирмите, обаче липсват действия свързани с изготвяне на 
оценка на риска - “Горска автотракторна станция” ООД гр. Пловдив и др. 

Щатно лице по безопасност и здраве при работа има назначено само в 9 от 
проверените фирми. Като цяло изградени органи по безопасност и здраве има в 
92 % от проверените фирми. В 54 % от тях тази функция се изпълнява от 
длъжностно лице по съвместителство, в останалите - от работодателя. 

Броят на фирмите сключили договори със СТМ непрекъснато расте, като 
през 2004 г. те са 69 % от проверените. Все още са малко малките фирми (ЕТ), 
чийто работници се обслужват от СТМ. 
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В 55 % от проверените, през годината фирми има изградени органи за 
социално партньорство КУТ или ГУТ, но те на практика не развиват дейност, а 
съществуват формално. 

Характерно за отрасъла е, че много често се наемат на работа хора без 
необходимата правоспособност. Това особено важи за работещите с бензинно-
моторни триони. Самите бензинно-моторни триони отговарят на съвременните 
технически изисквания, но не се подържат в изправност системите за безопасна 
работа. Липсват сключени договори с лицензирано от ДАМТН лице за 
осъществяване на периодичен технически надзор на използваните в голяма част 
от лесничействата водогрейни котли с ниско налягане - “Държавно лесничейство – 
Сливен”, “Зеленич” АД – Котел – Сливенска области др. Често липсват изготвени и 
утвърдени от работодателя инструкции за безопасна работа с машини и 
съоръжения - “Държавно лесничейство Сливен”, “Зеленич” АД – гр. Котел 
Сливенска област и др. Липсват обявени по подходящ начин инструкции за 
безопасна работа на работните места. Констатирани са не сигнализирани и не 
обезопасени сечища, не обезопасени машини и съоръжения - EТ”Минка 
Джандева”-с. Старцево, ЕТ ”Владимир Станчев”-с. Еленка, с обекти в община 
Златоград - Смолянска област и др. 

Като добър пример може да се посочи ЕТ ”Глухарче-Здравко Лоховски”-с. 
Триград, където наред с добрата организацията и управление на дейността по 
осигуряване на ЗБУТ са предприети мерки и по социално битовото обслужване на 
работещите - осигурени са битови помещения на обектите, съвременни лични 
предпазни средства, аптечна чанта с необходимите медикаменти, включително и 
противозмийски серум. 

Извършените проверки показват, че в редица предприятия липсват 
установени данни за факторите на работната среда. Само в 15 % от проверените 
през годината фирми има актуални данни за това. Не се въвеждат физиологични 
режими за труд и почивка въпреки, че работата в дърводобива е свързана с много 
ръчни операции и вдигане на тежести. 

По данни на НОИ, през изтеклата година са регистрирани общо двадесет и 
девет трудови злополуки, като пет от тях са със смъртен изход. Злополуки довели 
до инвалидност не са регистрирани. 

Проверките показват, че независимо от наличието на тенденция за по-добро 
изпълнение на основните изисквания на трудовото законодателство, състоянието 
на здравословните и безопасни условия на труд на работните места не е на 
задоволително ниво. Инспекционните действия в този отрасъл следва да се 
насочат към контрол за осигуряване на ЗБУТ в сечищата и фирмите, които пряко 
осъществяват дърводобив. За осъществяване на това следва да се използват в 
максимална степен възможностите, които предоставя план-програмата за 
съвместни проверки с държавните лесничейства. 
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Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели и 
производство на мебели 

През 2004 г. в двата отрасъла са проверени общо 1211 предприятия, като 
689 от тях са дървообработващи, а 522 мебелни. В тях са заети общо 33861 души, 
като 11047 от тях са жени. Над 85 % от проверените предприятия са от категорията 
малки предприятия, а 50 % от тях са с персонал до 9 човека. 

Все още процентът на фирмите без изготвена оценка на риска и утвърдена 
програма за отстраняването му и в двата отрасъла е голям – 64,7 % от 
проверените през годината - СД ”Чакъров – Давидков и сие” – гр. Бобошево 
Кюстендилска област, ЕТ “ Йорданка Петкова” гр. Враца, “Мария-ММ” АД, гр. 
Пловдив и др. Прави впечатление, че работодателите изцяло възлагат изготвянето 
на оценките на риска на СТМ. Често пъти обаче, тези служби предоставят типово 
разработени оценки, които не отговарят на действителното състояние на рисковете 
и опасностите за работещите на конкретните работни места. Налага се изводът, че 
работодателите все още трудно възприемат оценката на риска като метод за 
планиране на дейността по осигуряване на ЗБУТ. Дори изпълнителният директор 
на “Мария-ММ” АД гр. Пловдив се изразява, че е съгласен да си плати санкциите, 
но да не раздава средства за безсмислени според него неща. 

Разбира се могат да бъдат посочени и положителни примери като: ЕТ 
“Перфект – Илия Хаджиев” гр. Златоград, ЕТ ”Емил Хаджиев” гр. Смолян, 
“Доспатлес” АД гр. Доспат и други, които вече изпълняват изготвените програми за 
предотвратяване на риска или неговото минимизиране. 

За провеждането на инструктажите по безопасност и хигиена на труда е 
създадена сравнително добра организация, но са констатирани случаи на 
формализъм и пропуски като тези, че не на всякъде се разработват програми за 
провеждане на инструктажите - “Вест” ООД гр. Панагюрище, ЕТ “Георги Тумбев-
Ники” с. Дорково от Пазарджишка област, а началният инструктаж не се 
документира - “Северозападна компания “ ООД с. Бързия и “Алфа сирис” ЕООД гр. 
Лом - област Монтана, ЕТ ”Тамар – Татяна Марева”, “Господинови комерс” ООД – 
област Добрич и др. Тези констатации до известна степен може би се дължат и на 
факта, че все още не навсякъде има изградени органи по безопасност и здраве. 
Такива има в 89 % от проверените предприятия. Най-често задълженията на 
органи по безопасност и здраве се изпълняват от работодателите, които нямат 
физическата възможност задълбочено и обхватно да осъществяват тази дейност – 
57 %. По-често тези задължения се възлагат на длъжностни лица по 
съвместителство. Само в 46 от проверените фирми е имало щатно назначени 
длъжностни лица. 

Сключени договори за обслужване от СТМ имат 64 % от проверените 
фирми. Договорите обикновено се сключват за една година без съществен 
резултат. От друга страна работодателите изцяло разчитат на тези фирми и не 
предприемат никакви действия за осигуряване на ЗБУТ във предприятията. Има 
случаи, когато препоръки дадени от СТМ си стоят в папките без работодателя да 
им е обърнал внимание и да ги е изпълнил. 
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Изградени КУТ/ГУТ има само в 45,7 % от проверяваните обекти. На практика 
те не развиват необходимата дейност. Факт е, че работниците не се ангажират в 
процедурата по оценката на риска. Липсват и разработени програми за обучението 
на представителите в КУТ и ГУТ. 

Голяма част от дървообработващите и мебелните фирми използват стари 
машини закупени от закрити или приватизирани предприятия. Често работното 
оборудване е съставено от части и възли на различни машини. Липсват технически 
досиета и инструкции за безопасна работа. Поддържането на работното 
оборудване в безопасно техническо състояние е незадоволително. Допускат се до 
експлоатация машини без механични ограждения и предпазители на режещия 
инструмент, както и на ремъчни и верижни предавки, транспортьори и др. През 
годината са спрени от експлоатация 153 машини създаващи непосредствен риск за 
работещите - в ЕТ "Евромар - Маргарит Георгиев" гр. Габрово, “Булметал” ООД гр. 
Велико Търново, клон гр. Попово, “Дървообработване-ВТ” АД гр. В. Търново и др. С 
акт за спиране е спрян от експлоатация и Мебелен цех към ЕТ” Пирина Стойчева” 
гр. Враца, за сериозни нерешени проблеми, свързани с електробезопасността. За 
използваните съоръжения с повишена опасност, като парни и водогрейни котли, 
кранове и други не се осигурява технически надзор от лицензирани от ДАМТН 
лица. 

Много често не се извършват измервания доказващи наличието и 
ефективността на защитата срещу индиректен допир - ЕТ ”Тамар – Татяна 
Марева”, “Еврохолц” ООД, “Господинов и синове” ООД от Д “ОИТ” Добрич и др. 

Остава нерешен проблема с използването на неефективни аспирационни и 
вентилационни системи, което влошава производствената среда и води до 
повишаване степента на производствения риск. Не се води техническа 
документация, която да съдържа параметрите на вентилационните уредби, 
резултати от изпитвания и измервания, прегледи и ремонти, например: ЕТ “Иван 
Ванков – Орел”- Пловдив, ЕТ “Станев – Пени Станев” – Р. Конаре, СД “Арбор – 
Петрови и сие” – с. Боянци – Пловдивска област и др. 

Само в 80 от проверените през годината 689 предприятия от отрасъл 
дървообработване и в 94 от 522 проверени мебелни предприятия са налице 
актуални данни за условията на труд. От общо 6647 заети в тях, 2571 работят при 
условия, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания. Най-много са 
подложени на вредното въздействие на шум над ПДК – 2029, на физическо 
натоварване – 918 и на прах - 890. 

Вместо с предимство работодателите да прилагат колективни мерки за 
защита, те предпочитат да раздават лични предпазни средства. Не навсякъде 
обаче са разработени и утвърдени списъци на работните места и видовете работа, 
при които трябва да се използват лични предпазни средства, не са определени 
видът, сроковете за износване и условията за ползването и съхранението им - 
“Стефан Щерев” – ЕООД – гр. Пловдив, “Ретро – М” – ЕООД – гр. Пловдив, ЕТ 
“Явор-Ал. Кирчев от Добричка област и др. На някои места дори не са осигурени 
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ЛПС - “Радост – 200” ООД с. Климент, “Евро експорт импорт” ЕООД от Шуменска 
област и др. 

В повечето от проверените предприятия е налице стремеж за изграждане на 
санитарно битови помещения, стаи за почивка и др. макар и все още да не 
отговарят на нормативните изисквания. 

През изтеклата година по данни на НОИ в отрасъл дървообработване са 
регистрирани общо 81 трудови злополуки, а в отрасъл производство на мебели те 
са 84. При дървообработването са допуснати три злополуки със смъртен изход и 
шест са довели до инвалидизация. В мебелното производство е допусната една 
смъртна злополука и две са довели до инвалидизация. 

Все пак през последната година се наблюдава положителна тенденция по 
отношение на подобряване на състоянието на работното оборудване. По-добро е 
състоянието на работното оборудване в мебелните фирми, особено тези които 
произвеждат продукция за износ. По-високите изисквания за точност и качество на 
произвежданите крайни изделия налагат закупуване на ново оборудване и 
подмяната на старото. Така например в “Мебелор” – ООД гр. Пловдив и “Мария-
ММ” АД гр. Пловдив е закупено ново високопроизводително и обезопасено работно 
оборудване, при което участието на работника се свежда до позициониране на 
обработваемия детайл и задаване на параметрите на обработване на компютър. 
Някои работодатели търсят и откриват възможности за външно финансиране или 
средства по програми, които да ги подпомогнат в обновяването на 
производствените им мощности и подобряване на условията на труд. Така 
например фирма “Дървообработване – Каварна” ООД, започва цялостно 
преустройство и обновяване по линията на проект финансиран по програма 
“Сапард”. Търсят се и възможностите, които дава Фонд “Условия на труд”. 

Има и положителни примери за създадена добра организация по 
осигуряване на ЗБУТ. Като такива могат да бъдат посочени: “Мебел стил” ЕООД, 
ЕТ ”Мебел идеал – Ивелин Томов” - Добричка област; “Камчия 96” ООД, “Дари Тех 
– Стефан Георгиев” от Шуменска област и др. 

Независимо от това обаче остават острите проблеми свързани с 
безопасната експлоатация на амортизираната техника, използването на стари 
сгради и помещения не по предназначение, липсата на ефективна смукателна 
вентилация и високите стойности на производствения шум. Обезпокоителни са 
констатациите, че едва 14 % от проверените фирмите разполагат с актуални данни 
за факторите на работната среда, а същевременно се отчита, че приблизително в 
35 % от фирмите са изготвени оценки на риска и са утвърдени програми за 
минимизирането му. Това означава, че повече от половината от изготвените 
оценки са формално изготвени. 

Като цяло се налагат следните изводи: 
 работодателите все още трудно възприемат оценката на риска като 

метод за планиране  на дейността по осигуряване на ЗБУТ; 
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 малката численост на персонала в дървообработващите фирми 
обуславя и ограничено време за обслужване от СТМ, което е предпоставка те  да 
не изпълняват реално сключените договори; 

 все още се използват наети помещения, които не са въведени в 
експлоатация по съответния ред за конкретното предназначение; 

 използват се морално остарели и необезопасени машини и съоръжения; 
 все още се предпочита използването на лични предпазни средства 

вместо колективни. 
 въз основа на направените изводи и заключения следва акцента на 

бъдещата контролна дейност в тези отрасли да се насочи към: 
 техническото състояние и обезопасеността на дървообработващата 

техника, особено на тази при която се осъществява ръчно подаване на 
обработваемия материал; 

 получаване на актуални данни от измервания на факторите на работната 
среда, както и на осъществени мероприятията за електрозащита; 

 разработване на поетапни програми за намаляване и премахване на 
риска на работните места; 

 състоянието и ефективността на вентилационните системи; 
 въвеждането на колективни средства за защита с предимство пред 

личните. 
 
Производство на хранителни продукти и напитки 
Хранително-вкусовата промишленост е един от най-динамично развиващи 

се сектори на българската икономика. Над 20000 са предприятията произвеждащи 
хранителни продукти и напитки, като повечето от тях тепърва предстои да въведат 
Европейските системи за Добри производствени практики и да отговорят на новите 
Европейски изисквания и норми за здравословни и безопасни условия на труд при 
работа. През 2004 г. резултатите от инспекционната дейност показват увеличаване 
броя на изградените предприятия със съвременни технологии и условия на труд, 
отговарящи на изискванията за здраве и безопасност при работа. Работодателите, 
които изнасят продукция на европейските пазари и са създали финансова и 
икономическа стабилност, инвестират финансови средства в осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Добра организация за управление на тази дейност е създадена в: “Техра” 
ООД гр. София, мелница в с. Ломец обл. Ловеч, “Юнион ВИП” ООД гр. Луковит обл. 
Ловеч, “ОМК” АД клон в гр. Шумен, “Месокомбинат Разград” АД гр. Разград, “Пилко” 
ЕООД гр. Разград и др. 

Установено е, че в 781 предприятия от проверените 2074 броя 
работодателите са утвърдили програми за отстраняване или намаляване на риска, 
като само за 2004 г. броят на предприятията изпълнили това свое задължение се е 
увеличил над два пъти. В голяма част от тях обаче са констатирани редица 
недостатъци по отношение на обхвата на оценката на риска, определяне на 
опасностите и застрашените лица, предвидените мерки за премахване или 
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ограничаване на риска и др. - “Млечен път” АД гр. Нова Загора, “Вини” АД гр. 
Сливен, “ВЖК-Родопа-Н. Загора“ ООД гр. Нова Загора, “Троямекс” ООД с. Дълбок 
дол обл. Ловеч, ЕТ ”Слави мес-Станислав Стоянов” гр. Ловеч. Има предприятия, в 
които все още не е започнала работа по изготвяне оценка на риска - ЕТ “Милица–
Силвия Маринова” с. Радомирци обл. Плевен, обект “Мелница” в с. Карлуково обл. 
Ловеч, “Ладима” ООД с. Вълнари обл. Шумен, ЕТ “Севи-2000-Севие Ибрямова" с. 
Крепча обл. Търговище и др. 

Пример за добра практика и ефективно прилагане на мерки за 
предотвратяване на риска са: “Авис” ЕООД с. Йоглав обл. Ловеч, "Милктрейд БГ" 
ООД с. Съединение обл. Търговище, “Лактони” ЕООД Софийска обл., “Амилум-
България“ АД гр. Разград и др. 

За активизиране дейността на работодателите по изготвяне на оценка на 
риска е необходимо засилен контрол в предприятията като се акцентира на 
значението на тази дейност за просперитета на предприятието. Наложително е да 
се разширят контактите с представителите на браншовите съюзи като се 
инициират срещи за поемане на ангажименти за съвместно сътрудничество в тази 
област. 

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 
предприятията от съществено значение е дейността на създадените от 
работодателя органи по безопасност и здраве при работа като не без значение е 
дали лицата са назначени на щатна длъжност, функциите са възложени като 
допълнително задължение на длъжностно лице или се изпълняват от самия 
работодател. Положителен е факта, че в 90 % от проверените предприятия има 
изградени такива органи, като 93 % от тях са длъжностни лица по съвместителство 
или са самите работодатели. Едва в 5,6 % от предприятията има назначени на 
щатна длъжност лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със 
защитата и профилактиката на професионалните рискове - “Месокомбинат Ловеч” 
АД гр. Ловеч, “Мелта 90” АД гр. Ловеч, “Техра” ООД гр. София, мелница в с. Ломец 
обл. Ловеч, “ВИНИ” АД гр. Сливен, “Деметра С” ООД гр. Сливен. 

Добре е оценена дейността на органа за безопасност и здраве при работа в 
“Бонмикс” ЕООД гр. Ловеч, “Техра” ООД гр. София, мелница в с. Ломец обл. Ловеч 
и др. 

За подобряване дейността на тези органи е необходимо инспекторите по 
труда да продължат да оказват конкретна помощ, чрез даване на съвети и 
консултации по време на извършване на проверките, за да се намали броя на 
нарушенията, дължащи се на непознаване на нормативната уредба. 

През 2004 г. е установено, че броят на предприятията, в които 
работодателите са осигурили обслужване на работниците и служителите от 
Служба по трудова медицина е нараснал два пъти спрямо 2003 г. 

Изградени са комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в 55 % от 
общия брой на проверените предприятия, което е с 18 % по-вече спрямо 2003 г. 
Голяма част от тях обаче съществуват само по документи. Членовете им не 
познават и не се ползват от правата, дадени им с разпоредбите на чл. 30, ал. 2 от 



 

182 

ЗЗБУТ. Още по-малко ефективни са тези, изградени в предприятия, които работят 
на смени. Последните намират повод да не участват в заседанията на КУТ/ГУТ или 
при извършване на проверки от инспекторите по труда, тъй като тази дейност не 
им се компенсира от работодателите. 

Резултатите от проверките показват, че работещи са комитетите по условия 
на труд, учредени в големи и средни предприятия, където органът по здраве и 
безопасност е назначен на щатна длъжност и има синдикални структури. През 2004 
г. добре са работили КУТ/ГУТ в “Месокомбинат-Ловеч” АД гр. Ловеч, “Техра” ООД 
гр. София мелница в с. Ломец, обл. Ловеч, “Мелта 90” АД гр. Ловеч, "Юнион ВИП" 
ООД гр. Луковит обл. Ловеч и др. 

През 2005 г. усилията на ИА “ГИТ” следва да продължат да бъдат насочени 
към убеждаване на работодателите за ползата от изграждане на КУТ/ГУТ в 
предприятията, към търсене и прилагане на различни подходи и методи за 
установяване на контакти и привличане на представителите на работниците, 
членове на КУТ/ГУТ, за участие в проверки, за провеждане на срещи, за даване на 
съвети или предоставяне на информация за ефективно решаване на конкретните 
проблеми по ЗБУТ. 

От извършените проверки през 2004 г. е установено, че преобладават 
предприятията, в които работодателят е осигурил на работниците и служителите 
необходимите лични предпазни средства (ЛПС). Има предприятия, в които 
работодателите не са предоставили специално работно облекло и ЛПС под 
предлог, че се намират в лошо финансово състояние - ФЗ “Млекарево”, ЗК “Ленд о 
Лейк” и “Рафтис” ООД от област Сливен. Във “Вини” АД гр. Сливен е констатирано, 
че работниците са осигурени с необходимите лични предпазни средства, но те не 
се съхраняват съгласно нормативните изисквания и не се извършват проверки за 
тяхното състояние. 

В предприятията от хранително-вкусовата промишленост като цяло се 
прилага Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Пример за създадена 
добра организация в тази област са установени във: “Вини“ АД гр. Сливен, ЕТ “Ара-
Аракси Стойчева” гр. Сливен “Деметра С“ ООД гр. Сливен, “Анисия МВ - Веселин 
Велев” гр. Нова Загора и др. 

Нарушения са констатирани в: “Чернев” ООД обл. Шумен, “Галисман 94” АД 
обл. Шумен и др., където не се извършва и не се регистрира инструктаж на 
работното място. 

По отношение на използваното работно оборудване може да се обобщи, че 
в малките и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост голяма 
част от машините и съоръженията не отговарят на нормативните изисквания за 
безопасност и здраве при работа. Това са морално и физически остарели 
съоръжения, не комплектовани със съпроводителна документация отнасяща се до 
проектното осигуряване на ЗБУТ, периодични изпитания и проверки при 
експлоатация и ремонт. Повечето от тези предприятия не разполагат с финансови 
средства за решаване на възникналите въпроси по безопасността и хигиената на 
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труда, поради което проблемите се решават бавно. Освен това работните 
помещения са наети под наем, което ограничава работодателите да инвестират за 
подобряване условията на труд. В “ТОП” ООД с. Дебнево обл. Ловеч и ЕТ “Люси 
СИ” гр. Левски, мелница в гр. Летница, обл. Ловеч е констатирано, че работното 
оборудване е остаряло и техническото му състояние е незадоволително. 

Добри условия на труд са осигурени в новоизградени предприятия, които са 
оборудвани с нови машини и съоръжения - ЕТ ”Радо” с. Бял извор обл. Кърджали, 
“Ковег-млечни продукти” ООД гр. Кърджали, ЕТ “Имам” гр. Джебел обл. Кърджали, 
“Байдано-Младост 95” АД гр. Момчилград. В други предприятия се влагат 
значителни инвестиции за внедряване на нови технологии, за закупуване на нови 
машини и съоръжения и за подобряване условията на труд: “Витабал” ЕООД гр. 
Добрич, “Савимекс” ЕООД гр. Добрич, “Добруджански хляб” АД гр. Добрич, 
“Калиакра” АД гр. Добрич и др. Примери за работно оборудване изцяло съобразено 
с използваните технологии е това използвано в “Техра”ООД гр. София, обект 
мелница в с. Ломец обл. Ловеч, “Юнион ВИП” ООД гр. Луковит обл. Ловеч, “Вълев и 
Василев”ООД с. Горан обл. Ловеч и др. На добро ниво е и производственото 
оборудване във “Фуражни храни” ООД гр. Ловеч, където се извършва поетапен 
ремонт на сградния фонд и на експлоатираните съоръжения. 

Като добра практика могат да бъдат посочени и предприятията: “Болярка-
ВТ” АД гр. В. Търново и “Би Си Си Хандел” ООД, гр. Елена, обл. В. Търново където 
е извършена реконструкция и модернизация на експлоатираните амонячни 
хладилно-компресорни инсталации. 

Допуснатите нарушения по безопасност на труда в проверените 
предприятия през 2004 г. са свързани предимно с механо- и 
електрообезопасеността на работното оборудване и с експлоатацията на 
съоръженията с повишена опасност. 

По-характерните констатирани нарушения са следните: 
 Не осигурен технически надзор на съоръженията с повишена опасност – 

“Шуменско пиво” АД обл. Шумен, РПК “Тича” гр. Велики Преслав, “Айсис” ООД гр. 
Варна (цех в гр. Каспичан), “Мелница Сливен” ООД гр. Сливен, “ВЖК Нова Загора” 
ООД, обл. Сливен; 

 не извършена категоризация на работните зони по пожаро- и 
взривоопасност – “Тирбул” ЕООД обл. Сливен, “Винекс” ЕООД обл. Сливен; 

 въвеждане на ремонтирано работно оборудване в експлоатация без да 
са доказани безопасните му качества – “ОМК” АД гр. Шумен, “Винекс Преслав” АД 
гр. Велики Преслав; 

 експлоатиране на необезопасени машини и съоръжения – “Корект – 
2000” ЕООД с. Хърсово обл. Разград, ООД “Север” обл. Видин, АД “Житмел” обл. 
Видин и др.; 

 не се извършва периодично измерване на съпротивлението спрямо 
“земя” на заземителните уредби и на импеданса на защитния контур “фаза- 
защитен проводник – “Агросток” АД обл. Шумен, Зърнобаза Хитрино обл. Шумен, 
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ЕТ “Йоко-Йордан Михайлов” с. Съдиево, обл. Сливен, “Мелница-Сливен” АД 
гр.Сливен; 

 експлоатиране на незаземено и незанулено работно оборудване – “Дива-
02” ООД гр. Исперих, ЕТ “Цунами-Цв. Чолаков” гр. Стамболийски обл. Пловдив, 
“Маджаров-2” ООД гр. Стамболийски обл. Пловдив; 

 обслужване на електрически уредби и съоръжения от лица без 
необходимата професионална подготовка и не притежаващи изискващата се за 
съответната работа квалификационна група - ЕТ "Прелест–С. Ахмед” с. Подайва, 
обл. Разград, ЕТ “Денис-92-Джемал Али Али” с. Острово, обл. Разград; 

 експлоатиране на метрологично неосигурени контролно-измервателни 
средства – “Амилум-България” АД гр. Разград, “Ванела” ООД с. Царимир обл. 
Пловдив, СД “Костови ЕМК” гр. Съединение обл. Пловдив, ЕТ “Пасат комерс-Ив. 
Терзиев” гр. Пловдив; 

 не се води документация за вентилационните инсталации и липсват 
документи за смукателните вентилатори, монтирани в помещения от клас B II и B II 
a, от които да е видно тяхното искронеобразуващо изпълнение - “Мелница Сливен” 
АД гр. Сливен; 

 не се използват антистатични ремъци - ”Мелница-Сливен” АД гр. Сливен, 
“Дунав-мел” ООД гр. Нова Загора; 

 не се изисква сертификат за качество на използваните ремъци в 
мелниците, който да докаже тяхната антистатична изработка - “Бисер” ООД с. 
Кортен обл. Сливен; 

 не се спазва периодиката на измерване на шума в мелниците, където 
шумовите характеристики са над допустимите норми ЕТ “Йоко-Йордан Михайлов” 
с. Съдиево, обл. Сливен, “Протеин 98” АД обл. Шумен, “Домейн Бойар” АД обл. 
Шумен, “Роса” АД гр. Попово обл. Разград и т.н.; 

 не е разработен план за ликвидиране на аварии - ”Еко Ассорти” ООД 
обл. Сливен. 

Във връзка с допуснатите нарушения на правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд при експлоатация на работното оборудване, през 2004 
г. на основание чл. 404, ал. 1, т. 3 КТ са спрени от експлоатация 147 броя машини и 
съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. Дадени са 
предписания за въвеждане на специален режим при експлоатацията на АХКИ в 
“Сердика 90” АД гр. Добрич, “ОМК” АД гр. Пловдив и др. 

В голяма част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост, и 
особено в тези от млекопреработвателната и месопреработвателната 
промишленост, са разработени и въведени “Програми за добра производствена 
практика” в съответствие с европейските норми и изисквания под ръководството на 
браншовите Асоциации в България, в резултат на което са постигнати много добри 
резултати, свързани със спазването на санитарните изисквания и поддържане на 
високо ниво на хигиена по време на работа. 

Като добра практика могат да бъдат посочени: “ОМК” АД поделение Шумен 
след извършена реконструкция в производствените цехове е подобрена 
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осветеността на работните места, изградени са санитарно-битови помещения (тип 
“филтър”) и е оборудвана стая за почивка на персонала. В “Карлсберг България” 
АД (пивоварна в гр. Шумен) е пуснат в експлоатация нов цех за бутилиране, 
следствие на което броят на работните места с наднормен шум е намален със 7 и 
е подобрена осветеността на 11 работни места. В предприятието е изградена стая 
за жената. В ЕТ “Марк – Марин Маринов” обл. Шумен са изградени санитарно-
битови помещения за работниците. В “Крис ойл” ООД обл. Шумен и “Чернев” ЕООД 
обл. Шумен е монтирано ново оборудване, с което е намален ръчният труд полаган 
от работниците. 

Основните нарушения свързани със спазване на изискванията за хигиена на 
труда са: липса на актуални измервания на параметрите на факторите на 
работната среда – “Бял поток” ООД с. Давидово обл. Търговище, СД “Петков и сие” 
гр. Търговище, Агрофрут” ООД гр.Троян, ЕТ “Славимес” гр. Ловеч, ЕТ “Юлиян 
Стефанов” обл. Шумен, “Ивет” ЕООД обл. Шумен и т.н., не се измерва 
ефективността на вентилационните и аспирационни инсталации – “Биа-Милк” ООД 
с. Розовец обл. Пловдив, “Тополово агрокомерс” ООД с. Тополово обл. Пловдив, 
“Филипополис РК” ООД гр. Пловдив, не се контролира изпълнението на графиците 
за почистване във връзка с недопускането на взривоопасни концентрации на прах 
– ФЗ “Сливен” обл. Сливен, ЗК “Ленд о лейк” гр. Нова Загора, ФЗ “Ковачите” обл. 
Сливен, не се извършват периодични медицински прегледи – ЕТ “Елбо-90-Е. 
Тошев” обл. Видин, ЕТ “Еделвайс-2003” обл. Видин. 

Изводи: 
В големите предприятия с преобладаващо участие на чужди инвеститори 

създадената вътрешно - фирмена организация за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд е на добро ниво. Работодателите полагат усилия за 
подобряване условията на труд на работниците като инвестират и въвеждат в 
експлоатация нови, екологично чисти и безопасни за здравето на работещите 
технологични линии и оборудване, отговарящо на съвременните европейски 
изисквания. 

В малките и средни предприятия не се отделят достатъчно финансови 
средства с цел подобряване условията на труд на работещите. Работи се със 
стари необезопасени машини и съоръжения, неотговарящи на съвременните 
изисквания. В микро предприятията съществено изостава и работата по изготвяне 
на оценка на риска на работните места, няма разработени програми за 
ограничаване и минимизиране на рисковите фактори. Основен проблем в повечето 
случаи е недоброто финансово състояние на предприятията и бавната адаптация 
на голяма част от работодателите към изискванията на трудовото 
законодателство. 

Препоръки: 
През 2005 г. да продължи сътрудничеството със социалните партньори и 

другите заинтересовани институции, за да се провокира в работодателите промяна 
в мисленето и нагласата към по-голяма ангажираност за организиране 
изпълнението на изискванията за създаване на здравословни и безопасни условия 
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на труд и по-висока степен на защита на правата на работещите при упражняване 
на трудовите им функции. Вътрешно-фирменият контрол в предприятията да стане 
по-задълбочен и по-ефективен, особено по спазване на законовите изисквания за 
безопасност и здраве при работа. Да се инициират съвместни срещи с 
представителите на синдикатите и работодателите за разясняване на въпросите 
свързани с подхода за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 
предприятията от хранително-вкусовата промишленост. 

 
Производство на текстил и изделия от текстил, производство на 

облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи, производство на 
обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки 
изделия и обувки 

Икономическата дейност “Производство на облекло” осигурява работа на 
значителен брой жени (над 90 % от заетите). Създадени са условия за обучение и 
професионална квалификация. Не е малък делът на чуждестранните инвеститори, 
част от които изграждат предприятия с добри условия на труд. Същите са 
оборудвани основно с нова техника. 

В периода месец март – месец ноември 2004 г. бяха организирани и 
проведени 10 областни кампании по спазване на трудовото законодателство в 
предприятията за производство на облекло. 

През 2004 г. в трите икономически дейности са извършени 3034 проверки 
(спрямо 2957 за 2003 г.). Резултатите от проверките показват, че все още голяма 
част от предприятията имат нерешени проблеми в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд. От 2185 проверени предприятия (със 158995 работещи 
в тях) само 41 (с 6644 заети) са приведени в съответствие с изискванията на 
ЗЗБУТ. 

От констатираните 14259 (спрямо 12293 за 2003 г.) нарушения, 4714 (спрямо 
3868 за 2003 г.) са по организацията и управлението на дейността по здравословни 
и безопасни условия на труд. 

Констатирани са случаи на неизпълнение задълженията на работодателите 
за осигуряване метрологичен контрол на контролно-измервателните прибори – ЕТ 
“Спортинг-Петър Илиев” гр. Сливен, “ ЕР и ЕМ стил” ООД гр. Ямбол и др. При 
извършване на ремонт не винаги се възстановяват всички предпазни капаци – 
“Миролио България” АД гр. Сливен, “Канго-2000” гр. Сливен и др. Не е създадена 
организация относно техническото освидетелстване, периодичните прегледи и 
експлоатацията на съоръженията с повишена опасност – “Колхида-Сливен” АД гр. 
Сливен, “Миролио България” ЕАД гр. Сливен и др. 

Все още се срещат предприятия, в които не е извършена оценка на риска – 
“М и К” ООД гр. Плевен, “Фейм” ООД гр. Лом, ЕТ “Фейшънтекс” гр. Ямбол и др. За 
неизпълнени предписания за извършване оценка на риска са съставени актове на 
работодателите на “Даниела Вълева” ООД гр. Габрово, “Ню лайн Димитриос 
Илидиадис” ООД гр. Кюстендил и др. 
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Следва да бъде отбелязан почти двойния ръст на фирмите, в които са 
приети програми за предотвратяване, ограничаване и контрол на риска. Това се 
потвърждава и от резултатите от инспекционната дейност за 2004 г. – в 924 от 
проверените 2185 предприятия (спрямо 298 от проверените 2745 предприятия през 
2003 г.), е утвърдена програма за отстраняване на риска. Като пример за 
предприятия, в които е утвърдена програма могат да бъдат посочени: “Алмина” АД 
гр. Лом, “Митрон” ООД гр. Нова Загора, “Котонс индустри България” АД гр. Ямбол, 
и др. Добра организация за контрол на изпълнението на планираните мерки за 
намаляване или отстраняване на установения риск е създадена в “Миролио 
България” ЕАД гр. Сливен, “Декотекс” АД гр. Сливен и др. 

Недостатък на извършените оценки на риска в част от фирмите е, че не 
винаги са идентифицирани реалните опасности създавани от работното 
оборудване – термична опасност, опасност от експлозия, липсват актуални 
измервания на факторите на работната среда и измервания по 
електробезопасност, не се оценява опасността от невъвеждане на физиологични 
режими на труд и почивка при извършване на монотонна дейност и т. н. 

Извършените проверки в предприятията за производство на текстил 
показват, че в по-големите предприятия са изградени колективни средства за 
защита (вентилационни, аспирационни, климатични инсталации и др.) – “Миролио 
България” АД, “Декотекс” АД гр. Сливен, и др. Инвестиции за въвеждане на 
колективни средства за защита се правят и в предприятия за производство на 
облекло – ЕТ “Аффект” ЕООД гр. Сливен, “Модтрико” АД гр. Левски, “Георгиев и 
Христов” гр. Плевен и др. 

Характерно нарушение в тази област в част от фирмите с изградени 
вентилационни системи е, че не е заведена документация съдържаща 
техническите им параметри, резултати от изпитвания и измервания, инструкции за 
експлоатация и ремонт и т.н. 

В голяма част от проверените предприятия е създадена добра организация 
за осигуряване и раздаване на ЛПС на работещите, чиято дейност изисква тяхното 
ползване. Същевременно се срещат предприятия, в които работодателите не 
осигуряват необходимите ЛПС под предлог за лошо финансово състояние – 
“Соксет” ЕООД гр. Сливен, ЕТ “Иелин-Велина Михнева” гр. Сливен и др. В част от 
предприятията работещите не ползват по време на работа осигурените им ЛПС – 
“Декотекс” АД гр. Сливен, “ТВ Инвесттекстил” ООД гр. Елхово и др. 

За организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и 
профилактиката на професионалните рискове, в 89 % от проверените предприятия 
са изградени органи по здраве и безопасност. В сравнение с 2003 г., почти двойно 
е увеличен броя на предприятията с щатни длъжностни лица. 

В преобладаващия брой предприятия за производство на облекло е 
създадена добра организация за прилагането на Наредба № 3 за инструктажа на 
работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 
охрана. 
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Има и предприятия, в които са допуснати съществени пропуски по 
изпълнението на Наредба № 3, изразяващи се в липса на писмена заповед за 
определяне на видовете инструктажи, тяхната тематика и програми, както и 
длъжностните лица, които ще ги провеждат; непроведени или недокументирани 
периодични инструктажи на работещите. 

За нарушения по прилагането на Наредба № 3 са съставени актове по ЗАНН 
на работодатели и длъжностни лица, например ЕТ “Нела – Бинка Върбанова” гр. 
Белене, “Дупница текстил” ЕООД гр. Дупница, “Вана арт” ЕООД с. Джерман 
(Кюстендилска област) и др. 

Лица обслужващи ел. съоръжения без да притежават необходимата 
квалификационна група, непреминали периодично обучение и неосвидетелствани 
медицински съгласно нормативните изисквания са установени в СД “Манева - 
Томик - Сие”, “М и К” ООД гр. Плевен и др. 

Системният контрол от страна на Д “ОИТ” допринесе за значителният ръст в 
броя на предприятията осигурили обслужване от СТМ. Резултатите от 
инспекционната дейност за 2004 г. показват, че обслужване от СТМ е осигурено в 
70 % от проверените предприятия (спрямо 36 % за 2003 г.). При осъществяване на 
контролната дейност са установени съществени пропуски в качеството на 
предлаганите услуги. Част от извършените услуги са непълни и некачествени. 
Обикновено СТМ се явяват само страна по договор за извършване на определена 
услуга без да се търси от нея каквато и да е ефективност. Част от работодателите 
сключват договори със СТМ за извършване на определен пакет от услуги, в които 
отсъстват минималния обем дейности и време за обслужване, съгласно 
изискванията на Наредба № 14 за СТМ. 

В някои случаи оценките на риска не отговарят на действителността и при 
първоначалния преглед на документацията се създава невярна представа за 
условията на труд във фирмата. “ЛТМ – ООД” гр. Варна е СТМ, изготвила оценките 
на две шивашки фирми, различаващи се в условията на труд – ЕТ “Елица - 49” гр. 
Омуртаг и “АТЕХ” ООД гр. Търговище. В първата фирма условията на труд не са 
добри, но оценителите са дали символични препоръки. Във втората фирма 
условията са много добри – осветление, отопление, модерно оборудване, 
санитарно-битови помещения, работно време и почивки и др., но оценителите са 
препоръчали редица мерки, между които и поставяне на локално осветление на 
шевните машини, а те имат такова. Оказва се, че СТМ е изготвила оценката на 
риска без да посети обекта на място. 

Следва да бъдат дадени и положителни примери за работа на СТМ – в 
предприятията “Ритон” АД гр. Панагюрище, “Ботевтекс и сие КД” гр. Ботевград, 
“Витекс-Троян” АД гр. Троян и др. 

Комитети (групи) по условия на труд са изградени в 67 % от проверените 
през 2004 г. предприятия от леката промишленост (през 2003 г. наличие на 
КУТ/ГУТ е констатирано в 55 % от проверените предприятия в леката 
промишленост). Независимо от ръста на броя на фирмите, в които са изградени 
КУТ/ГУТ, се запазва тенденцията за слаба и неефективна дейност на КУТ/ГУТ. 
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Предприятия, в които изградените КУТ/ГУТ работят добре са: “Росица” АД 
гр. Севлиево, “Алмина” АД гр. Лом, ЕТ “Йови-Йовка Горанова” гр. Вършец, “Трикел” 
ООД гр. Габрово и др. 

Като пример за предприятия, в които е въведено ново безопасно 
оборудване и за което са вложени значителни инвестиции могат да бъдат посочени 
– “Дзалли” ООД гр. Габрово, “Криейшънс-Г” ООД гр. Габрово, “Стив” ООД гр. Нова 
Загора, ЕТ “Асен Бояджиев” гр. Сливен и др. 

Независимо от положителните тенденции за осигуряване на ново 
оборудване в редица предприятия от леката промишленост, все още има проблеми 
в част от предприятията за производство на текстил – продължава експлоатацията 
на остаряло работно оборудване, с конструктивно нерешени въпроси по 
обезопасеност, което е предпоставка за настъпването на трудови злополуки (тази 
констатация се отнася и за част от предприятията за производство на облекло и 
най-вече, в част от предприятията за производство на обувки). 

Констатираните нарушения на изискванията за безопасност се изразяват в 
невъзстановяване на предпазители и защити, снети за извършване на ремонтни 
дейности, необезопасени ремъчни предавки (ЕТ “Еллен Дебоа” гр. Плевен, “Мони 
МСД М” АД гр. Плевен, “Котонс индустри България” АД гр. Ямбол и др.), липса на 
прозрачни екрани (при понт-машини, илични и копчени машини) за предпазване на 
работещите при счупване на игла, липса на предпазители срещу убождане – при 
обикновените шевни машини.  

Констатираните нарушения, свързани с електробезопасността на машините 
и съоръженията се свеждат до следното: не се извършват измервания на 
импеданса Zs на контура “фаза-защитен проводник” (защитно мероприятие 
“зануляване”) или на защитното заземяване на електрическите машини и 
съоръжения; не се правят оценки на ефективността на защитите срещу поражения 
от електрически ток (“М и К” ООД гр. Плевен, “Сатиртекс” ЕООД гр. Ямбол и др.); 
допуска се експлоатацията на необезопасено електрооборудване – ЕТ “Кей-27” гр. 
Берковица, “Класик модел” ЕООД гр. Смолян и др.; допуснато е използването на 
нестандартни предпазители в ел. таблата – “Ана Мария Стил” ЕООД гр. Сандански, 
“Кресна” ЕООД гр. Сандански и др.; не са осигурени гумени килимчета на 
работните места за гладене в “Текс линия 03” ЕООД с. Дамяница, “Джени Георгиос” 
ЕООД гр. Сандански и др.; не се извършва ежемесечна проверка на използваните 
преносими ел. инструменти – кроячни ножици, ел. бормашини и др. 

Като основна причина за допускане на работата с необезопасени машини и 
апарати може да бъде посочена липсата на квалифициран персонал, който да е 
натоварен с поддръжката им. 

Основни проблеми в предприятията за производство на текстил са шумът, 
прахът и вибрациите. В тъкачеството и предачеството шумът достига до 90-95 
децибела. Поради невъзможност за прилагане на технически решения за 
намаляване на шума в производствените помещения, някои работодатели са 
разработили рационални режими на труд и почивка – “Миролио България” АД, 
“Декотекс” АД гр. Сливен, ЕТ “Вълков – Въльо Вълков” с. Жельо войвода и др. 
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Увеличава се броят на предприятията за производство на облекло, в които е 
въведен физиологичен режим на труд почивка за работещите при изразена 
монотонност и принудителна работна поза. Въпреки това, в някои предприятия не 
е бил въведен физиологичен режим на труд и почивка независимо от дадените 
предписания – “Дино” ООД, “Матрикс” ООД гр. Кюстендил и др. 

Нараства броят на предприятията, в които са приложени технически 
решения за ограничаване вредното въздействие на наднормените стойности на 
температурата през летния сезон – “Георгиев и Христов” ООД гр. Плевен, 
“Модтрико” АД гр. Левски, “Аффект” ЕООД гр. Сливен, ЕТ “Арея Дизайн-Петър 
Петров” гр. Сливен и др.  

Проблем в предприятията за производство на обувки е наличието на вредни 
вещества в работната среда – органични разтворители влизащи в състава на някои 
лепила, химични вещества влизащи в състава на нитроцелулозни бои и лакове, 
филмообразуватели, пигменти и восъци. В някои фирми за производство на обувки 
е констатирано, че изградените локални аспирации не функционират ефективно – 
“Синхрон-101” гр. Ямбол, “Сезони-2000” ЕООД с. Бояново (Ямболска област) и др. 

При проверките е установено, че голяма част от нарушенията в леката 
промишленост са свързани с липса на измервания на някои фактори на работната 
среда. В 411 от проверените 2185 предприятия има актуални данни за условията 
на труд. Числеността на персонала в предприятията с актуални данни за условията 
на труд е 38302 (спрямо 158995 работещи във всички проверени предприятия от 
леката промишленост).  

В участъци от производства, където шумът е близък или по-висок от 
допустимият, не се извършват ежегодни измервания за стойността му – “Лотос” АД 
гр. Трявна, “Савулен сокс” ЕООД гр. Сливен и др. 

В част от предприятията не се осигурява провеждането на периодични 
медицински прегледи на работниците и служителите – “Орфей” АД гр. Кърджали, 
“Недин” ООД гр. Сливен и др. 

В преобладаващата част от посетените предприятия липсват оборудвани 
стаи за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени, съгласно 
нормативните изисквания, а там където има не се използват по предназначение. 

Пример за много добри санитарно-битови условия за работещите са 
“Дзалли” ООД “Криейшънс-Г” ООД гр. Габрово и др. 

По оперативни данни на НОИ, през изминалата година в трите икономически 
дейности са настъпили 205 трудови злополуки (в т.ч. 178 по чл. 55. (1) от КСО) 
спрямо 236 трудови злополуки (в т.ч. 198 по чл. 55. (1) от КСО) за 2003 г. 
Настъпили са 3 смъртни трудови злополуки, в т.ч. 2 по чл. 55. (1) от КСО (спрямо 5 
смъртни трудови злополуки, в т.ч. 2 по чл. 55. (1) от КСО през 2003 г.). До 
инвалидност са довели 5 злополуки, в т. ч. 5 по чл. 55. (1) от КСО (спрямо 6 
трудови злополуки довели до инвалидност, в т.ч. 5 по чл. 55. (1) от КСО през 
2003 г.). 
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Изводи и предложения 
Налице е активизиране в ръководствата на предприятията по въпросите 

свързани с извършване оценка на риска, приемане на програми за намаляване или 
отстраняване на установения риск, осигуряване обслужване на работещите от 
СТМ, въвеждане на физиологични режими на труд и почивка при работа с високо 
нервно-психическо натоварване, монотонност и принудителна работна поза, и 
предприемане на мерки за привеждане на предприятията в съответствие с 
останалите изисквания на ЗЗБУТ. 

Приоритетна задача за работодателите в предприятията следва да бъде 
изпълнението на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд чрез извършване на качествена оценка на риска (наличие на измервания на 
факторите на работната среда, измервания по електробезопасност и др., 
обхващане на всички опасности). Необходимо е да бъдат предприети подходящи 
мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска (в т.ч. 
привеждане на микроклимата в съответствие със санитарно-хигиенните норми, 
предприемане на защитни мероприятия за намаляване нивата на шума в 
работните помещения, въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка за 
работещите при изразена двигателна монотонност и принудителна работна поза). 
В предприятията, в които е въведен физиологичен режим на труд и почивка следва 
да бъде изпълнено изискването на чл. 10 от Наредба № 15 (ДВ, 54 от 1999 г.) за 
оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и 
почивка. 

При осъществяване на контрола следва да се изисква извършване 
измервания на микроклимата в работните помещения както през студения, така и 
през топлия период на годината. 

В оценката на риска е необходимо да бъде определена периодичността на 
оценяването на риска. 

 
Образование 
През 2004 г. в отрасъл “Образование” от ИА ”ГИТ” са проверени 1260 

предприятия със 72323 заети, в т.ч. 50948 жени. 
Най много нарушения 2571 са допуснати по организацията и управлението 

на дейността за осигуряване на ЗБУТ. 
В голяма част от училищата и детските градини все още не е извършена 

оценка на риска. Анализът показва, че основните причини за горното са от една 
страна непознаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 
Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на 
оценка на риска, а от друга страна липсата на необходимите бюджетни средства. 

В област Плевен са установени само 4 учебни заведения с изготвена оценка 
на риска от общо 29 проверени или 13,8 %. Там с много бавни темпове се 
предприемат действия за оценка на риска на работните места. 

От проверените 57 предприятия от отрасъл “Образование” в област 
Кърджали само в три има извършена оценка на риска. Има училища, в които от две 
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години се дават предписания в тази насока, директорите правят писмени 
предложения до финансиращия ги орган, но средства не им се отпускат и в Д 
“ОИТ” постъпват предложения за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
предписания, поради липса на финансови средства. 

Не е извършена оценка на риска за здраве и безопасност на работещите в 
ЕТ ”Десита-Ив.Дженев” гр. Габрово, “Академика” ЕООД гр. Габрово и СХУПИ гр. 
Трявна, за което са съставени актове по ЗАНН на съответните работодатели. 

Характерно нарушение при оценяването на риска в отрасъл “Образование” 
е, че не се оценява риска на всяко работно място и не се извършват измервания на 
факторите на работната среда на всяко работно място. Например в Технически 
Университет гр. Габрово е установено, че не е извършено измерване на фактора 
на работната среда-шум на работно място-котелни помещения, като при 
извършените от Д ”ОИТ” гр. Габрово контролни измервания се констатира, че шума 
надвишава пределно допустимите норми. В ПМГ ”Иван Гюзелев” гр. Габрово не е 
оценен риска на работно място - котелно помещение. Подобно е положението в НУ 
”Васил Левски” гр. Габрово и Второ ОУ “Неофит Рилски” гр. Габрово, където не са 
извършени измервания на факторите на работната среда и не е извършена оценка 
на риска на работно място - котелно помещение. 

Благодарение на правилния подход и активната работа на Д "ОИТ" –
Габрово, Ловеч и Сливен общините в тези области са сключили договори със 
служби по трудова медицина за извършване оценка на риска и осигуряване на 
обслужване по трудова медицина, като са обхванати всички училища, детски 
градини и др. на общинска издръжка. Там са предприети, също така и мерки за 
отстраняване на някои пропуски при извършената оценка на риска. 

Като положителни примери по отношение изготвянето на оценката на риска 
и приемане програми за минимизирането му могат да се посочат училищата и 
детските градини в общините в Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и Радомир. 

В много от проверените учебни заведения не са определени длъжностни 
лица по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ. Често тази 
функция изпълняват помощник директори с педагогическо образование и без 
необходимата подготовка за такъв вид дейност. Тяхната основна задача се свежда 
основно до провеждане и документиране на инструктажа по БХТПО. Липсва 
вътрешно-фирмена организация за създаване ЗБУТ. 

Често срещано нарушение в тази област е, че работодателите не определят 
минимално необходимото време, което следва да се отделя от посочените по горе 
лица за изпълнение на задълженията им като орган по безопасност и здраве. 

Очаква се това състояние да бъде променено в положителна посока след 
проведените през 2004 г. курсове по здравословни и безопасни условия на труд с 
директори и пом. директори на учебни заведения с финансовото и методическо 
подпомагане от Фонд “Условия на труд” към МТСП. 

В по-голяма част от проверените през годината средни и висши учебни 
заведения (57 %) вече е осигурено обслужване от служби по трудова медицина. В 
областите Габрово, Ловеч, Монтана, Перник и Сливен много от общините са 
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сключили договори със СТМ за обслужване по трудова медицина на всички 
просветни звена. В общините Троян, Луковит, Угърчин и Априлци договорите със 
СТМ са сключени на общинско ниво без да е предоставен екземпляр от договора 
на работодателя. По този начин се губи връзката между СТМ и директорите на 
училищата и детските градини. 

Не е решен проблема с обслужване училищата подчинени на 
Министерството на земеделието и горите от създадената служба по трудова 
медицина обслужваща МЗГ. Това важи за училищата на територията на областите 
Разград и Русе. 

В 83 % от проверените през годината учебни и детски заведения са 
създадени комитети и групи по условия на труд. Най-често комитети и групи по 
условия на труд се изграждат след проверка на инспектора по труда и след активна 
последваща инспекционна дейност. В отрасъла не са полагани достатъчно усилия 
за първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ. 

При проверките в област Русе е установено, че КУТ и ГУТ спазват 
периодиката за провеждане на заседанията си. За съжаление, предмет на 
обсъждане /в повечето случаи/ са промените в нормативната база на МОН, а не 
ЗБУТ. В този смисъл дейността им е формална. Членовете на КУТ и ГУТ в 
областта са преминали ежегодно обучение. 

Констатирани са редица пропуски при провеждането и документирането на 
началния и периодичния инструктаж за безопасна работа, както на персонала, така 
и на учениците при производствена практика в много от проверените учебни 
заведения. Пропуските се изразяват главно във формално провеждане и неточно 
попълване на книгите за инструктаж. 

В изпълнение на плана за контролната дейност на Д ”ОИТ” за 2004 г. в 
отрасъл “Образование” са проведени две областни кампании по спазване на 
трудовото законодателство в областите Хасково и Русе. 

При провеждането на двете областни кампании са инспектирани 86 училища 
и детски заведения, в които са констатирани 472 нарушения на трудовото 
законодателство. 

През 2004 г. в отрасъл “Образование” са допуснати 101 трудови злополуки 
по чл. 55, ал. 1 от КЗОО. В сравнение с данните за 2003 г. те са намалели с 22 бр. 

Причините за допуснатите злополуки се коренят основно в несъздадената 
добра организация по безопасност и здраве при работа. 

Характерното по хигиената на труда в отрасъл “Образование” е, че на много 
работни места измерения фактор на работната среда “осветеност” не отговаря на 
санитарно-хигиенните норми /СХН/. При проверките в отрасъла е установено, че на 
някои работни места не е измервано нивото на шума и не са предприети мерки за 
ограничаване, отстраняване или намаляване на шума на тези работни места 
където е близо или надвишава пределно допустимата СХН. 

В повечето училища и детски заведения не са правени измервания на 
факторите на работната среда. Като причина се изтъква липсата на средства в 
съответните общини, които са първостепенен разпоредител с бюджетни средства. 
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В проверените кабинети и лаборатории, където при опити, включени в 
учебната програма се отделят вредни вещества, няма изградена принудителна 
вентилация и не навсякъде е регламентирана естествена аерация на 
помещенията. 

Все още на много места не се извършват задължителните периодични 
медицински прегледи на работещите и не са съставени здравни досиета. 

В много училища не се спазват хигиенните изисквания към работното място 
за работа с видеодисплеи (компютри). Често се установява, че при разкриването 
на компютърни кабинети не е искано становището на териториалната ХЕИ, 
съгласно нормативните изисквания. 

Анализът показва, че инспекционната дейност на Д ”ОИТ” през 2005 г. в 
отрасъл “Образование” следва да бъде насочена за по-нататъшно подобряване 
безопасността и хигиената на труда. Този извод налага предприемането и на 
съответни принудителни административни мерки спрямо работодателите, а така 
също ангажиране на общинските администрации, явяващи се първостепенни 
разпоредители на бюджетите на учебни и детски заведения и на районните 
инспекторати по образованието към МОН, които упражняват методически контрол 
в образователната система. 

Също така е необходимо да се оказва методическа помощ по нормативната 
уредба свързана с трудовото законодателство; да се организират срещи и 
съвместни проверки с други държавни органи, имащи отношение към отрасъла. Да 
се поддържа близка връзка с отделите “Образование” към съответните общини, 
регионалните инспекторати на МОН и регионалните звена “ИДТН” за своевременно 
решаване на възникналите казуси и обмен на информация по специфични 
нормативни изисквания, за проверка на отоплителните инсталации, съоръженията 
с повишена опасност и др. 

И през 2005 г. контролната дейност по ЗБУТ на ИА “ГИТ” в образованието 
следва да бъде насочена основно към контрол по изготвянето на оценка на риска в 
учебните заведения и привеждане на условията на труд в съответствие с 
изискванията на ЗЗБУТ. 

 
Здравеопазване и социални дейности 
През 2004 г. в отрасъл “Здравеопазване” са направени общо 1057 проверки. 

Констатирани са 4384 нарушения по ЗБУТ. За нарушения на трудовото 
законодателство са съставени 17 акта. Най-много нарушения са допуснати по 
организацията и управлението на дейността за осигуряване на ЗБУТ (57 % от 
общия брой). 

Основна причина за допускане на най-често срещаните в отрасъла 
нарушения е непознаването от медицинските управители на някои нормативни 
актове, свързани със здравословните и безопасните условия на труд, 
недостатъчната активност на назначените лица като органи за здраве и 
безопасност при работа и финансови затруднения в някои от държавните болници. 
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От проверените 1020 здравни заведения в страната в 360 има утвърдени 
програми за отстраняване на риска, в 917 има органи по безопасност и здраве при 
работа, а в 621 са изградени КУТ/ГУТ. Осигурено е обслужване от служба по 
трудова медицина в 71 % от тях. 

При извършените проверки в област Сливен е констатирано, че оценка на 
риска и приети програми за намаляването или отстраняването му са извършени в 
95 % от проверените лечебни и здравни заведения. Проблемите за решаване са 
тежки тъй като една не малка част от здравните и социалните заведения са 
построени преди 1997 г. и не отговарят на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд. 

Оценката на риска в здравните заведения на област Габрово е направена 
без наличието на основен източник на информация, а именно-без данни от 
проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда 
(микроклимат, осветление и други) - обикновено тези нарушения са в 
индивидуалните практики. 

Комитети по условия на труд има изградени във всички проверени от Д 
”ОИТ” - Разград здравни заведения. Добра организация на работа има КУТ в ЦСМП 
и МБАЛ “Св. Иван Рилски” АД гр. Разград където се провеждат заседания всяко 
тримесечие и се обсъждат проблемите във връзка с осигуряването на БЗР. 
Представителите в КУТ/ГУТ активно участват в разработването на фирмените 
нормативни актове. 

Във всички медицински заведения на областта (с изключение на ДСБДПЛББ 
“Трявна” ЕООД гр. Трявна и МБАЛ гр. Габрово) е констатирано, че по-голяма част 
от работното оборудване, представляващо съоръжения с повишена опасност 
(СПО) не е заведено  на технически надзор. Това са водогрейни котли за изгаряне 
на течно гориво, автоклави за стерилизация на болнични материали, ресивери на 
компресори, телфери и други. Въпреки наличието на определени със заповед на 
работодателите длъжностни лица за метрологично осигуряване, навсякъде е 
констатирано, че не са осигурени метрологично по голяма част от контролно-
измервателните средства, свързани с безопасността, които са монтирани на 
кислородни бутилки, отоплителни инсталации, автоклави и други. На това 
основание в три големи болнични заведения са въведени специални режими на 
работа в стерилизационните зали и са съставени 20 акта за спиране на технически 
неизправно работно оборудване. 

При осъществяването на контрола в ИД “Хуманно здравеопазване” (с малки 
изключения) е констатиран пропуск относно включването на биологични агенти при 
оценяването на риска. В тези случаи са дадени задължителни предписания на 
работодателите. Причината за това е най-вече липсата на информация на 
работодателите и непознаването на изискванията на Наредба № 4 за защита на 
работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа. В 
случаите в които е оценен риска по отношение на биологични фактори е 
установено, че определянето на биологичните агенти не е съобразено със 
съществуващата класификация в зависимост от степента на риска от инфекции и 
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зарази. В плановете за предотвратяване и ликвидиране на аварии не е включена 
борбата и начините за действие при аварии, свързани с биологични фактори. 
Положителното по отношение на защитата на работещите в дейности свързани с 
наличие на биологични агенти е осигуряването от страна на работодателя на 
колективни средства за защита, както и на лични предпазни средства. Във всички 
здравни заведения са осигурени санитарно-хигиенни средства. 

Проблем установен при инспекционната дейност в област Варна е, че не се 
води медицинско наблюдение на работещите, експонирани на биологични агенти и 
не се поддържа медицинско досие от СТМ за проследяване на здравословното им 
състояние. 

Като примери на добра практика по здравословни и безопасни условия на 
труд от данни на Д ”ОИТ” можем да посочим: Многопрофилна болница за активно 
лечение ”Св. Иван Рилски-2003” ЕООД гр. Дупница, МЦ ”Асклепий” ООД гр. 
Дупница, ДСБДПЛББ “Трявна” ЕООД гр. Трявна. 

Като добър пример относно създадената вътрешно-фирмена организация за 
осигуряване на ЗБУТ могат да се посочат: МБАЛ “Св. Иван Рилски” АД гр. Разград, 
МБАЛ “Кубрат” ЕООД гр. Кубрат и “Стеми” ЕООД гр. Разград. 

В почти всички проверени предприятия се извършват инструктажи по БХТ и 
ПО, но в значителен брой от тях инструктажът се провежда формално – само се 
регистрира в книгите за инструктаж. В някои случаи лицата определени да 
провеждат инструктажите не са с подходяща квалификация. 

В нито едно от проверените здравни и социални заведения органите по 
безопасност и здраве периодично през годината и за всяка изтекла година не са 
изготвяли анализи на дейността и състоянието на безопасните и здравословни 
условия на труд, които да се обсъждат от КУТ и от съответните ръководства. 

Често срещани случаи са на една площадка да работят МБАЛ, ДКЦ или МЦ, 
където използват обща медицинска техника и оборудване (рентгени и скенери, 
помещения). Все още не се изпълнява изискването на чл. 18 от ЗЗБУТ за писмена 
договореност между работодателите за осигуряването на ЗБУТ, взаимно 
информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите за 
предпазване на работниците и служителите от тези рискове. 

Като цяло резултатите от извършените проверки показват, че в отделни 
лечебни и здравни заведения са положени сериозни усилия за създаване на 
съвременна организация за управление на дейността по осигуряването на 
безопасност и здраве при работа. 

Един от очертаващите се проблеми в отрасъла е свързан с 
преразглеждането на извършените оценки на риска в съответствие с изискванията 
на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рисковете, свързани с 
експозиция на биологични агенти при работа, тъй като на този етап все още са 
малко оценителите, които познават нормативната база и съответните изисквания. 
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Транспорт 
През 2004 г. в отрасъл “Транспорт” са извършени общо 860 проверки в 

предприятия с около 75764 хиляди заети лица. От проверените предприятия 48 % 
са с персонал до 9 заети лица. За периода са извършени 154 проверки, свързани с 
жалби, като 70 % от тях са в предприятия от автомобилния транспорт. Най-голям 
брой проверки са извършени в предприятията на автомобилния транспорт – 673 
или 78 % от общия брой. 

През годината в отрасъла са проведени шест областни кампании по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законност на 
трудовите правоотношения. Кампаниите са извършени в икономическа дейност 
“Сухопътен транспорт” и предимно в подотраслите “Автомобилен транспорт” и 
“Техническо обслужване и ремонт на автомобили”. 

През 2004 г. при проверките в отрасъла са констатирани общо 4864 
нарушения или средно по 5,7 нарушения за една проверка. Разпределението на 
констатираните нарушения в зависимост от техния характер е както следва: 

− по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ - 1933 или 40 % от 
общия брой за транспорта; 

− по безопасност на труда - 1104 или 23 % от общия им брой; 
− по хигиена на труда - 554 или 11 % от общия им брой; 
− по трудовите правоотношения - 1250 или 26 % от общия им брой; 
− неизпълнени предписания - 16 или под 1 %. 
В сравнение с 2003 г. значително е намален делът на констатираните 

нарушенията по трудовите правоотношения - с около 24 %. Делът на нарушенията 
по безопасност на труда е увеличен с около 39 %. 

За годината в проверените предприятия от транспорта са приложени 
следните принудителни административни мерки: 

− дадени са 4718 предписания за отстраняване на нарушения по трудовото 
законодателство; 

− спрени са 50 машини и съоръжения. 
За констатирани нарушения на трудовото законодателство са съставени 238 

акта на работодатели, длъжностни лица и работници. От съставените в отрасъла 
актове 78 % са за нарушения, констатирани при проверки в автомобилния 
транспорт. От актовете 43 % са за нарушения на Кодекса на труда, а около 30 % са 
за нарушения по организацията за осигуряване на ЗБУТ. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Данните от контролната дейност показват, че в резултат на засиления 

контрол на инспекторите в проверените през 2004 г. транспортни предприятия, се 
отчита чувствителен ръст на предприятията изпълнили основните изисквания на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Докато за 2003 г. само 17 % 
от проверените предприятия са имали утвърдена програма за отстраняване на 
риска, то за предприятията проверени през 2004 г. дела на тези предприятия е 
вече 39 %. За предприятията с осигурено обслужване от СТМ тези проценти са 
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съответно 31 % за 2003 г. и 67 % за 2004 г., а за предприятията с изградени 
комитети /групи/ по условия на труд, съответно 41 % и 47 %. 

В много случаи изпълнението на основните изисквания на закона за ЗБУТ не 
съответства на действителното състояние на предприятията, не е довело до 
очакваните качествени изменения на вътрешно фирмената организация на 
дейността за осигуряване на ЗБУТ. 

Така, в много случаи оценките на риска разработени от служби по трудова 
медицина са типови, не винаги обхващат всички работни места, не се оценяват 
всички действащи рискове. Малко са случаите, когато оценката на риска е 
извършена с участието на специалисти от предприятията, след вземане 
становищата и мненията на съответните специалисти и на работещите, когато са 
извършени коректни измервания на факторите на работната среда и са планирани 
конкретни мероприятия за предотвратяване, намаляване и контрол на риска. 

Констатирано е, че в много случаи обслужването от службите по трудова 
медицина се ограничава само до изготвянето на оценка на риска, без да се изготвя 
и води здравно трудово досие, без да се извършват периодични медицински 
прегледи, без да се изпълняват другите задължения, съгласно изискванията на 
Наредба № 14 за службите по трудова медицина. 

Дейността на голяма част от КУТ се свежда до тяхното сформиране. 
Комитетите не са обсъждали изготвените оценки на риска и мерките за неговото 
ограничаване, не изпълняват основното си задължение всяко тримесечие да 
обсъждат цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на 
безопасността на работещите, да предлагат мерки за подобряването и. 

Като пример за създадена добра организация за управление на дейността 
по осигуряване на ЗБУТ може да бъдат посочени “БДЖ” ЕАД–ПТП и ППП, гр. Г. 
Оряховица, “Транслог” ООД, гр. Сливница, ЕТ “Иван Терзийски”, гр. Ихтиман, 
“Джемини-4” ООД, гр. Божурище, СУАБ–СБА ООД, гр. Ботевград, “Софавто” ООД, 
гр.София, “Елин Пелин–Транс” ЕООД, гр. Елин Пелин. 

Травматизъм 
През 2004 г. в транспорта са допуснати общо 356 трудови злополуки, като 

313 от тях са по чл. 55, ал. 1 от КСО. В сравнение с 2003 г. трудовите злополуки в 
отрасъла са намалени с 23 броя или с 6 % (за злополуките по чл. 55, ал. 1 от КСО 
намалението е с 46 броя или с 13 %). 

През годината са допуснати 10 смъртни трудови злополуки, като техния 
брой в сравнение с 2003 г. се запазва. Смъртните злополуки по чл. 55, ал. 1 от КСО 
са седем или с една по-малко от тези през 2003 г. 

За периода злополуките предизвикали инвалидност за пострадалите са 
намалени от шест за 2003 г. на три за 2004 г. 

С най висок риск по отношение на тежкия травматизъм са предприятията от 
подотрасъл “сухопътен транспорт”. Тук са станали 71 % от смъртните злополуки 
допуснати във връзка и по повод на извършваната работа и 33 % от инвалидните 
злополуки в транспорта. 
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Строителство 
Инспекционна дейност 
През отчетния период в икономическа дейност “Строителство” инспекторите 

по труда са извършили 2144 броя проверки, като са посетили 1638 предприятия с 
86009 наети лица, от които 75189 мъже и 10820 жени. От проверените - 441 са 
посетени за първи път. Акцентът в инспекционната дейност по отношение 
големината на проверените предприятия е върху малките и средни предприятия, 
което представено в процентно съотношение е както следва: 30 % с персонал до 9 
лица, 44 % с персонал от 10 до 49 лица, 23 % с персонал от 50 до 249 лица, 2 % с 
персонал от 250 до 499 лица и 1 % с персонал над 500 лица. 

Проверени са 119 рискови производства и дейности. 
Общия брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 

11155 броя. От тях нарушения, регламентиращи работното време, почивките и 
отпуските са 271, а по заплащане на труда – 357. За констатираните нарушения 
инспекторите по труда са приложили 10960 принудителни административни мерки, 
от които 10710 задължителни предписания. Съставени са 936 акта за нарушение 
на трудовото законодателство, съответно 580 акта на работодатели, 116 акта на 
длъжностни лица и 240 акта на работници и служители. В процентно съотношение 
съставените актове са: 73 % за нарушения по ЗЗБУТ и 27 % по КТ. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
През 2004 година констатираните нарушения по организацията и 

управлението на дейността по ЗБУТ са 608 броя, което представлява 71 % от 
констатираните нарушения. 

Изготвена оценка на риска и програма с мерки и срокове за неговото 
минимизиране има в 759 от проверените 1638 предприятия. 

В извършените оценки на риска не се извършва детайлно обследване на 
извършваните технологични процеси и открояване на опасностите при работа, 
както и мерките за защита на работещите. Разработването и утвърждаването на 
мерки за предотвратяване и намаляване на риска при работа се извършва 
формално, без да се осъществява контрол за изпълнение на предприетите мерки. 

В направените оценки на риска не са идентифицирани опасностите 
произтичащи от необезопасяване на строителната площадка, от използване на 
неотговарящи на изискванията временни уредби за ел.захранване на строежа, от 
използване на неотговарящи на изискванията скелета и строителни подемници, от 
липса на знаци и сигнали означаващи опасната зона. 

Например на всички строежи не е отчетен рискът при използване на 
временно ел. захранване, изпълнено от неправоспособни лица, с неотговарящи на 
изискванията кабели, с липса на измервания за доказване на 
електрообезопасеността, от използвани незанулени съоръжения. 

В някои от предприятията с извършена оценка на риска все още не са 
приети конкретни мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, 
намаляване, ограничаване и контрол на риска и начините на контрол на 
изпълнението на тези мерки – “Компакт - 21” ООД, “УСМ-2002” ООД, ЕТ “Лора–5” и 
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др. Основен проблем за отрасъла е, че СМР се извършват на временни площадки 
и са предимно кратковременни и с голямо разнообразие, което затруднява 
оценяването на конкретен риск на работните места. 

В 1495 предприятия от отрасъла има изграден орган по безопасност и 
здраве при работа. В 643 от тях функциите на тези органи се изпълняват от 
работодателя, в 182 от щатно длъжностно лице, в 643 от длъжностни лица по 
съвместителство и в 27 има сключени договори с външни юридически или 
физически лица.  

При проверка на личните досиета на длъжностните лица съвместяващи 
задълженията на органите по ЗБУТ се констатира, че в 32 предприятия е 
определено необходимото работно време /“Елит МХ” ЕООД–Ловеч, ЕТ “Милепрес-
Славчо Славчев”–Ловеч и др./, което е в рамките от 5 до 10 часа месечно.  

По отношение на изискването за обслужване на работниците и служителите 
от служби по трудова медицина от проверените 1638 предприятия само 1159 имат 
сключен договор за обслужване или имат изградена собствена служба. 

Работодателите в повечето случай са сключили договори за обслужване от 
външни служби по трудова медицина, в които липсва строителен инженер. Не 
беше констатирано осигурено обслужване от изградена собствена СТМ 
регистрирани от работодателите на няколко фирми или на браншови принцип чрез 
Строителната камара. 

Съгласно представените договори за доказване осигурено обслужване от 
СТМ при проверките се установи, че обхвата на услугите се изразява в изписване 
на всички функции и задачи предвидени в Наредба № 14, но основно дейността им 
е доказана с изготвяне на програма за извършване на оценка на риска, оценяване 
на риска, предложение на мероприятия за намаляване или отстраняване на риска 
и фиктивно /само по документи/ обучение на комитетите или групите по условия на 
труд. 

Комитети и групи по условия на труд има учредени в 1061 предприятия. 
По отношение на хигиената на труда и по-специално хигиенните норми и 

изисквания инспекторите по труда са установили наличие на актуални данни за 
условията на труд в 213 предприятия с 30544 нает персонал. Установено е, че 
13583 или около 44 % от наетите работници работят при условия на труд, 
неотговарящи на хигиенните норми, а именно: 6883 работят при неблагоприятни 
показатели на микроклимата, 1913 извършват дейности с физическо натоварване 
над нормите, 1614 при наднормени нива на шум, 684 са подложени на вредното 
въздействие на токсични вещества, 642 при наднормени нива на прах, 615 са 
подложени на вредното въздействие на вибрации, 223 работят при осветеност под 
допустимото и 58 при йонизиращи лъчения. 

В преобладаващата част от проверените строежи се констатира наличие на 
писмени договорености между работодателите за координиране на съвместното 
осигуряване на ЗБУТ. 
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Констатираните нарушения по провеждането и регистрирането на 
инструктажи се изразяват в това, че: 

− не се провеждат някои от видовете инструктажи (най-често ежедневни) - 
ЕТ “Пагида”, “Анияк – 2001” ЕООД и др.; 

− липсват утвърдени инструкции за безопасна работа и др. - ЕТ “Пагида” и 
др.; 

− съдържанието на утвърдените правила и инструкции за безопасна работа 
не съответстват на изискванията на чл. 19 от Наредба 2/2004 г.: “ВИАС” ЕООД, 
“Анияк – 2001” ЕООД, “Хоризонт – Иванов” ЕООД и др.; 

− работници, използващи машини създаващи риск, не са преминали 
специално обучение за това съгласно чл. 14 ал. 3 от Наредба № 3 (обн. ДВ бр. 
44/1996 г.) – “НСП – АТ” ЕООД (фугорезачна машина), “Барс” ООД 
(пътномаркировъчна машина) и др. 

Като цяло оборудването се поддържа в безопасно състояние и не са 
констатирани съществени нарушения.  

От “Автоизотен” ООД се допуска експлоатацията на необезопасен товарен 
строителен подемник, който бе спрян с акт. 

Сравнително задоволително е състоянието на използваните средства за 
работа на височина (строителни скелета, преносими стълби, работни платформи и 
др.). Работните площадки на почти всички проверени “жабкови” скелета не са 
достатъчно добре обезопасени: в някои участъци липсват предпазни парапети и 
бордови дъски, не се заталпват плътно работните подове и др. Не се осигурява 
мълниезащита на стоманените скелета.  

Неефективното ограждане на строежите и обезопасяване на опасните им 
зони е сериозен проблем, който създава предпоставки за допускане на злополуки с 
преминаващи граждани. Не са оградени строежи на: “Стройко” ООД, “Строител – 
ИК” ООД, “ЖСП – Стил” ООД и др. Не се обозначават с информационни табели 
строежи на: “Стройко” ООД, “Строител – ИК” ООД, “ЖСП – Стил” ООД и др. 

За част от съоръженията от временното електрозахранване на строежите 
няма валидни протоколи за ефективността на зануляването и заземяването им 
(изключение: строежи на “Водно строителство” АД, “Шумен” АД и др.). Извършват 
се ежемесечни проверки на изправността на изолациите на използваните на 
строежите ръчни преносими ел. инструменти, ел. удължители и др. 

На почти всички строителни площадки са осигурени елементарните 
санитарно-битови условия. Използват се основно фургони за преобличане, а 
където има и подходящи помещения в сградите. Осигуряват се санитарни възли, 
питейна вода, средства за оказване на първа долекарска помощ. 

На постоянните строителни работници се осигуряват необходимите ЛПС и 
работни облекла. На временните работници се предоставят само най-належащите 
ЛПС - предпазни каски, предпазни ръкавици и др. Занижен е контролът от страна 
на работодателите и на техническите ръководители по отношение на 
задължителното използване при работа на предоставените ЛПС и най-вече 
предпазни каски (“Дейтрон” ООД). Само в някои предприятия (“Галчев инженеринг” 
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ООД - Благоевград, “Водно строителство” АД, “Шумен” АД и др.) има стремеж за 
създаване на трайни навици за ползване от работещите на предпазни каски при 
работа на строителна площадка. 

На почти всички строителни обекти липсват разработени и утвърдени 
инструкции за безопасна работа, които да са обявени на видни места. Обикновено 
те се съхраняват в офисите на фирмите и длъжностните лица провеждат видовете 
инструктаж без да разполагат с комплект инструкции по БХТПО. Това подсказва, че 
инструктажите за безопасна работа се провеждат формално. 

На около 90 % от строителните обекта, извършващи строителство по 
стопански начин не се документира провеждането на ежедневен инструктаж по 
БХТПО.  

Като добра практика можем да вземем “Инжстрой” ЕООД гр.Плевен, “Вежен” 
ООД гр.Тетевен и още няколко са от строителните фирми работещи по стопански 
начин, които извършват ежедневен инструктаж.  

В отрасъл “Строителство” за 2004 г. са извършени 177 проверки по сигнали. 
Най-активни са били работниците и служителите, уведомили ИА “ГИТ” със 127 
сигнали, НОИ – с 22, ДНСП – с 5, АЗ – с 4, синдикати – с 3 и други организации – 15 
и 1 сигнал от медия. 

Извършени са 110 съвместни проверки, от които с НОИ – 39, с ДНСК – 26, с 
АЗ – 9, със синдикати – 3 и с други организации – 33 бр. 

 Регистрираните КТД-та в отрасъла за 2004 г. са 39 броя, като в 8 от тях има 
и регистрирани анекси. 

Отчетеният извънреден труд за отрасъла през изминалата година е 400829 
часа. 

Травматизъм 
През 2004 г. в икономическата дейност “Строителство” са станали 328 

трудови злополуки, от които 307 са по чл. 55, ал. 1 от КСО. Допуснати са 24 
смъртни злополуки, от които 24 по чл. 55, ал. 1 от КСО и 12 злополуки 
предизвикали инвалидност, от които 11 по чл. 55, ал. 1 от КСО. 

Изводи: 
Като обобщение на резултатите могат да се посочат следните изводи: 
− Необходимо е да продължи да се разширява контролът на фирмите, 

които се проверяват за първи път; 
− Повишено е качеството на инспектирането, като е увеличена 

разкриваемостта на допусканите нарушения, което състояние следва да продължи 
да се развива; 

− Нарастването на предприятията с изготвена оценка на риска, както и с 
приети и приложени мерки за елиминиране или намаляване на риска е 
положителен факт. Чрез средствата на контрола това следва да продължи; 

− В проверените фирми се повишава стремежът на работодателите да 
спазват законността на трудовите правоотношения. Това се отнася особено за тези 
фирми, в които е приложен разумен баланс между инспекционните мерки. В 
резултат на това все повече работодатели и длъжностни лица търсят по своя 
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инициатива проверяващите инспектори за получаване от тях на съвети и 
консултации, с оглед стриктното спазване на ТПО; 

− Във фирмите, които продължават да пренебрегват изискванията на 
трудовото законодателство, спрямо тях следва да се засили административно-
наказателната политика, като се сезират и органите на прокуратурата за системни 
правонарушения. 

 
Производство на метални изделия, без машини и оборудване и 

производство на машини, оборудване и домакински уреди 
Инспекционна дейност 
През 2004 г. в икономическите дейности “Производство на метални изделия, 

без машини и оборудване” и “Производство на машини, оборудване и домакински 
уреди” инспекторите по труда са извършили 1153 проверки, които са около 3,4 % от 
общия брой проверки за страната. По време на тези проверки са посетили 842 
предприятия с 76595 наети лица. За първи път от инспектор по труда са посетени 
164 предприятия. В сравнение с 2003 г. броят на извършените проверките се е 
увеличил с около 10 %, но броят на проверените предприятия, респективно 
наетите лица е по-малък, т.е. имаме леко завишаване на последващия контрол. 
Драстично е намалял броят на предприятията в които е извършена проверка за 
първи път. 

Акцентът в инспекционната дейност през 2004 г. по отношение големината 
на проверените предприятия отново е върху малките и средни предприятия, което 
представено в процентно съотношение е както следва: 

− с персонал до 9 лица – 28 %; 
− с персонал от 10 до 49 лица – 38 %; 
− с персонал от 50 до 249 лица – 27 %; 
− с персонал от 250 до 499 лица – 4 %; 
− с персонал над 500 лица – 3 %. 
През годината са проверени 156 рискови производства и дейности 

(предимно галванични цехове и участъци). При извършването на 42 проверки или в 
3,6 % от извършените през годината проверки са извършени контролни измервания 
на параметрите на работната среда с наличните в инспекцията уреди. В сравнение 
с 2003 г. се наблюдава значително увеличение на броя на проверените рискови 
обекти и броя на проверките с извършени контролни измервания. 

При извършените 1153 проверки, инспекторите по труда са констатирали 
6503 нарушения на трудовото законодателство (което е с 22 % повече от миналата 
година) или средно по около 5,6 нарушения на проверка (средно за всички отрасли 
в страната този показател е 5 нарушения на проверка). За отстраняване на 
констатираните нарушения са приложени 6509 принудителни административни 
мерки, от които 6260 задължителни предписания, 181 спрени машини и 
съоръжения (два пъти повече от 2003 г.), отстранени са 34 работника без 
необходимата правоспособност (седем пъти повече от 2003 г.), дадени са 12 
предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа (четири пъти 



 

204 

повече от 2003 г.), издадени са 17 постановления за обявяване на трудово 
правоотношение (два пъти по-малко) и др. За допуснатите нарушения 
инспекторите по труда са съставили 307 акта от които 306 за нарушение на 
трудовото законодателство и един акт за нарушаване разпоредбите на ЗНЗ. 
Съставени са актове на 244 работодатели, 43 длъжностни лица, 19 на работници и 
служители и един на юридическо лице, като в това отношение през 2004 г. 
взискателността на Инспекцията към нарушителите на трудовото законодателство 
в разглежданите икономически дейности се е увеличила. През годината са 
издадени и 282 наказателни постановления, като са обжалвани 13 от тях. 
Потвърдени са девет от тях, а на четири е намален размера на глобата. 
Потвърдените от съда обжалвани наказателни постановления са значително 
повече в сравнение с 2003 г. Сумата от глобите на влезли в сила наказателни 
постановления възлиза на 75740 лв. 

През 2004 г. са поискани 78 разрешения за уволнение на лица, ползващи се 
със специална закрила при уволнение, като са дадени само 32 такива. Поискани са 
96 разрешения за приемане на работа на лица от 16 до 18 годишна възраст като 
само 49 са получили разрешение за работа, за разлика от 2003 г. когато за всички 
поискани случай са дадени разрешения за работа на непълнолетни. 

През отчетната година са постъпили 228 молби, жалби и сигнали, 
разпределени както следва: 208 от граждани, 8 от ведомства и фирми и 12 от 
синдикатите. От постъпилите 228 молби, жалби и сигнали 217 са решени, а 
останалите са в процес на решаване. През годината са дадени и осем писмени 
консултации по въпроси от компетенцията на Инспекцията. 

Отчетеният извънреден труд по чл. 149, ал. 2 от КТ е в размер на 538947 
часа, което представлява около 5,2 % от този за страната като цяло. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
По организация и управление на дейността по здравословни и безопасни 

условия на труд са констатирани 2368 нарушения или 36,4 % от общия брой 
нарушения. Добра практика по осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд съществува в “Радомир-Метали” АД, “Бест-техника ТМ ПАД” ЕАД - 
гр. Радомир, “КРОС” ООД – гр. Монтана и др. Това са главно предприятия, които не 
са променили предмета на производствената дейност и има установени традиции в 
това отношение. 

Оценка на риска 
През 2004 г. от проверените 842 предприятия от икономическите дейности 

“Производство на метални изделия, без машини и оборудване” и “Производство на 
машини, оборудване и домакински уреди” е констатирано, че само в 384 от тях е 
извършена оценката на риска и е изготвена програма с набелязани мерки за 
неговото отстраняване или минимизиране. В сравнение с 2003 г. процентът на 
проверените предприятия с изготвена оценка на риска е нараснал от 26 % на 46 %. 
Разглежданите отрасли са с висок производствен риск, произтичащ най-вече от 
използването на стари машини и техническо оборудване за това оценката на риска 
е важен инструмент за привеждане на условията на труд в съответствие с 
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изискванията на Закона и добрите производствени практики. Тя би помогнала за 
изготвяне на ефективна и приложима програма с мерки за промяна на лошото 
състояние на условията на труд в повечето предприятия от бранша. Такъв е 
примера в “ДИ-ВЕН” ООД – гр. Лом, “КРОС” ООД – гр. Монтана и др. В “ЗММ” – гр. 
Хасково, където реализирането на програмата за намаляване на риска е довела до 
подобряване микроклимата и социално-битовите условия в предприятието чрез 
газифициране на работните помещения. Продължава обаче практиката оценката 
на риска, която се изготвя от службата по трудова медицина, да е стандартна 
изработка, която би могла да се приложи с еднакъв успех в предприятия с 
различен предмет на дейност и която не отразява спецификата на предприятието 
или конкретните условия. Често е изготвена без да са използвани данни от 
проведени наблюдения, измервания на факторите на работната среда и 
обезопасеността на оборудването. Срещат се обаче и предприятия като “МЗ 
Метал” ООД – гр. Добрич, които все още не са започнали дори процедура по 
оценка на риска. 

Органи по безопасност и здраве при работа 
В 782 от проверените през годината предприятия има назначени или 

определени длъжностни лица и специализирани служби за организиране 
изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на 
професионалните рискове. В 381 от тях, функциите им се изпълняват от 
длъжностно лице по съвместителство, в 266 от работодателя, в 114 от щатно 
длъжностно лице и в 21 предприятия от юридически или физически лица по 
договор. Организацията на дейностите по безопасност и здраве при работа като 
допълнително задължение е възложено на добре подготвени лица в “Копа 
хидросистем” ООД – с.Орешак, “Унитех” АД – гр.Троян и др. Не навсякъде обаче 
лицата на които се възлага да изпълняват функции на ОБЗР са преминали 
необходимото специализирано обучение за повишаване на знанията по 
безопасността, хигиената на труда и противопожарна охрана. Такъв е случаят в 
“Ноя”АД – гр. Ловеч, “Дедал-ВС” ООД – гр. Ловеч и др. 

Осигуряване обслужване на работниците от служби по трудова медицина. 
По отношение осигуряването на работниците и служителите на обслужване 

от служби по трудова медицина също се наблюдава подобрение в отрасъла - в 659 
от проверените 842 предприятия има осигурено такова обслужване. Продължава 
лошата практика дейността на тези служби да се свежда до оценка на риска, а да 
не се обръща достатъчно внимание или изцяло да се игнорират останалите 
задължения на службата, произтичащи от разпоредбите на Наредба № 14 за 
службите по трудова медицина. Малко са СТМ които извършват обслужване в 
необходимия обем и качество. Като пример за такова обслужване може да се 
посочи обслужването от СТМ в “Балканкар Звезда” АД и др. 

Комитети и групи по условия на труд 
По отношение на учредяването на комитети и групи по условия на труд в 

предприятията от икономическата дейност “Производство на машини, оборудване 
и домакински уреди” може да се каже, че това изискване на закона е изпълнено, 
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включително изградените групи по условия на труд в обособени части и 
производства на големите машиностроителни предприятия. Не е такава картината 
в икономическата дейност “Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване” където все още голяма част от работодателите (около 43 %) не са 
предприели необходимите стъпки за изпълнение на това изискване. 

Пример за добре работещ КУТ може да бъде посочен този в “Балканкар-
Звезда” АД – гр. Луковит, за което решаваща роля има активната дейност на 
началник отдела по безопасност на труда и позитивното отношение на 
работодателя. В много от предприятията обаче работодателите продължават да 
не обръщат внимание и да не използват пълноценно тази структура в 
предприятието за генериране на идеи за решаване на задачите и проблемите във 
връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и свеждане 
на политиката по здравословни и безопасни условия на труд до работниците и 
служителите. 

Осигуряване и ползване на лични предпазни средства 
В предприятията от разглежданите отрасли като цяло не се наблюдават 

сериозни проблеми по отношение снабдяването и използването на лични 
предпазни средства и наличието и поддръжката на колективните средства за 
защита. Има обаче предприятия в които има пропуски в това отношение. Такъв е 
примера с фирма “СИБИ” ООД – гр. Севлиево, където в галваничен участък в 
процеса на обезмасляване на цамови детайли липсват колективни средства за 
защита (локална аспирация, вентилация или др.), както и подходящи лични 
предпазни средства в резултат на което след съвместна проверка с РИОСВ – гр. 
Велико Търново (съгласно подписаното споразумение за координация и 
сътрудничество между ИА “ГИТ” и МОСВ) е въведен специален режим за 
безопасна работа. 

По безопасност на труда констатираните нарушения за периода са 2219 
броя или 34 % от общия брой нарушения в разглежданите отрасли, като в 
сравнение с миналата година относителният дял на тези нарушения се запазва. 

Състояние на работното оборудване 
И през 2004 г. се констатира, че все още в предприятията от разглежданите 

икономически дейности (предимно малки и средни) се експлоатира физически и 
морално остаряла техника с липси в техническата документация, което от своя 
страна води до по-голям риск за работещите. Има предприятия като “Радомир 
Метали” АД и др. в които работното оборудване е в добро техническо състояние, 
независимо от това, че е старо и амортизирано. Причина за това са честите 
планово-предупредителни и капитални ремонти. 

Трудов травматизъм 
През 2004 г. са станали 334 трудови злополуки в отрасъла (по този 

показател отрасъл “Производство на машини, оборудване и домакински уреди” 
заема 3-то, а през 2003 г. е бил на 2-ро място), от които 305 са по чл. 55, ал. 1 от 
КСО. Допуснати са три пет смъртни злополуки и 13 десет злополуки предизвикали 
инвалидност. По отношение трудовите злополуки има намаляване броя на 
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злополуките с около 13 %. При тежкия травматизъм се наблюдава намаляване на 
злополуките предизвикали смърт от пет през 2003 г. на три през 2004 г., а броят на 
тези които са довели до инвалидност се е увеличил съответно от 10 на 13. 

Хигиена на труда 
По отношение хигиената на труда са констатирани 1062 нарушения или 

16,3 % от общия брой нарушения в разглежданите икономически дейности. Все 
още в много от проверените предприятия липсват актуални данни от измервания 
на факторите на работната среда - “Прециз-98-Ш” ЕООД – гр. Монтана, “Балканкар 
Дунав” – гр. Лом и др. Наличие на актуални данни за условията на труд са 
установени само в 154 предприятия, т.е. едва в 18 % от проверените предприятия, 
с 41806 наети лица. В тези предприятия 19216 или 46 % от наетите работници 
работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми. Относителният 
дял на работещите при вредни условия на труд в сравнение с 2003 г. се е 
увеличил. При наднормени нива на шум работят 10382 лица, 6552 са подложени на 
вредното въздействие на токсични вещества, 5478 извършват дейности с 
физическо натоварване над нормите, 4724 работят при неблагоприятни показатели 
на микроклимата, 2312 при наднормени нива на прах, 1859 работят при осветеност 
под допустимата, 769 са подложени на вредното въздействие на вибрации и 242 са 
подложени на въздействие на йонизиращи лъчения и електромагнитни излъчвания. 
От тези данни е видно, че основните проблеми в разглежданите отрасли по 
отношение на хигиената на труда се запазват същите – наднормени нива на шум и 
токсични вещества. 

Има и предприятия, които през годината са работили и са постигнали 
реални резултати по отношение подобряването на условията на труд – такъв е 
примерът в галваничен участък и участък за прахово боядисване на “Балкан” АД – 
гр. Ловеч и др. 

 
Търговия на дребно и хотели и ресторанти 
Инспекционна дейност 
През 2004 г. в икономическа дейност “Търговия на дребно” и “Хотели и 

ресторанти”, са извършени 8874 броя проверки в 7811 предприятия с 106521 заети 
лица. В 39,4 % от проверените предприятия за първи път се посещават от 
инспектор по труда. 

Икономически дейности “Търговия на дребно” и “Хотели и ресторанти” 
проверените предприятия спрямо заетите лица се разделят както следва: 

− с персонал до 9 лица – 79 %; 
− с персонал от 10 до 49 лица – 17 %; 
− с персонал от 50 до 249 лица – 3,5 %; 
− с персонал от 250 до 499 лица – 0,3 %; 
− с персонал над 500 лица – 0,2 %. 
В отрасъл “Търговия на дребно” на практика се очертават най-много 

предприятия с персонал от 5 до 10 човека. В голяма част от обектите работят 
самите собственици без друг персонал. Това е отрасъла с най-много семейни 
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фирми, където реално трудови правоотношения  регламентирани от Кодекса на 
труда не съществуват и не се подписват трудови договори. Търговията като 
отрасъл е непретенциозен към степента на образование, квалификация и 
професионален стаж. Необходимата квалификация за работа в търговски обект се 
получава сравнително лесно, бързо и без допълнителни разходи. 

В отрасъл “Хотели и ресторанти” независимо, че е по-голям броя на 
големите предприятия, състоянието е аналогично. С изключение на някои 
длъжности (като администратори, готвачи и електротехници) в хотелиерския и 
ресторантьорския бизнес обслужващия персонал получава квалификацията 
сравнително бързо и лесно (камериерки, сервитьори, бармани, перачи, миячи на 
чинии и т.н.). И в двата случая е налице възможност за наемане на ниско 
квалифициран персонал и на непълнолетни. 

Констатираните нарушения при извършените проверки са 40606, от които 
37 % са по трудови правоотношения, 36 % са по организация и управление на 
дейностите по здравословни и безопасни условия на труд и 26 % по безопасност и 
хигиена труда. 

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 39861 
принудителни административни мерки, от които: 

− 39418 задължителни предписания; 
− съставени са 2404 акта на работодатели, длъжностни лица, работници и 

служители; 
− 58 машини и съоръжения са спрени; 
− 9 работника са отстранени, които не е запознат с правилата за безопасни 

и здравословни условия на труд;  
− въведени са 3 специални режима за безопасно работа; 
− обявени са 287 трудови правоотношения. 
От съставените 2404 акта, 654 са за нарушения на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд и 1386 са за нарушения на Кодекса на труда. В 95 % от 
случаите актовете са съставени на работодатели. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
През 2004 г. от проверените 7811 предприятия е констатирано, че само в 

2006 от тях е извършена оценката на риска и има утвърдена програма с конкретни 
мерки за отстраняване или минимизиране на идентифицираните рискове. 
Продължава тенденцията само малка част от предприятията, които са предимно 
големи хотели и търговски вериги да оценяват риска и да разработват и 
предприемат мерки за минимизирането му. Основни пропуски при извършването 
на оценките на риска: 

− В оценката на риска не са идентифицирани всички рискове и не се 
оценяват всички работни места; 

− Оценката на риска е направена без да са извършени измервания за 
стойностите на параметрите на работната среда; 

− Не се извършват необходимите медицински прегледи ; 
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− Не се набелязват конкретни мерки за преодоляване на риска, както и 
контрол за изпълнение им.  

Голямата част малките и средни предприятия не работят в тази насока или 
се извършва само оценяване на риска и се спира без набелязване на мерки и 
изпълнението им поради липса на финансови средства или неосъзнаване на 
необходимостта от тази дейност и считат, че това изискване не се отнася за тях. 

Все още броя на работодателите, които слабо познават или не познават 
разпоредбите на трудовото законодателство е значителен, независимо от 
предприетите мерки от страна на инспекцията по труда. В повечето случаи ако 
инспектор по труда не ги посети инициативност в този насока не се наблюдава. 
Независимо от горепосочените факти, съществува трайна тенденция на 
увеличаване на броя на фирмите със започната процедура по оценката риска. 

В 87 % от проверени през годината предприятия от отрасъла имат орган по 
безопасност и здраве при работа. В 96 % от функциите на орган по безопасност и 
здраве се изпълняват от работодателя или от длъжностно лице по 
съвместителство (обикновено счетоводителя на фирмата) и само в 1,4 % от щатно 
длъжностно лице. Това е предпоставка за пропуски при изпълнение на функциите 
и задачите, които изпълнява ОБЗР. Обикновено задълженията и дейностите на 
органите по безопасност и здраве се свеждат до провеждането на инструктажи. В 
голяма част от случаите, когато функциите на орган по безопасност и здраве се 
изпълняват по съвместителство не се определя минималното необходимо време 
за извършване на този вид дейност. Забелязва се тенденция на увеличаване на 
броя на предприятията ползващи услугите на външни юридически или физически 
лица като органи по безопасност и здраве по договор. Това са предимно 
специалисти от службите по трудова медицина или самите служби по трудова 
медицина, счетоводители и счетоводни къщи. Използването на счетоводители и 
счетоводни къщи или юридически фирми като органи по безопасност и здраве носи 
своите рискове (работещите в тези фирми не притежават необходимата 
компетенция за изпълняването на тези функции), което се отразява както върху 
оценката на риска, така и върху цялостните дейности по здраве и безопасност в 
предприятията от разглежданите отрасли. 

В сравнение с 2003 г. се наблюдава рязко увеличаване на броя на 
предприятията осигуряващи обслужване на работниците от трудова медицина – 
около 6 пъти. От проверените през 2004 г. 7811 предприятия в 4316 от тях има 
осигурено обслужване от служба по трудова медицина, спрямо проверени 8253 
предприятия през 2003 г., само 732 имат сключен договор със СТМ за обслужване. 
Осигуряването на работниците и служителите от служби по трудова медицина 
също се явява сериозен финансов проблем за предприятията от бранша, 
единствено големите хотели и търговски вериги притежават средства, които могат 
спокойно да отделят за изграждане на собствени служби или за използването на 
услугите на съществуващите на пазара такива. С изтичането на гратисния период 
на Закон за здравословни и безопасни условия на труд в края на четвъртото 
тримесечие на миналата година се наблюдаваше активизиране на работодателите, 
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търсейки информация както от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, 
така и от Областните инспекции по труда, за лицензираните СТМ – с цел да 
сключат договор. Сключването на договорите е преди всичко е продиктувано от 
стремежа да се избегне административно – наказателната отговорност, отколкото 
убеденост, че този вид обслужване им е необходимо. Много често се наблюдава 
сключване на договори със службите по трудова медицина без да се обръща 
внимание на самите клаузи вписани в тях, така голямата част предприятия 
сключили договор не се използва пълния капацитет на службите и цялостния набор 
от услуги, които предоставят, а само малка част ограничаваща се или само с 
изготвяне на оценка на риска (без да се следи за качеството й) или само за 
начални медицински стандартни прегледи, без да се отчета спецификата на 
работа и необходимостта от лекари специалисти. Този факт от една страна се 
дължи на липса на средства, а от друга страна на непознаване на нормативните 
изисквания или формалното им изпълнение. 

В предприятията от “Търговия на дребно” и “Хотели и ресторанти” 
предоставят работно облекло, но не са определили длъжностните и професиите, 
както и сроковете на износване. Обикновено предоставяното работно облекло 
особено в търговските обекти за продажба на храни се изисква и от ДВСК и ХЕИ. 

В по-голямата част от случаите не се извършва необходимия първоначален 
и периодичен инструктаж. Не присъстват писмени инструкции нито се определя 
лице, което да извършва инструктажите. 

Основно нарушенията по безопасност на труда са свързани с използването 
и поддържането на електросъоръженията и машините. Предприятията масово не 
извършват периодични измервания за ефективността на зануляването (инпеданс 
на контура “Фаза – защитен проводник”) на използваните съоръжения и машини 
или няма протоколи от измерванията. Използват се дефектирали проводници и 
машини, също така има свободен достъп до електрическите табла и открити 
тоководещи части. 

Характера на работата в предприятията обуславят като цяло санитарно-
битовите условия да са добри. Основния проблем в отрасъла по отношение 
хигиената на труда е липсата на протоколи за измервания на факторите на 
работната среда. От проверените за периода 7811 предприятия с 106521 заети 
лица, едва 10 % имат актуални данни за условията на труд. Броят на  работниците, 
работещи при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания е 
478. Те са разпределени както следва: 

− при неблагоприятен микроклимат – 225; 
− при лоша осветеност – 149; 
− електромагнитни лъчения – 58; 
− физическо натоварване – 38; 
− шум – 37; 
− токсични вещества – 26; 
− прах – 18; 
− вибрации – 18; 
− йонизиращи лъчения – 15. 
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Намалява броят на нарушенията по хигиена на труда. Причина за това е, че 
хотелите и търговските обекти се изграждат, за да задоволят вкусовете на пазара. 
Предпоставка за този спад на нарушенията е и засиления контрол, както от ХЕИ и 
ДВСК, така и от страна на инспекцията по труда. Влияние върху хигиенните 
фактори на средата не би могло да се окаже върху търговци упражняващи своята 
дейност на открито (пазарища и сергии), но в повечето случаи, този вид търговци 
не са работодатели. От проверените 7811 предприятия 6153 са влезли в 
експлоатация преди влизане в сила на закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, от тях едва 10 % са приведени към изискванията на закона. 

Основен проблем в търговията, хотелите и ресторантите представлява 
престирането на труд както от пълнолетни, така и от непълнолетни лица. През 
2004 г. констатираните нарушения по трудови правоотношения са 15108. Основно 
се нарушават нормите регламентиращи работното време почивките и отпуските 
(3396 броя) и нормите регламентиращи заплащането на труда (2948 броя). 
Наблюдава се постоянен спад на нарушенията на чл. 62 и чл. 63 от Кодекса на 
труда - от 1101 през 2003 г. на 828 през 2004 г. 

Във връзка със спецификата на дейността си предприятията от 
икономически дейности “Търговия на дребно” и “Хотели и ресторанти” в по-
голямата си част са с работно време не по-малко от 12 часа. Въпреки това 
работодателите наемат работници на четиричасов работен ден, а реално се 
работи много повече. При извършване на проверките в тези обекти много често 
липсва документ за разпределение на работното време, а ако има такъв той не се 
покрива с нормите на Кодекса на труда. 

Травматизъм  
През 2004 година в икономическа дейност “Търговия на дребно” и “Хотели и 

ресторанти” са станали 120 трудови злополуки, като 99 от тях са по чл. 55, ал. 1 от 
КСО. Допуснати са две смъртни трудови злополуки и две злополуки предизвикали 
инвалидност. 

Изводи: 
Най-често констатирани нарушения са: 
− Липса на вътрешни документи, регламентиращи работното време и 

почивките; 
− Не се разработват длъжностни характеристики, отразяващи правата, 

задълженията и изискванията към длъжността; 
− Не се води и не се отчита положения извънреден труд в предприятията; 
− Трудовите договори сключени след 01.08.2004 г. не съдържат всички 

атрибути съгласно чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда; 
− Не се води дневник за издаване на трудови книжки; 
− Не се провеждат инструктажите по безопасност на труда и 

противопожарна охрана; 
− Не се извършват измервания на факторите на работната среда и 

измервания свързани с електробезопасността; 
− Няма изготвени оценки на риска и няма сключени договори със СТМ. 
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Пощи и далекосъобщения 
Инспекционна дейност 
Извършените проверки през 2004 г.са 196 в това число са извършени 47 

проверки на дадени преди това предписания. Извършените проверки по сигнал са 
29 броя от които 19 са на работници и служители, а 7 по сигнал на синдикати. 

Проверени са 146 броя обекти с 50728 заети в тях, като 27 се проверяват за 
първи път. 

Констатирани са 881 нарушения като 326 от тях са по организация и 
управление на здравословни и безопасни условия на труд, 253 по безопасност на 
труда, 121 по хигиена на труда и 180 по трудовите правоотношения. Приложени са 
880 принудителни административни мерки, от които по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Съставени са 11 акта, главно за нарушения по КТ – 7 броя и на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд – 3 броя. Съставените актове са 
предимно на работодатели – 7 акта и 3 акта на длъжностни лица. Издадените 
наказателни постановления са 12 броя. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
От проверените 146 предприятия, 90 са с утвърдена програма за 

отстраняване на риска, 121 се обслужват от служба по трудова медицина. Има 130 
предприятия с изградени органи по безопасност и здраве, като функциите на тези 
органи в 28 случая се изпълняват от работодателя, в 45 от лице по 
съвместителство и в 56 има назначено лице на щат. 

В проверените 146 предприятия има изградени 160 комитети и групи по 
условия на труд. 

От проверените предприятия за условията на труд с численост на персонала 
9105 е установено, че 1980 човека се трудят при неотговарящи хигиенни норми и 
изисквания – 1316 при лош микроклимат 541 при не добра осветеност на работните 
места и 103 при физическо натоварване. 

Извършени са 16 проверки съвместно с други органи, а 27 проверки са 
направени по постъпили жалби. 

През годината са регистрирани 98 трудови злополуки от които 71 са по чл. 
55, ал. 1 от КСО. Една е смъртната злополука без да има такива свързани с трайна 
инвалидност. 

При съпоставката с 2003 г. се вижда, че тази година са направени с около 
60 % повече проверки, а с около 65 % са в повече проверените предприятия. 
Констатирани са приблизително два пъти повече нарушения в сравнение с 2003 г.  

По отношение основните изисквания на ЗБУТ се вижда, че предприятията с 
утвърдена програма по оценката на риска са 62 % от проверените обекта, а по 
отношение обслужването от СТМ – 83 %, като вече 90 % от предприятията имат 
изградени органи по безопасност и здраве. 

Състоянието на трудовият травматизъм е значително намаляло - при 145 
злополуки през 2003 г. с две смъртни и една инвалидна, през миналата година са 
станали 98 злополуки от които една смъртна без нито една с инвалидност. 
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Като основни недостатъци могат да се посочат: 
− Макар и намалял процентът, все още е голям броя на лицата 

съвместяващи няколко длъжности и работодатели изпълняващи работата на 
органи по безопасност и здраве, като тази функция се изпълнява повърхностно, 
без необходимата квалификация, обучение и познаване на нормативните актове; 

− Съществуват още предприятия които не се обслужват от СТМ, а много от 
тях са с направени некачествени оценки на риска; 

− Провеждането на инструктажите се извършва формално, обучението и 
квалификацията на работещите по безопасност и хигиена на труда почти не е 
застъпено, а важността му не се оценява от работодателя; 

− Използваното работно оборудване в повечето случаи е необезопасено, а 
ЛПС или липсват или не се ползват. 

 
Добив на полезни изкопаеми, производство и разпределение на 

електроенергия 
Миннодобивен отрасъл 
През 2004 г., съгласно утвърдения план на ИА “ГИТ” за извършване на 

периодичен контрол на рискови производства, в отраслите от икономически 
дейности “добив на въглища и торф”; “добив на метални руди”; “добив на 
неметални материали и суровини ” са извършени общо 503 броя проверки в т.ч. 26 
бр. по жалби и 13 бр. за разследване на трудови злополуки, като са проверени 
общо 278 бр. предприятия. 

Извършени са 56 бр. проверки съвместно с представители на ДНСП, НОИ, 
АЗ и синдикатите. 

По време на извършените проверки на обектите от миннодобивния отрасъл 
през отчетния период са констатирани 2480 бр. нарушения на трудовото 
законодателство свързани основно с: 

− Безопасността на труда – 1546 бр.; 
− Организация и управление на дейността по ЗБУТ – 555 бр.; 
− Хигиена на труда – 250 бр.; 
− Трудовоправни отношения – 119 бр. 
Приложени са 2429 принудителни административни мерки, в т.ч.: 
− 2382 бр. задължителни предписания за отстраняване на констатирани 

нарушения; 
− 29 бр. актове за спиране на машини, съоръжения и работни места; 
− 9 бр. въвеждане на специален режим на работа; 
− 4 бр. отстраняване от работа. 
Съставени са 132 бр. актове на работодатели, длъжностни лица, работници 

и служители за допуснати нарушения на трудовото законодателство, които се 
класифицират по следния начин: 

− 105 бр. за нарушения по безопасността на труда; 
− 8 бр. за нарушения на организацията на ЗБУТ; 
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− 2 бр. за нарушения по хигиена на труда; 
− 4 бр. за неизпълнени предписания; 
− 13 бр. за нарушения на КТ. 
От извършените проверки през 2004 г. сравнен с 2003 г. е видно, че: 
Увеличен е броя на извършените проверки с 52 бр. 
Констатираните нарушения са увеличени 46 бр. 
Дадени предписания са увеличени с 121 бр. 
Намаление съществува при съставените актове за допуснати нарушения на 

трудовото законодателство с 44 бр., което говори за занижена взискателност от 
инспекторите по труда към лицата допускащи нарушения на трудовото 
законодателство. 

През отчетния период са станали 297 трудови злополуки по чл. 55, ал. 1 от 
КСО /523 за същия период на 2003 г./ в т.ч. трудови злополуки предизвикали смърт 
– 5 бр. /8 бр. за 2003 г./ и съответно инвалидност – няма /5 бр. за 2003 г./, което 
показва, че травматизма в отрасъла е намалял, но трябва да се има предвид и че 
абсолютният брой на заетите в отрасъла  също така е намалял. 

Всички дружествата от минно-добивния отрасъл има длъжностни лица, 
които изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве в предприятието. 
Същите са назначени на щат или изпълняват по съвместителство и други 
задължения, като в повечето случаи при подземните рудници длъжността е 
съвместена с длъжността на отговорника по вентилация, а при кариерите същата е 
съвместена в повечето случаи с механика на обекта. В дружествата, където 
работодателят е съвместил функциите на орган по безопасност и здраве като 
допълнително задължение с друга длъжност той не винаги прави подбор на тези 
специалисти да бъдат с подходящо образование и квалификация, а също така не 
определя и време за изпълнение на тези задачи. 

По отношение извършването оценката на риска при проверките е 
констатирано, че в почти всички предприятия е извършена такава, същата е 
обхванала трудовите дейности по работните места и са определени причините за 
възникване на производствен риск. Програмите с приоритетните задачи за 
предотвратяване, ограничаване и контрол на риска на база извършената оценка на 
риска са изготвени и утвърдени от работодателите на предприятията. Тези 
програми не навсякъде са обезпечени с необходимите финансови ресурси, а в 
други случаи няма посочени срокове за изпълнение и длъжностни лица, които да 
отговарят за съответното мероприятие и неговото изпълнение /Горубсо Мадан АД, 
Горубсо Златоград и др./. 

Във всички дружества работещите са осигурени с обслужване от служби по 
трудова медицина /собствена или има сключен договор с външна/. Не навсякъде 
обаче са извършени необходимите периодични медицински прегледи и въз основа 
на тях службата да изготви анализи на здравословното състояние на работниците 
и служителите. В повечето случаи минните дружества са сключили договори с 
външни служби. При проверките се установява, голяма част от службите нямат 
необходимата професионална /за мините/ подготовка и ресурс за обслужване на 
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минните предприятия, тъй като при подбора им работодателят се интересува 
предимно от предложената цена, а не от професионалната квалификация на 
специалистите в СТМ /“Лоранс Мартин - Зидарово”АД, “Горубсо Златоград” АД, 
“Горубсо Мадан” АД и др./. 

Във всички минни предприятия има изградени КУТ/ГУТ, но на редица места 
дейността на същите е формална. Все още на някои места отношението към 
КУТ/ГУТ е не само формално, но и същите почти не извършват никаква дейност 
поради, което техния принос в областта на сътрудничество между работодателя и 
работниците по създаване и спазване на безопасните и здравословни условия на 
труд е незадоволителен /Мини “Открит въгледобив” ЕАД, Девня варовик” АД, 
“Горубсо- Мадан” АД и др./. 

Във връзка с организирането на минно-спасителната дейност в момента на 
територията на страната има само две МСС, които се намират в гр. Бобов дол и гр. 
Мадан. Съгласно изискванията на нормативната уредба само тези две служби 
отговарят в пълна степен на същата. Те са оборудвани сравнително добре с 
необходимата техника, апаратура и личен състав съгласно изискванията на 
правилника за минноспасителната дейност. Но в голяма част от дружествата 
съществува недостиг на съживителна, транспортна и дихателна техника,както и 
измервателна апаратура, с която следва да бъдат оборудвани минноспасителните 
команди или групи /Евроманган АД, Лоранс Мартин – Зидарово АД, Въглища-
Перник ООД и др./. 

По характерните нарушения по безопасността на труда, които се 
констатирани при извършените проверки през изтеклата 2004 г. в мините и 
кариерите са свързани с пропуски допуснати по отношение на: 

− Механо и електрообезопасеността на оборудването - все още се допуска 
необезопасено ел. и механооборудване, на което липсват предпазни капаци на ел. 
табла, предпазители на движещи се части на машини и съоръжения, неизправна 
сигнализация, предпазни парапети и др. Тези нарушения са установени в кариера 
“Бинкос”, Мини “Открит въгледобив” ЕАД, Девня варовик” АД, “Горубсо- Мадан” АД 
и др. Допускат се съществени нарушения на взривозащитното изпълнение на 
електрически съоръжения, които работят в рудници опасни по газ и прах са 
констатирани пропуски по отношение уплътнението на кабелните въводи и муфи 
на тези съоръжения. Своевременно са спрени от работа до отстраняване на 
установените нарушения. Такива нарушения са допуснати във рудниците на Мини 
“Бобов дол” ЕАД и взривен склад на р-к “Миньор” при “Колош БД” ЕООД. Допуска 
се в работа работно оборудване без ефективна спирачна система или на което 
липсват необходимите предпазни ограждения /Горубсо-Мадан, Лъки инвест АД и 
др/; 

− Спазването изискванията на техническите и технологични работни 
проекти – не се спазват изискванията предвидени в проектите по отношение на 
извършване на добивните работи /обезопасяване тавана на изработките, 
неспазване проектната височина на стъпалата при открития добив на полезни 
изкопаеми, а при подземния добив не се спазват разделите по отношение на 
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пробивно–взривните работи както и при закрепването и управлението на скалния 
натиск по добивните места/ “Мини Перник” ЕАД, “Девня варовик” АД, Горубсо -
Златоград, Рудметал и др/; 

− Поддържане в изправно състояние крепежа на основните минни 
изработки – все още се допускат нарушения по отношение целостта на крепежните 
конструкции както и несвоевременната подмяна на деформирани крепежни рамки 
или елементи от тях в минните изработки. /Мина “Балкан 2000” ЕАД; “Евроманган” 
АД и др./; 

− Аварийната готовност – все още съществени пропуски се допускат при 
изготвянето на аварийните планове, своевременното им актуализиране и 
съгласуване с органите на МВР и МСС, както и запознаване с тях на работещите 
под земята и тренировъчно проиграване на дадена ситуация залегнала в него 
/Девня варовик” АД гр. Варна, “Въглища Перник” ООД гр. Перник, “Евроманган” АД 
с. Църква, р-к “Делян” при “Кремиковци Рудодобив” АД гр. София др./. 

По организация и управление на дейността по ЗБУТ: 
− Не са осигурени финансово програмите за предотвратяването и 

намаляване на риска в “Лъки инвест” АД гр. Лъки, “Лоранс Мартин - Зидарово” АД 
с. Зидарово, ”Балкан 2000” ЕАД гр. Твърдица, “Горубсо - Мадан” АД гр. Мадан; 

− При извършване оценката на риска не се обхващат всички работни места, 
не се актуализират измерванията на микроклимат, шум, вибрации и осветеност по 
всички работни места – к-ра “Скравена” с. Скравена, “Лоранс Мартин - Зидарово” 
АД; 

− Не се извършват необходимите планови прегледи и ремонти на 
капиталните съоръжения както и не се извършват необходимите периодични 
прегледи на машините и съоръженията в мините и кариерите /“Горубсо - Мадан” 
АД, “Лоранс Мартин – Зидарово” АД,“Строителни материали” АД и др./. 

Хигиена на труда: 
− не се осигурявят своевременно всички необходими лични предпазни 

средства – “Горубсо - Лъки” АД, “Горубсо - Мадан” АД, “Лоранс Мартин - Зидарово” 
АД и др.; 

− вентилационен режим – все още се констатира, че има съществени 
пропуски при осъществяването на вентилационния режим на глухите работни 
места в подземните минни предприятия. Вентилацията е неефективна поради 
несвоевременно удължаване на вентилационните тръби до съответния забой или 
неработещи вентилатори за местно проветряване - “Евроманган” АД, “Горубсо - 
Лъки” АД, “Горубсо - Мадан” АД, “Рудметал” АД.; 

− липса на анализ за здравното състояние на работниците след 
проведените медицински прегледи – Мина “Бели брег”АД. 

Както през последните години така и през настоящата година се налага един 
основен извод, че в подземните мини с малки изключения /”Евроманган” АД, 
“Горубсо Златоград” АД, ”Челопеч Майнинг” АД и Мина “Черно море-2” АД/ се 
работи “ден за ден” т.е. липсва ясна перспектива за бъдещето им съществуване. В 
резултат на това е целия застой по отношение обновяването на минното 
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оборудване, подобряването на условията на труд, показателите на трудовия 
травматизъм. Нещо повече добивните работи се водят на работни места с все по 
утежнени миннотехнически условия. Тези работни места са на голяма дълбочина, 
отдалечени от основните извозни и вентилационни изработки, което допълнително 
допринася за утежняване условията на труд и невъзможност за въвеждане на по 
съвременни технологии и техника. Ръчните операции преобладават, а 
работодателите в своите разчети чувствително намаляват подземния персонал 
особено спомагателните професии, като крепачи, шлосери, газомерачи и др. 

Лошото финансово състояние на минните дружества и натрупани стари 
задължения към юридически и физически за закупуване на ново оборудване не 
позволяват на работодателите да предприемат сериозни инвестиционни мерки  за 
подобряване на условията на труд, а без такива е невъзможно да се очаква 
подобряване на условията на труд. Всичко това е свързано със средства, 
технологично време, подбор и повишаване на квалификацията на изпълнителския 
и ръководен персонал, ново отношение към проблемите по прилагане на трудовото 
законодателство, в т.ч. по безопасните и здравословни условия на труд. 
 

Енергетика 
През 2004 год. в предприятията специализирани в икономическите дейности 

”Производство, пренос и разпределение на електроенергия” (код 401) и 
”Производство и разпределение на топлинна енергия” (код 403) са извършени 162 
проверки в 95 предприятия, в т.ч. 53 проверки в обособени части от предприятия. 
Общият брой на заетите в проверените предприятия е приблизително 30255 лица, 
като разпределението на предприятията по числен състав е както следва: 

− 1 до 9 заети –    10,5 %; 
− 10  до 49 заети –    14,5 %; 
− 50 до 249 заети –   40 %; 
− 249 до 499 заети – 22 %; 
− над 500 заети –     13 %. 
При проверките е констатирано, че в 84 от проверените предприятия има 

назначен ведомствен орган по безопасност и здраве; в 85 – има сключен договор 
или е изградена собствена Служба по трудова медицина; в 95 предприятия (100 %) 
е извършена оценка на риска и е приета програма за намаляване на риска при 
работа. 

Резултати: 
Оценка за спазването на основните изисквания на ЗЗБУТ 
А. От тези 95 бр. проверени предприятия: 
− -10 не са осигурени със служба по трудова медицина; 
− не са установени предприятия, в които не е извършена оценка на риска и 

не са; 
− разработени програми за неговото намаляване; 
− във всички има изградени КУТ/ГУТ. 
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Б. Констатирани са 684 бр. нарушения, които могат да се класифицират по 
следния начин: 

− 268 бр. по организацията и управлението на дейността по ЗБУТ; 
− 278 бр. по безопасност на труда; 
− 62 бр. по хигиена на труда; 
− 70 бр. по трудовите правоотношения; 
− 6 бр. неизпълнени предписания. 
В. Приложени са 678 бр. принудителни административни мерки, в т.ч.: 
− 663 задължителни предписания за отстраняване на констатирани 

нарушения; 
Г. Съставени са 27 бр. актове за допуснати нарушения на трудовото 

законодателство (в т.ч. 23 бр. за нарушения на нормативните изисквания за 
осигуряване на ЗБУТ), от които 11бр. на работодатели и 16 бр. на длъжностни 
лица; 

Д. Спрени са със акт за спиране 7 бр. машини и съоръжения. 
Би могло да се отбележи, че в предприятията от отрасъл “Производство, 

пренос и разпределение на електрическа енергия” (които са с добри традиции по 
техническата безопасност) има създадена добра организация за прилагане на 
нормативните изисквания по осигуряване на ЗБУТ; ръководствата на тези 
предприятия създават условия на инженерно-техническия персонал да участва 
активно при създаване на вътрешно-фирмените актове, отнасящи се до 
безопасността и здравето на работещите; провежда се ежегодно обучение на 
персонала и не се възлагат отговорни работи на неквалифициран персонал. 

Резултатите от проверките показват, че във всички предприятия от този 
отрасъл е извършена оценка на риска и са изготвени програми за ограничаване и 
намаляване на риска. Установено е, че преобладаващата част от оценките са 
направени от външни фирми и са използвани методики, които не са подходящи за 
този вид производствена дейност и не открояват характерните рискове. На много 
предприятия е препоръчано да се подобри оценката на риска като се използва 
ресурса на специалистите от тях. 

В почти всички предприятия има осигурено обслужване от СТМ. Отчита се, 
че са извършени периодичните профилактични прегледи и са изготвени анализи за 
заболеваемостта през изтеклата година. Не са констатирани професионални 
заболявания. 

Изградените КУТ или ГУТ в повечето случаи работят ефективно, 
документират своята дейност и обсъждат цялостната дейност по осигуряване по 
ЗБУТ в предприятията. Членовете им са преминали обучение и познават 
основните нормативни актове. 

В повечето предприятия има назначен ведомствен орган по безопасност и 
здраве. Отчитат се добри резултати относно провеждането и документирането на 
инструктажите и обучението на персонала. Не са констатирани нарушения, 
свързани с квалификацията на персонала. 
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По отношението на работното оборудване се потвърждава извода, че 
съоръженията са стари – физически и морално остарели и са предпоставка за 
възникване на производствени злополуки. Допускат се отклонения от изискванията 
на нормативните актове за обезопасеност на оборудването. За констатираните 
нарушения относно безопасността на труда при работа с проверените съоръжения 
са дадени задължителни предписания и са наказани работодатели и длъжностни 
лица, на които е възложена експлоатацията на тези съоръжения. 

По-характерните нарушения на ЗБУТ, които очертават проблемите в 
предприятията от този бранш могат да се сведат до следното: 

− ведомствените органи по безопасност и здраве не извършват периодично 
анализи на състоянието по ЗБУТ; 

− при извършване на СМР на територията на предприятието от външни 
фирми не се уреждат отношенията между фирмите, както е предвидено в закона; 

− често се срещат не актуализирани инструкции по БХТПБ, в които не са 
отразени изискванията на  новите нормативни актове; 

− не са изпълнени изискванията по отношение на ползваните химични 
вещества (картотека, характеристика и т.н.); 

− не се ремонтират и не се изпитват старите вентилационни системи – 
липсват досиета, протоколи и др.; 

− не са актуализирани заповедите за СПО, не са приведени надзорните 
съоръжения съгласно новото законодателство (Закона за техническите изисквания 
към продуктите и новите наредби за технически надзор); 

− не са изпълнени изискванията на ЗЗБУТ относно съставянето и 
комплектоването на аварийните планове – на много места е констатирано 
формално отношение към проблематиката за предотвратяване и ликвидиране на 
аварии; 

Допускат се нарушения на трудовите правоотношения основно с 
документирането на извънредния труд и отчитането на работното време, тъй като 
голяма част от техническия персонал работи по график и дава извънредни 
дежурства. 

Оценка на състоянието на хигиената на труда 
От проверените 95 бр. предприятия само в 13 от тях са установени актуални 

данни за условията на труд. От представените материали в анализите от Д "ОИТ" е 
отразено, че от 22250 лица, за които са установени актуални данни за факторите 
на работната среда 2809 работят при нарушени хигиенни условия на труд. Най–
много от тях (30 %) работят при нарушен микроклимат; 20 % - при наднормен шум, 
18 % - нарушена осветеност и т.н. Констатациите потвърждават извода от 
предишни проверки, че значителна част от персонала работи при не спазени 
здравословни условия на труд, но това е характерно за отрасъла – работа на 
открито при всякакви климатични условия, работа на височина, наднормен шум, 
работа със съоръжения с повишена опасност (за които са характерни висока 
температура, налягане, вибрации, прах и др.). Отчита се също така, че работещите 
при вредни условия на труд получават безплатна предпазна храна, тонизиращи 
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напитки, допълнително трудово възнаграждение и допълнителен платен годишен 
отпуск. 

Работодателите са осигурили специално работно облекло и лични 
предпазни средства. 

Като цяло санитарно-хигиенните условия на работните места в проверените 
предприятия е добро. Отчита се, че територията, производствените и други 
помещения се поддържат чисти. За осигуряване на личната хигиена на работещите 
са осигурени санитарно-битови помещения съгласно нормативните актове. 

Изводи 
За резултатите от проверките могат да се направят следните изводи: 
По време на проверките на 25,3 дадени предписания е съставен 1 акт. 
В сравнение със средните показатели за страната (през 2004 г. на 17,9 

дадени предписания е съставен 1 акт) в отрасъл енергетика този показател по-
висок, което говори за занижена взискателност към нарушителите на изискванията 
на ЗБУТ. Следователно при бъдещите си проверки инспекторите трябва да 
завишат взискателността си към нарушителите т.е. по строги административни 
мерки при констатиране на нарушенията. 

Относно броя на извършените проверки и дадените предписания от 
инспекторите в отрасъл енергетика може да се направи следния извод, че 
направените предписания на една проверка са средно 4,2 бр. при средно за ИА 
“ГИТ” 4,85 бр. 

Констатираните нарушения по време на извършваните проверки основно са 
по ЗБУТ и 79 % от всички направени предписания са за отстраняване на пропуски в 
тази насока. Нарушенията по трудовите правоотношения са много малка част 
(около 10 %) от всички констатирани нарушения. Обяснение за това са 
многобройните технически средства, машини и съоръжения с които са оборудвани 
предприятията от този бранш. Не на последно място трябва да се отбележи, че 
преобладаващата техника в експлоатация е на средна възраст 40 и повече години. 

 
Предприятия за производство на химични продукти, 

нефтопреработващи предприятия, металургия и металолеене, силикатна 
промишленост, фармацевтична промишленост, издателска и полиграфическа 
дейност, производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях и 
рискови дейности. 

Резултатите от инспекционната дейност на Д “ОИТ” през 2004 г. показват, че 
в тези основни отрасли на икономиката на Р България са извършени общо 1979 
проверки в 1364 предприятия със зает персонал 107839 работници и служители, 
което представлява 4.95 % от общия брой проверки за страната. Областните 
инспекции по труда правилно са преценили, че ефективността на контрола се 
увеличава, когато има и последващи проверки и тези проверки са 23.3 % от общия 
брой проверки. В сравнение с 2003 г. общият брой на проверките в тези 
предприятия е увеличен с 341 броя. Най-голямо увеличение на този показател се 
отбелязва в икономическите дейности “Производство на химични вещества, 



 

221 

химични продукти и химични влакна” и “Производство на изделия от каучук и 
пластмаси”. 

Приоритет в обхвата на контрола през отчетната година е даден на 
предприятията с рисков характер на производствата, като всяка четвърта проверка 
е извършена в предприятие, подлежащо на периодичен контрол. 

В 9 % от проверките са били съпътствани с измервания на факторите на 
работната среда. 

По време на проверките са констатирани 11820 нарушения на нормативните 
актове по трудовото законодателство, което е с 3111 повече в сравнение с 
резултатите от 2003 г. 

Общо за седемте отрасли през 2004 г. са констатирани 5.97 бр. нарушения 
на трудовото законодателство при една проверка (при 5,1 за 2003 г.). 

Констатираните нарушения, свързани с организацията и управлението на 
дейността по ЗБУТ (36 %), са с най-висок относителен дял. Най-изразени са били 
тези нарушения в предприятията от икономическа дейност: ”Производство на 
изделия от каучук и пластмаси”. 

Нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване и 
производствените процеси са 35 %, като в икономическите дейности “Производство 
на химични вещества, химични продукти и химични влакна” и “Производство на 
изделия от каучук и пластмаси” техният дял е най-висок. 

Най-много нерешени проблеми и най-много констатирани нарушения по 
хигиената на труда са регистрирани в икономическите дейности “Производство и 
леене на метали”, “Производство на изделия от каучук и пластмаси”, съответно 
20 % и 18 %. 

В процеса на контролната дейност инспекторите по труда са спрели 266 (при 
149 за 2003 г.) машини, съоръжения и работни места. Най-голям е броят на 
спрените машини и съоръжения в  предприятията за производство на изделия от 
каучук и пластмаси – 138 бр. и в предприятията за производство и леене на метали 
– 46 бр. Дадени са предписания за въвеждане на специален режим за безопасна 
работа на 14 производства и работни места (екструдерен цех на “КДН” АД – 
Габрово, цех “Атлант” на “Елма” АД и цех Леярен” на Машстрой” АД – гр. Ловеч, 
доменна пещ № 3 в “Кремиковци” АД - гр. София, “СИБИ” ООД – Севлиево 
(обезмасляване на цамови детайли) и др.). 

Поради липса на квалификация за работата, която изпълняват, са 
отстранени от работа 27 работника. Най-голям е броят на отстранените лица - 11 
бр. по време на Националната кампания по спазване на ЗБУТ в предприятията за 
производство на изделия от каучук и пластмаси. 

Приложените принудителни административни мерки от инспекторите по 
труда през отчетния период в сравнение с 2003 година са значително увеличени, 
което говори за завишената им взискателност. Същата тенденция се наблюдава и 
при търсене на административно-наказателна отговорност при установени 
нарушения на трудовото законодателство. Общият брой на съставените актове в 
тези икономически дейности е 627 (при 485 за 2003 г.), което е 6,6 % от 
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съставените актове във всички икономически дейности за страната. В 98,4 % от 
случаите съставените актове са за нарушение на трудовото законодателство. Най-
често е търсена административно-наказателна отговорност от работодателите – 
73 %, от длъжностните лица – 17 % и 10 % са на работници. По икономически 
дейности съставените актове са разпределени, както следва: в предприятията за 
производство на изделия от каучук и пластмаси – 245, предприятия за 
производство и леене на метали - 102 и в предприятията за производство на 
продукти от други неметални минерални суровини – 92. 

Анализирайки резултатите от контролната дейност за отчетната година в 
сравнение с предходната, се наблюдава подобряване и задълбочаване на 
контрола. В своите проверки инспекторите по труда са се стремили да открият и 
насочат вниманието на работодателите към потенциалните специфични рискове, 
които съществуват при осъществяването на производствените процеси, като 
осигуряване на системи за детекция за токсичните, пожаро и взривоопасни 
производства, състоянието на контролно-измервателната апаратура и предпазната 
арматура на технологичните процеси, обучението и квалификацията на 
изпълнителските кадри, аварийна готовност на предприятията и др. Повечето от 
даваните предписания са в такава насока. Проявена е голяма взискателност за 
подобряване на вътрешнофирмената организация за осигуряване на ЗБУТ, 
състоянието на колективните и личните предпазни средства, за осигуряване 
хигиена на труда в проверените предприятия и т.н. 

Общи изводи и оценки по осигуряване на ЗБУТ. 
Извършените проверки показват, че в резултат на осъществения от Д “ОИТ” 

контрол, настъпват положителни изменения в дейността на работодателите главно 
по организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд (редовно извършване на инструктажите на работещите по ЗБУТ, 
тяхното документиране, разработване на планове за предотвратяване и 
ликвидиране на аварии, воденето на документацията на работното оборудване и 
извършването на прегледи, профилактика и ремонт). В повечето предприятия се 
работи с постоянен квалифициран персонал, обслужващ съоръженията, 
подлежащи на периодичен контрол. Предприемат се конкретни мерки за подмяна 
на остарели инсталации и амортизирани съоръжения, с което се подобряват 
условията на труд на работните места. Голяма част от новоизградените цехове 
към отделни големи предприятия са пуснати в експлоатация в съответствие с 
изискванията на ЗЗБУТ за проектиране, строителство и пускане в експлоатация, 
като по този начин осигуряват благоприятни условия на труд (например, цехът на 
“Софарма” АД – София в с. Врабево, област Ловеч). 

Независимо постигнатите положителни промени в тази област, все още е 
голям броят на работодателите, неспазващи изискванията по организацията и 
управлението на дейността за осигуряване на ЗБУТ. Потвърждение за това е 
факта, че средно 36 % от нарушенията в горе цитираните отрасли са в тази област. 
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Относителния дял на тези нарушения в подотраслите е както следва: 
− 44 % от нарушенията в предприятията за производство на дървесна маса, 

хартия, картон и изделия от хартия и картон; 
− 37 % от нарушенията в предприятия от химическата промишленост; 
− 37 % от нарушенията в предприятията за производство на изделия от 

каучук и пластмаси; 
− 35 % от нарушенията в предприятията за производство на продукти от 

други неметални минерални суровини; 
− 31 % от нарушенията в предприятията за производство и леене на 

метали. 
По-важните причини за това са: 
− липса на интегрална връзка между управлението на безопасността при 

работа и бизнес политиката на предприятието; 
− функциите на органи за безопасност и здраве в голяма част от 

предприятията се възлагат по съвместителство на длъжностни лица, които нямат 
необходимите знания и квалификация; 

− липсва система за обучение и квалификация на органите по безопасност 
и здраве при работа във връзка увеличаващият се брой хармонизирани 
нормативни актове по безопасност на труда. 

Продължава тенденцията в проверените за първи път малки и средни 
предприятия да се констатират нарушения по организацията и управлението на 
дейността за осигуряване на ЗБУТ поради непознаване на нормативните актове по 
ЗБУТ от проверените работодатели. 

1. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА 
От проверените през 2004 г. 1364 предприятия в седемте икономически 

дейности, извършена оценка с утвърдена програма за отстраняване и 
минимизиране на съществуващите рискове има в 652 предприятия, което 
представлява 48 % (при 31 % за 2003 г.) от общия брой, с зает персонал 19 % от 
всички работещи в тези отрасли. Най-висок е делът на предприятията с изготвена 
оценка и приета програма, от икономически дейности за производство на химични 
вещества, химични продукти и химични влакна – 62 %, за производство и леене на 
метали – 59 %, за производство на изделия от каучук и пластмаси – 52 %, за 
производство на дървесна маса, хартия и картон и изделия от хартия и картон – 
48 % за производство на продукти от други неметални минерални суровини – 38 % 
и за издателска и полиграфическа дейност – 33 %. Под 30 % са извършените 
оценки с утвърдени програми в предприятията за производство на кокс и 
рафинирани нефтопродукти (27 %). 

Резултатите от извършените през 2004 г. проверки показват, че независимо 
от изтичането на гратисния период, определен с §3 от ЗЗБУТ, все още е нисък 
относителния дял на предприятията с утвърдени програми за отстраняване или 
минимизиране на професионалния риск – 48 % от проверените в седемте отрасли 
предприятия. 
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Част от работодателите продължават да възлагат извършването на 
оценката на риска на външни СТМ, които не познават детайлно производствените 
процеси, работно оборудване и специфичните източници на риск при работа 
(например, в ЕТ “Десант-Иван Василев” гр. Троян в направената оценка на риска 
не са отчетени специфичните опасности, които създават използваните химични 
вещества – натриева основа, солна киселина и натриев хипохлорит). В тези случаи 
длъжностните лица, работниците и служителите не взимат активно участие при 
извършването на оценката на риска. Обща слабост на оценките на риска е липсата 
на измервания на специфичните фактори на работната среда, в резултат на което 
не са идентифицирани всички източници на опасности (особено при употреба и/или 
отделяне на опасни химични вещества във въздуха на работната среда) – 
Оргахим-цех “Лаков” гр. Русе, Ади Комерс ЕООД гр. Русе, “Елма” АД, гр. Троян, 
ЕСДЦ и СПЦ на “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “Алкомет” АД, гр. Шумен, 
“Китка Стил” ООД, “Мера глас” ООД, “Ново стъкло” ООД, “Теба глас” ООД от гр. 
Нови Пазар, “Хаят България Кемикъл” ООД, гр. Варна, “Полимери” АД, гр. Девня, 
КРЗ “Одесос” гр. Варна, “Норд” АД, гр. Девня , “Хамбергер” ЕООД, гр. Севлиево, 
“Асенова крепост” АД, гр. Асеновград, “Химик” ЕООД, гр. Димитровград, 
“Полимерметал” ЕООД, гр. Хасково, “Полисан” ООД, гр. Русе, “ЕЛДЖИ Петролиум” 
ООД - Русе и др. 

В много случаи предлаганите мерки за ограничавани или минимизиране на 
риска при работа представляват по-скоро мероприятия за поддържане на 
съществуващото състояние на работното оборудване, не се спазват изискванията 
относно йерархията на превенция за осигуряване на ЗБУТ, а се отдава най-голям 
приоритет на използването на ЛПС и провеждане на инструктажи. 

В значителна част от проверените предприятия утвърдените програми за 
ограничаване и минимизиране на риска при работа са без финансово 
обезпечаване. 

От друга страна изготвените оценки на риска в преобладаващата част от 
малките и средните предприятия са без утвърдена програма с мерки за 
отстраняване или минимизиране на същия. Примери в това отношение са: ЕТ 
“Хими”, “Растер стиком” ЕООД от гр. Пловдив, “Китка стил” ООД, “Мера глас” ООД 
от Нови Пазар, “Маяк леярен” ЕООД, гр. Добрич, “Геомаш” АД, гр. Балчик, “168 
часа” ЕООД, “Демакс” АД, “Микро принт” ЕООД, “Балкан прес” АД, “априком” ООД, 
“Унискорп” ООД, “Елвин 91” ООД, гр. София и др. Без тази част всяка оценка на 
риска е едно формално изпълнение на законовите изисквания, което няма реален 
ефект. 

Редки са случаите, когато оценката на риска включва начини за контрол на 
изпълнението на планираните мерки и условия за преразглеждането й. 

Все още има предприятия, в които не е извършена първоначалната оценка 
на риска, напр. “Инохем” АД, гр. Ст. Загора, “Кроинвест” АД, гр. Разград, ЕТ “Ибри – 
Иван Велков” гр. Видин, в “Неохим” АД – инсталация за съхранение и пълнене на 
втечнени въглеводородни газове, “Диск” ООД, гр. Добрич, участък “Термичен” на 
“Подемкомпонент” АД, гр. Габрово, “Органика-България” ЕООД, обл. Русе, “Харъб” 
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ЕООД, гр. Бяла, “Димови” ООД, гр. Кюстендил “Пластико” ООД, гр. В.Търново, 
“Омега” ООД и “Кометех” ООД, гр. София, “Диппа” ООД, “Гриппа” АД, и“Тайх Диппа” 
АД от Софийска област, “Леярна фабрика” ООД с. Стряма, ЕТ “Летан” гр. Пловдив 
и др. 

Като добри оценки на риска могат да се посочат тези, които са извършени 
съвместно от собствените служби по трудова медицина (СТМ) и органите по 
безопасност и здраве при работа (ОБЗ), длъжностните лица и работниците от 
предприятията, напр.: “Юмикор Мед” АД, гр. Пирдоп, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, 
гр. Бургас, “Свилоза” АД, гр. Свищов, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Спарки-Елтос” 
АД, гр. Ловеч, “Момина крепост” АД, гр. В. Търново и др. 

Извършените проверки и през 2004 г потвърждават констатациите от 
изминали периоди, че оценката на риска не е приета като основен елемент на 
управлението на безопасността. Не са включени всички използвани суровини и 
материали, непълни са водените регистри на използваните опасни химични 
вещества, липсват инструкции за безопасна работа с тях и не се провежда 
необходимото обучение. 

 
2. ОРГАНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (ОБЗ) 
Резултатите от инспекционната дейност на Д “ОИТ” през 2004 г. показва, че 

в проверените 1364 предприятия от посочените отрасли изграден орган за здраве 
и безопасност им в 1253 предприятия или в 92 %, което е със 7 % повече спрямо 
същият период на миналата година. В 8 % от проверените предприятия (“Балкан 
Пластик” ЕООД, гр. Пловдив, ЕТ “Тони – М 2000”, гр. Лозница и други) не са 
определени длъжностни лица за организиране изпълнението на дейностите, 
свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове. Това са 
предимно малки предприятия от полиграфическа промишленост или за 
производство на пластмасови и каучукови изделия. 

В 14 % от проверените предприятия са назначени длъжностни лица, в 39 % 
функциите на тези органи са възложени на длъжностни лица по съвместителство, 
а в 38 % по тези въпроси отговаря лично работодателя. Предприятията, в които 
функциите на орган за безопасност и здраве се изпълняват от самите 
работодатели са преди всичко малки фирми за производство на домакинска 
керамика, за производство на картонени и хартиени изделия, както и тези от 
полиграфическата и издателската дейност. 

Проверките показват, че в големите и в някои от средните предприятия, 
където са назначени длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, 
дейността на органа за безопасност и здраве е изпълнена с обхвата и 
съдържанието на Наредба № 3 от 1998 г. на МТСП – “Рока България” АД, “Аксис 
холд” ООД, “Хан Омуртаг” АД, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, “Стомана 
индъстри” АД, гр. Перник, “Юмикор Мед” АД, гр. Пирдоп, “Алкомет” АД, гр. Шумен, 
“Неохим” АД, гр. Димитровград, “Свилоза” АД, гр. Свищов, “Биовет”, гр. Пещера, 
“Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “Спарки-Елтос” 
АД, гр. Ловеч, “София пласт” АД, гр. София, “Хиопласт” ООД, гр. Монтана, “Момина 
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крепост” АД, гр. В. Търново и др. Като добра практика в дейността на орган за 
безопасност и здраве при работа може да се приведе примера на назначеното 
щатно лице в “Балканфарма – Троян” АД, област Ловеч, където чрез 
взаимодействие на отдела за безопасност и здраве с другите отдели – ГСГ, служба 
“ПАБ” са разработени и утвърдени правила за здравословни и безопасни условия 
на труд, изготвени са инструкции за безопасна работа с използваните химични 
вещества, разработени са аварийни планове за цеховете с висок производствен 
риск. Подобно е състоянието и в “Златна Панега-цимент” АД, с. Златна Панега. 

Потвърждава се констатацията от минали периоди, че в малките и средните 
предприятия във всички отрасли, където функциите на ОБЗ при работа се 
изпълняват от работодателите и длъжностни лица по съвместителство дейността 
им е по-скоро формална, като на последните не се определя минимално 
необходимото време за изпълнение на дейността. Нередки са случаите и на 
недооценяване от страна на работодателите на дейността на ОБЗ като не се 
предприемат мерки за изпълнение на техни предложения и препоръки. Слаб 
контрол на органите за безопасност и здраве при работа по спазване на 
изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази 
област от работниците и служителите са констатирани в проверените през периода 
предприятия от икономическа дейност “Производство на химични продукти” в 
област Русе. 

Като добра практика в работата на органите по безопасност и здраве при 
работа може да се отбележи инициативата в “Солвей Соди” АД, където е въведен 
специализиран Метод 5S за документиране чрез фотографиране на зони и работни 
места неотговарящи на изискванията за безопасна работа и за нарушен ред и 
хигиенни изисквания, което помага за предприемане на подходящи мерки за 
отстраняване на нарушенията. 

3. ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ) 
Резултатите от дейността на Д “ОИТ” през 2004 г. показват, че 

работодателите са осигурили обслужване от СТМ в 76 % от проверените 
предприятия в обсега на отдела (при 63 % за страната). Отбелязва се 
чувствително увеличение (с 29 % ) на този показател спрямо 2003 г., когато в 47 % 
от проверените предприятия е осигурено обслужване от СТМ. 

Относителният дял на работодателите, осигурили такова обслужване на 
своите работници и служители по отделните икономически дейности е както 
следва: 

− производство на изделия от каучук и пластмаси – 85,6 %; 
− производство на химични вещества – 81,6 %; 
− производство и леене на метали – 80 %; 
− производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и 

картон – 79 %; 
− производство на продукти от други неметални минерални суровини – 

70,8 %; 
− издателска и полиграфическа дейност – 66 %. 
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Проверките показват, че собствени СТМ са създадени в големите 
предприятия. Пример за добра практика е дейността на СТМ в “Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Неохим” АД, гр. Димитровград, “Юмикор 
Мед” АД, гр. Пирдоп, “Балканфарма” Холдинг, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “Спарки-
Елтос” АД, гр. Ловеч, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “София мед” АД, София и др. 

Запазва се тенденцията работодателите на малките и средни предприятия 
да сключват, по предписания на Д “ОИТ”, договори със външни СТМ, които в 
голямата си част не разполагат с необходимите специалисти. 

Част от службите по трудова медицина изпълняват своите задължения, но в 
работата на други има пропуски. Често резултатите от дейността им се свеждат 
само до извършване на оценка на риска. Някои служби по трудова медицина 
поради това, че са сключили договори с голям брой предприятия, не успяват да 
извършат в договорените срокове задълженията, които са поели към тях. Редки са 
случаите, в които специалистите от службите по трудова медицина консултират и 
подпомагат работодателите и комитетите по условия на труд в работата им по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В много предприятия 
липсват здравни досиета на работниците, не се правят анализи на 
заболеваемостта. 

Проверките в редица предприятия констатират, че не се извършват 
задължителните периодични медицински прегледи на персонала – ЕТ “Дамян 
Енчев”, с. Крамолин (Габровска обл.), “Хермес и Хермес” ООД и “Химера” ООД, гр. 
Шумен, “Панхим” АД, гр. Ст. Загора, “Харъб” ЕООД, гр. Бяла, “Ал.Бег” ЕООД и 
ЕТ”Емил Борисов – Емко”, гр. Кюстендил и др. 

Все още се срещат и работодатели, които не са осигурили обслужване от 
СТМ на своите работници и служители – “МЗ Метал” ООД, гр. Добрич, “Петроком 
Груп” ООД, гр. Перник, “Полекс” ООД и “Совис” ООД, гр. Шумен, “Пампорово-ски” 
ООД, гр. Чепеларе, “Девня пласт” АД, гр. Варна, “Сани пласт” АД, гр. Шумен, 
“Кометех” ООД, гр. София и др. 

4. ОРГАНИ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗБУТ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА 

Отчетите и за 2004 г. на Д “ОИТ” показват, че при извършване на проверките 
инспекторите по труда търсят и осъществяват взаимодействие с учредените 
КУТ/ГУТ в предприятията. От общо 1364 проверени през 2004 г. предприятия от 
седемте отрасли в 1081 са изградени комитети и/или групи по условия на труд 
(79 %). 

Резултатите от проверките през отчетната година показват, че в почти 
всички предприятия от химическата промишленост и от “Производство и леене на 
метали” са учредени комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ). В 
издателската и полиграфическата дейност и в силикатната промишленост този 
показател е съответно 75 % и 76 %. Най-сериозно, в това отношение, е 
неспазването на законовите изисквания от работодателите в предприятията за 
“Производство кокс и рафинирани нефтопродукти”, които само в 19 % от случаите 
са учредили КУТ/ГУТ. 



 

228 

Проверките върху дейността на учредените комитети, произтичаща от 
нормативните актове и през 2004 г. потвърждават констатациите за тяхната 
неефективност – не се провеждат периодични заседания и не се обсъждат и 
предлагат мерки за подобряване условията на труд (например, “Завет” АД, 
“Елпром Елин”, гр. Разград и др.). Разглеждат се предимно въпроси, свързани с 
привилегиите и компенсациите. 

Добре работят КУТ/ГУТ в големите и някои от средните предприятия, като 
“Балканфарма-Разград” АД, “Тракия” АД, гр. Разград, “Алкомет” АД, гр. Шумен, 
“Неохим” АД, гр. Димитровград, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Юмикор Мед” АД, гр. 
Пирдоп, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “Петър Караминчев” АД, гр. Русе, 
“Хаят България Кемикъл” АД, гр. Варна, “Спарки-Елтос” АД, гр. Ловеч, “Асенова 
крепост” АД, гр. Асеновград, “Момина крепост” АД, гр. В. Търново и др. 

В редица малки и средни предприятия от издателската и полиграфическа 
дейност все още не са учредени КУТ/ГУТ (“Екопласт” ООД, с. Стряма, СД “Ники-
Иванов и сие”, с. Скутаре, “Канди” ООД, гр. Пловдив, “Дита М” ООД, “Принт груп” 
ЕООД, Издателство “Музика” ЕООД, “Балкан прес” АД, “Миксо принт” ЕООД), както 
и в някои химически предприятия (“Растер”ЕООД и ЕТ “Хими” от Пловдив, “Прома” 
ООД, гр. Мадан, “Родопи 7 Л” ООД, гр. Чепеларе, “Чукурови” ООД, гр. Пловдив, 
“СКАБ-2000” гр. Перник и др.),  и предприятия за производство и леене на метали 
(“Кометех” ООД, “Омега” ООД и “Машийн дизайн” ООД от София и др.). 

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) 
В горецитираните икономически дейности осигурените лични предпазни 

средства на работещите в повечето случаи не са съобразени със специфичните 
опасности на работните места. В повечето от проверените предприятия липсват 
утвърдени списъци с на професиите, длъжностите и работни места, при които се 
изисква ползването на ЛПС (например, “НИХФИ” АД, “Академика 2000” ЕООД, гр. 
София, “Леярна фабрика” ООД с. Стряма, ЕТ”Летан” гр. Пловдив и др.). 

Изключение в това отношение правят предприятията за производство на 
лекарствени вещества и продукти, циментовите заводи, “Юмикор Мед” АД, гр. 
Пирдоп, “Стомана индъстри” АД, гр. Перник, “КЦМ” АД, гр. Пловдив, “Хаят България 
Кемикъл” АД, гр. Варна, “Неохим” АД, гр. Димитровград, “Инса ойл” ЕООД, гр. 
Раковски, “Хан Омуртаг” АД и “Алкомет” АД, гр. Шумен, Гама кабел” АД, гр. 
Пловдив, “Найден Киров” АД и “П.Караминчев” АД, гр. Русе, “Хамбергер-България” 
ЕООД, гр. Севлиево, “Рока-България” АД, гр. Каспичан, “Идеал Стандарт” АД, гр. 
Севлиево  и др. 

Не е решен проблема с осигуряването на ЛПС на работниците в  “Органика 
България” АД, обл. Русе, “Полипласт” ООД, гр. Пловдив, “Белапластик” АД, гр. 
Русе, “Полипластик” АД, гр. Русе, “Чолев” ООД, гр. Пловдив, “ХИГ-91-Пацев и сие”, 
гр. Садово, “Софияпласт” АД, гр. София, “Пластхим-Т” АД, гр. Тервел, “Даник” ООД, 
гр. Казанлък, “Видахим” АД, гр. Видин и др. 

С изключение на някои големи предприятия от химията и металургията 
използването на ЛПС не е станало практика за работещите. 
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6. ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ 
В голяма част от проверените предприятия е създадена добра организация 

за прилагане на Наредба № 3 от 1996 г. на МТСП и МЗ за инструктажа на 
работниците и служителите по БХТПО. И през това деветмесечие на т.г. са 
констатирани и пропуски, като липса на писмена заповед за определянето на 
видовете инструктажи, тяхната тематика и програми, не са определени работните 
места, на които на работниците ще се провежда обучение и изпит, както и 
длъжностните лица, които да провеждат обучението. В “Полимерметал” ЕООД, гр. 
Хасково, “Идеал Пайп” ЕООД, гр. Трън, “Оргахим” АД, гр. Русе, “Мера глас” ООД и 
“Теба глас” ООД, гр. Нови Пазар, “Органика-България” ЕООД, обл. Русе, “Капитан 
дядо Никола” АД, гр. Габрово, СД ”Самуил Николов”, гр. Пловдив, “Интерпласт” 
ООД, гр. Сливен и др., както и в микро- и малките предприятия с издателската 
дейност в София не е създадена организация за цялостното прилагане на горе 
цитираната наредба. 

Съществен елемент от превенцията по осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд в предприятията за производство на химични продукти, 
каучукови и пластмасови изделия са въведените и ефективно действащи системи 
за обучение и квалификация на работещите и длъжностните лица по въпросите за 
безопасност и здраве при работа (“Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, “Неохим” АД, 
гр. Димитровград, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Химик” АД, “Асенова крепост” АД, 
гр. Асеновград и други). В тези предприятия се провеждат и ежегодни изпити на 
персонала, обслужващ съоръженията с повишена опасност. 

Данните от анализа на инспекционната дейност показват, че 
ръководителите на малките и средни предприятия за производство на пластмасови 
и каучукови изделия, полиграфическа и издателска дейност все още не 
организират ежегодно различни форми за повишаване на знанията по 
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните 
лица, които ръководят и управляват трудовите процеси. Липсата на 
професионализъм в подходите и организацията на работата по осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд от низовите ръководни кадри е една от 
основните причини за принизения контрол по спазване на трудовото 
законодателство на отделните работни места и трудовите процеси като цяло. 

Подценяват се и въпросите, свързани с обучението и квалификацията на 
кадрите (най-често по електробезопасност). Това се потвърждава и от факта, че 
през деветмесечието са отстранени 26 работници за липса на правоспособност 
или квалификация за извършваната от тях работа (“Готмар” ЕООД, “Верея пласт” 
АД, гр. Стара Загора, ЕТ “Френски Христо Петков” гр. Стара Загора). 

7. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА 
7.1 Оценка на състоянието на работното оборудване и използваните 

технологии в процеса на производството и влиянието им върху работната среда и 
нивото на трудовия травматизъм. 

Основното технологично оборудване в големите металургични заводи е 
морално остаряло и физически износено (“Кремиковци” АД, София, “ОЦК” АД, 
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Кърджали и др.). Една значителна част от провеждащите се технологични процеси 
и работно оборудване в “Кремиковци” АД са в среда класифицирана като – 
“пожаро”, “взривоопасна” или “особено опасна за поражение от ел. ток”. 
Проверките показаха, че остарялото металургично оборудване се използва до 
отказ. Несвоевременното извършване на ремонтните дейности поради недостиг на 
резервни части и квалифициран персонал е предпоставка за възникване на 
потенциален риск за работещите. 

В някои от големите предприятия от химическата и циментовата 
промишленост, за производство на рафинирани нефтопродукти и за производство 
и леене на метали се вложиха значителни инвестиции и използваното работно 
оборудване се поддържа съгласно технологичната и ремонтната документация. 

В повечето от малките и средните предприятия за производство на бои, 
лакове и лепила, керамичната и полиграфическата промишленост, леенето на 
метали, производство на изделия от хартия, картон, каучук и пластмаси се 
използва оборудване от различни поколения като техническото състояние често не 
отговаря на минималните изисквания за безопасна експлоатация. Смяната на 
собственици, липсата на документация и на финансови средства се отразява 
негативно на изпълнението на планово-предупредителните и капиталните ремонти 
на амортизираното работно оборудване, респективно и на неговото безопасно 
състояние. Немалко са собствениците, които приемат разходите за подобряване 
условията на труд за нецелесъобразни и които не водят до повишаване на 
рентабилността. Продължава разкриването на производства и дейности в 
непригодни за целта сгради като се монтира старо и необезопасено работно 
оборудване. Все още е малък броят на фирмите, въвеждащи в експлоатация нови 
технологии и оборудване. 

Като изключение на последното са пуснатите в експлоатация нови 
производствени мощности: 

− “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; 
− “КЦМ” АД, гр. Пловдив (производство на сярна киселина); 
− Линде газ България” ЕООД, база Русе; 
− “Инса ойл” ООД, гр. Раковски (производство на горива); 
− “Хаят България Кемикъл” ООД, гр. Варна (производство на миещи и 

перилни препарати); 
− “Месер Химко газ” ООД, гр. Враца; 
− “Алкомет” АД, гр. Шумен; 
− “Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман; 
− въведен е в експлоатация нов цех за производство на бои и лакове в 

“Инса” ЕООД, гр. Раковски; 
− в “Неохим” АД, гр. Димитровград се извърши капитален ремонт на 

реформинговата пещ и се изгради нова инсталация за съхранение и пълнене на 
втечнени въглеводородни газове; 
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− извършена е реконстукция и модернизация на Крекинг блока в 
производство “Каталитичен крекинг” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас; 

− въведени са нови, напълно затворени автоматични системи за 
херметизирано подаване на изходните суровини в “Ханбергер България” ЕООД, гр. 
Севлиево, “Асенова крепост” АД, гр. Асеновград, “Готмар” ЕООД, гр. Съединение, 
“Интер БГ” ООД, гр. Омуртаг; 

− изградиха се нови производствени мощности за производство на 
полиетиленови тръби в “Девня пласт” АД; 

− в производство на каучукови изделия са пуснати в експлоатация нов цех в 
“ПИК” ООД, гр. Хасково и автоматизирана линия в “Зебра” АД, гр. Нови Искър; 

− въведоха се нови екструдерни линии за производство на полиетиленови 
опаковки в “Пластхим-Т” ООД, гр. Тервел, “Робифир пласт” ООД и “Робифир пласт” 
ЕООД, гр. Кочериново; 

− в отделни цехове е подменено използваното работно оборудване 
(“Пластек” ООД, гр. Хасково, “Интерпласт” ООД, гр. Хасково, “Начев” ООД, гр. 
Ботевград, “Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “Химик” АД, гр. Димитровград, 
ЕТ “Зорница-Радев”, гр. Пазарджик, “Санипласт” АД, гр. Шумен) с автоматични, 
високопроизводителни шприц машини и бласт автомати. 

При проверките за пореден път се констатират, че в някои предприятия, 
експлоатиращи съоръжения с повишена опасност – повдигателни съоръжения, 
съдове под налягане и др., не се осъществява съответния технически надзор – 
“Елма” АД, гр. Троян, “Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен, “Изола Петров” ЕООД, с. 
Чепинци, ”Диск” ООД, гр. Добрич, “Полимери” АД, гр. Девня , “Ивел-Т” ООД и 
“Хаксазон” ООД от гр. Варна, ”Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “Органика-
България” ЕООД, обл. Русе, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Хамбергер-България” 
ЕООД, гр. Севлиево, “Сиад България” ООД, “КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД, 
“Криогазелит” ООД, гр. Перник и др. 

Установи се, че значителна част от спрените СПО в “Кремиковци” АД, от 
държавните органи на ГД ”ИДТН” (главно повдигателни съоръжения) продължават 
да се експлоатират в грубо нарушение, както на Закона за техническите изисквания 
на продуктите (чл. 46, ал. 2, т. 2), така и на ЗЗБУТ (чл. 8, ал. 1). Горното създава 
непосредствена опасност за живота и здравето на работещите във фирмата. 

Отлага се извършването на годишните технически прегледи на СПО дори и 
в големите химически предприятия, като “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас. 

Извършените проверки в рискови обекти на периодичен контрол в 
“Кремиковци” АД, “Полимери” АД, гр. Девня, “Агрополихим” АД, гр. Девня и др. 
показаха, че не са изработени методика и мероприятия за защита от корозия на 
тръбопроводите, не се извършват периодично технически преглед на газовите 
съоръжения, не се извършва периодичен метрологичен контрол на контролно-
измервателните прибори и т.н. 

Общ недостатък е, че ремонтираното работно оборудване се въвежда 
отново в експлоатация без доказване на безопасностните му качества. 
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В част от предприятията е установено, че не се спазват основните 
изисквания за осигуряване на електробезопасност. Не се извършват необходимите 
периодични измервания на защитните и мълниезащитните заземетелни 
инсталации и на импеданса на контура “фаза – защитен проводник” – “Лукойл 
България – ПСБ Аспарухово”, “Линде газ България” ЕООД, станция Ст. Загора, 
“Сиад България” ООД, станция Пловдив, “Китка стил”ООД, “Теба глас” ООД и Мера 
глас“ ООД от гр. Нови Пазар, ЕТ “Дамян Енчев”, с. Крамолин (Габровска обл.), 
“Полимери” АД, гр. Девня, “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Неохим” АД, гр. 
Димитровгад, “Полипласт” ООД, “Икон” ООД, гр. Борово, “Белапластик” гр. Бяла. 
Пропуски в това отношение са констатирани в газстанциите и бензиностанциите 
във Варненска обл. и др. 

Други нарушения на изискванията по електробезопасност са: 
− липса на класификация на пожаро- и взривоопасните помещения по 

отношение на електрообзавеждането (“Солвей Соди” АД, гр. Девня, ЕТ “полифол-
Кр.Жеков”, “Полипласт” ООД, “Антарес”ООД, “Белапластик” АД, гр. Бяла, “Ким 
Пласт” ООД, “Мегапорт” ООД, гр. В. Търново, “оргтехника” АД, гр. Силистра и др.); 

− допускане до експлоатация на необезопасени ел.табла (“Кремиковци” АД, 
гр. София, “Аргополихим” АД, гр. Девня, “Оргахим” АД, гр. Русе и др.); 

− не е определено лице от електротехническия персонал, което да следи 
изправността на ръчните ел. инструменти (ЕТ Дейзи-Десислав Георгиев”, “Икон” 
ООД, ЕТ “Генади Георгиев”, “Кредор” ЕООД и др.); 

− липсват графици за поддръжка, почистване, подмяна и ремонт на 
осветителните инсталации (“Белапластик” АД, гр. Бяла, “Полипласт” ООД, гр. Русе 
и др). 

7.2 Травматизъм  
По оперативни данни на НОИ, през 2004 г. в седемте отрасли са 

регистрирани общо 463 трудови злополуки, което представлява около 11 % от 
общия брой за страната. В 46 % от тях са допуснати в ИД “Производството и 
леенето на метали” – общо 212 бр. В химическата промишленост този брой е 72, в 
силикатната промишленост – 60, в производство на изделия от каучук и пластмаси 
– 55 бр. В сравнение с 2003 г., когато в тези отрасли са регистрирани общо 542 
трудови злополуки, през изминалата година отчитаме намаляване с около 15 %, 
което до голяма степен е в резултат и на извършвания периодичен контрол на 
рисковите производства и дейност. С изключение на предприятията от 
производство и леене на метали, където нивото на допуснатите трудови злополуки 
се запазва висок (268 за 2002 г., 257 за 2003 г и 212 за 2004 г.) в останалите 
икономически дейности се констатира тенденция на намаляване. Използването на 
силно амортизирано оборудване и стари технологии, недостатъчните инвестиции, 
а също така и субективният фактор са едни от основните причини за допуснатите 
през годината трудови злополуки. 

През 2004 г. в седемте отрасли бяха допуснати и общо 11 трудови 
злополуки, предизвикали смърт, при 4 за 2003 г, т.е. увеличени са повече от два 
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пъти. От тях по 3 са в производство и леене на метали, силикатната промишленост 
и производство на хартия и картон. 

Трудовите злополуки, довели до инвалидност са общо 18, като 8 от тях са 
настъпили в предприятия за производство леене на метали, 4 в “Производство на 
изделия от каучук и пластмаси, 3 – в “Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти и по 1 в ИД 21, 23 и 26. 

8. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ХИГИЕНАТА НА ТРУДА 
Резултатите от извършените проверки през 2004 г. в предприятията от 

седемте отрасли показват, че 16,5 % от констатираните нарушения на трудовото 
законодателство са в областта на хигиената на труда, при 12 % средно за 
страната. Най-много нарушения на хигиенните норми и изисквания са констатирани 
в предприятията за производство и леене на метали – 20 %. 

С установени актуални данни за условията на труд са само 257 от 
проверените през годината предприятия, което представлява 19 % от общия брой 
в седемте отрасъла. 

Резултатите от контролната дейност през изминалата година показват, че 
нараства дела на работещите при неблагоприятни условия на труд в 
предприятията с установени данни за условията на труд в седемте отрасъла (58 % 
при 42 % за 2003 г.). Това се дължи преди всичко на увеличения брой проверки 
(215 при 151 за 2003 г.), извършени в предприятията от ИД “Производство и леене 
на метали”, където 67 % от работещите са изложени на неблагоприятни фактори 
на работната среда. При значително физическо натоварване в тези предприятия 
работят 64 % от работещите, при наднормени нива на шум – 70 %, при прах над 
допустимите норми – 59 %. 

Висок е относителният дял и на работещите експонирани на комбинирано 
въздействие на фактори на работната среда, неотговарящи на хигиенните норми и 
изисквания в силикатната промишленост (48 % от работещите) и  в предприятията 
за “Производството на изделия от каучук и пластмаси” (41 %). 

Всеки четвърти работник в силикатната промишленост е експониран на 
вредното въздействие на физическо натоварване, 35 % на шум и 34 % на прах над 
хигиенните норми. 

Най-често срещаните нарушения по хигиена на труда  през отчетната година 
са свързани отново с неспазване на изискванията за: 

− извършване на измервания и/или тяхното актуализиране за установяване 
състоянието на факторите на работната среда;  

− наличие, състояние и ефективност на вентилационните съоръжения 
(общообменни и местни вентилации); 

− осигуряване на периодични медицински прегледи; 
− разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка 

при работа; 
− предприемане на мерки за механизиране на работните процеси, свързани 

с тежък физически или опасен труд; 
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− осигуряване на ефективни лични предпазни средства и тяхното 
използване; 

− предотвратяване на формирането на вторични източници на замърсяване 
на работната среда; 

− санитарно-битово осигуряване и др. 
Като добра практика в подобряването на условията на труд може да се 

посочи замяната на използвани опасни суровини с безопасни или по-малко опасни. 
Примери в това отношение са предприятията за производство на бои и лакове – 
“Оргахим” АД, “Мегахим” АД и “Екон-91” ООД от гр. Русе, “Булколор” АД, гр. 
Костенец, както и в байцов участък КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна и при избелване на 
целулозата в “Свилоза” АД, гр. Свищов. Спряна е употребата на N – фенил 2 –
нафталамин (неозон “Д”) като антиоксидант в пластмасопреработващата 
промишленост. Заменени са опасни обезмаслители с по-малко опасни при 
разделянето на въздух в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД и “Предприятие за товарни 
превози” към “Локомотивно депо” на “БДЖ” ЕАД, гр. Г. Оряховица. 

И през 2004 г. се затвърждава тенденцията от минали периоди за 
подценяване на въпросите свързани с осигуряването на работното оборудване и 
помещения с вентилационни уредби. От една страна, за тях не се води 
необходимата документация, не се извършват измервания за доказване на 
ефективността, не се извършват периодични почиствания, прегледи и ремонти в 
съответствие с технологичната и ремонтната документация. От друга страна 
такава документация липсва. Нарушения на трудовото законодателство в това 
отношения се констатираха в участък “Термичен” на “Подемкомпонент” АД, гр. 
Габрово, “Оригинал” АД, гр. Севлиево, “Мегахим” АД, и “Оргахим” АД, гр. Русе, 
“Розахим” АД, гр. Г. Оряховица, “Геомаш” АД, гр. Балчик, “Агрополихим” АД, гр. 
Девня, и “Ивел-Т” ООД, гр. Варна, “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Харъб” ЕООД, гр. 
Бяла, “Капитан дядо Никола” АД, гр. Габрово, “Даник” ООД, гр. Казанлък, “Готмар” 
ЕООД, гр. Съединение, “Кула Ринг” АД, гр. Видин, и др., както и в преобладаващата 
част от проверените предприятия за производство на изделия от каучук. 

В големите предприятия от химическата, нефтопреработващата и 
циментова промишленост, както и в някои нови малки и средни предприятия за 
производство на изделия от пластмаси са осигурени колективни средства за 
защита на работещите на работни места. 

Проверките показаха, че в някои химически предприятия и хладилно-
амонячни инсталации (ХАИ) все още не са осигурени необходимите 
газосигнализаторни системи за постоянен контрол на работната среда (“Оргахим” 
АД, гр. Русе , “Зебра” АД, гр. Нови Искър, “Органика-България” ЕООД, обл. Русе, 
ХАИ на “Бовис” АД, гр. Ботевград, ХАИ на “ОМК” гр. Шумен, ХАИ на “Сирма Приста” 
АД, гр. Русе, “Дарко” АД, гр. София и др.), както и  в редица газопълначни станции и 
др. 

Нередки са констатираните нарушения относно метрологичния контрол на 
КИП и А (“Видахим” АД, гр. Видин, “Дал” ООД, гр. Мизия, СД “Ники Иванов и сие” 



 

235 

обл. Пловдив, “С.П.И.” ЕООД, гр. Видин, ЕТ ”Мустафа Джебир” и ЕТ ”Милена 
Металова”, обл. Смолян, “Ер ликид” ЕООД, гр. Пирдоп и др.). 

9. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ 
Извършените проверки през деветте месеца на т.г. показаха, че се допускат 

пропуски по отношение на изготвените планове за предотвратяване и ликвидиране 
на аварии – не се актуализират ежегодно, не са съгласувани със съответния 
териториален орган на МВР, липсват мерки, които биха предотвратили 
възникването на аварии и др. – “Видахим” АД, гр. Видин, “Кеприкорн Кемикълс” 
ООД, гр. Троян, “Оргахим” АД, “Фенопласт” ООД и “Приста ойл” АД, гр. Русе,  “Мид” 
ООД, “Гея – 96” ЕООД и СД “Полидиас – Диловски, Дакова сие”, гр. Перник, “Беана-
Враца” ООД, гр. Враца, “Стелит-пласт” ООД, гр. Сливен, “Пиринпласт” АД, гр. 
Г.Делчев, “Химик” ООД, гр. Димитровград, “Прома” АД, гр. Мадан, “Родопи-7 Л” 
ООД, гр. Чепеларе, “Пампорово-ски” ООД, гр. Чепеларе и др. 

При проверките се констатира и липса на разработени аварийни планове – 
“Харъб” ЕООД, гр. Бяла, “Ново стъкло” ООД, “Китка стил” ООД, “Тера глас” ООД и 
“Мера глас” ООД, от гр. Нови Пазар, ЕТ “Ада-Антон Антонов”, гр. Шумен, ТПК 
“Михалково”, обл. Смолян, “Арексим” ЕООД, гр. Смолян, Чолов” ООД, гр. Пловдив, 
“Михов” ООД, гр. В.Търново, “Пластбул” АД, гр. Монтана и други. 

10. КООРДИНИРАНЕ РАБОТАТА НА ЕДНА РАБОТНА ПЛОЩАДКА 
Проверките показаха, че с малки изключения, работодателите нямат 

писмени договори за осигуряване на ЗБУТ и за координиране на действията за 
предпазване на работещите от съществуващите рискове при работа, особено при 
извършване на ремонтни и демонтажни дейности, когато тези работи се извършват 
на една работна площадка от повече фирми – “Софияпласт” АД, гр. София, “Зебра” 
АД, гр. Нови Искър, “Химик” АД, гр Разград, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Инса 
ойл” ООД, гр. Раковски, “Готмар” ЕООД, гр. Съединение, “ХИК-91-Пацев и сие” гр. 
Садово, “Графус” ООД, гр. Шумен, “Пластмасови изделия”, гр. Средец, “Мусала” 
АД, “АМС-Метал” ООД и др. Като добра практика в това отношение може да се 
посочи “Юмикор Мед” АД, гр. Пирдоп и “КЦМ” АД, гр. Пловдив, където е въведена 
строга система на допуск и контрол на дейността на външни фирми на територията 
на  предприятията. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът на едногодишната дейност на ИА “ГИТ” дава основания да се 

направят следните изводи: 
Постигнати са целите и задачите залегнали в годишния национален план за 

дейността на агенцията през 2004 г. 
Укрепен е административния капацитет на агенцията с нови 40 щатни 

бройки. 
В резултат на непрекъснатото обучение на инспекторите по труда и 

системната самоподготовка нарасна възможността за по-активно въздействие в 
предприятията за спазване изискванията на нормативните актове в областта на 
труда. Повиши се качеството на извършваните проверки в посока по-задълбочено 
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разкриване на причините, пораждащи често повтарящите се нарушения и 
прилагането на адекватни мерки за ограничаване обхвата и обема на тези 
нарушения. В резултат на това расте броят на работодателите, в това число и на 
тези от малкия и средния бизнес, които вече по-непосредствено се ангажират с 
изпълнението на законовите си задължения и отговорности по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Значителни резултати в осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд се констатираха в икономически 
дейности "Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги", "Добив на 
въглища и торф", "Добив на метални руди", "Добив на неметални материали и 
суровини", "Производство на тютюневи изделия", "Производство на текстил и 
изделия от текстил, без облекло", "Производство и леене на метали", 
"Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и 
топлинна енергия и др. 

Наложения през годината режим на строга взискателност към нарушителите 
на трудовото законодателство доведе до прелом в три основни направления: 

Първо – постигнат е забележителен напредък по прилагането на новия ред 
за наемане на работната сила. 

Второ – в значителна степен е преодоляно неразбирането за ролята и 
мястото на оценката на риска като основна предпоставка за ефективно 
осигуряване на ЗБУТ на всяко работно място. В сравнение с 2003 г., през 2004 г. 
броят на предприятията, приели програми за отстраняване на риска се е увеличил 
над два пъти за което определен принос има системното инспектиране по труда и 
прилаганите превантивни форми за безопасност и здраве при работа от органите 
на държавния контрол по труда. Добрата практика на страните-членки на ЕС, 
оценката на риска да е ключов инструмент за осигуряване на безопасност и здраве 
при работа, е вече факт за преобладаващата част от предприятията в 
материалното производство, особено в рисковите дейности и производства. 
Приоритетно насочените усилия на ИА "ГИТ" през последните години към 
строителните предприемачи в тази посока, ангажира все по-голяма част от тях да 
спазват изискването за извършване оценка на риска и да организират 
изпълнението на програми за неговото отстраняване или ограничаване. 

Трето – значим е напредъка по отношение на превенцията. Вече почти няма 
голямо предприятие, а и в не малка част от средните предприятия, където да не е 
осигурено обслужване на работниците и служителите от СТМ – основна задача, на 
което е превенцията. В сравнение с 2003 г. работодателите, осигурили такова 
обслужване са се увеличили над три пъти. 

Стриктното и задълбочено извършване на периодичен контрол в рисковите 
производства и дейности доведе до ограничаване периметъра на рисковите 
фактори, като потенциална опасност за възникване на производствени аварии и 
злополуки. 

През 2004 година равнището на трудовия травматизъм като цяло за 
страната бележи тенденция към снижаване с над 9 % спрямо 2003 година. 
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В над 8000 предприятия макар и малки, които са посетени за първи път е 
положено началото на организиране на дейността по осигуряване на ЗБУТ за 
работещите, в резултат на дадени консултации, технически съвети и препоръки. 

Работодателите са принудени своевременно да отстранят над 170 хиляди 
нарушения на норми, касаещи трудовите правоотношения и осигуряването на 
безопасност за работещите. 

Разширеният обхват на проверяваните предприятия, в това число и на тези 
посетени за първи път, взискателното упражняване на законоустановените 
правомощия, както и интензивно осъществените форми на превенция от ИА "ГИТ" 
с работодателите и другите участници в трудовия процес, доведоха до 
увеличаване на техните способностите да прилагат въведените в националното ни 
законодателство европейски норми и изисквания. 

Броя на предписанията, които не се изпълняват в срок вече е сведен под 
половин процент от общия брой установени нарушения. Основна причина за 
неизпълнението е недостига на достатъчно средства за реализиране на 
мероприятия, осигуряващи безопасност и здраве при работа за работещите. Вече 
са единични случаите на неизпълнение на дадени предписания поради 
пренебрежително отношение от работодатели и длъжностни лица. 

В сравнение с 2003 г. е установен значително по-добър ред при наемането 
на непълнолетни на работа и използване правомерно на техния труд. Взискателно 
са реализирани предоставените на Агенцията със закон разрешителни и 
съгласувателни режими. 

Броят на констатираните нарушения през 2004 година, свързани със 
спазването на работното време, почивките и отпуските намаля в сравнение с 2003 
година с 8,4% в резултат на повишената през последните години взискателност на 
ИА ”ГИТ” към нарушителите на тези разпоредби. 

Броят на лицата, наети без трудов договор в писмена форма и броят на 
лицата, допуснати на работа без да им е връчено копие от заверено уведомление 
от ТП на НОИ, съгласно чл. 62 и 63 от Кодекса на труда през 2004 година намаля с 
близо 40 %. За тези положителни резултати допринесоха положените усилия от 
страна на ИА ”ГИТ” да се информират работодателите за същността на тези 
разпоредби, за големите глоби, които се прилагат в случай на допуснато 
нарушение, както и осъществявания постоянен контрол от инспекторите по труда. 

Приложените от инспекторите по труда, съгласно чл. 405а от Кодекса на 
труда, принудителни административно-наказателни мерки в случаите на наети без 
трудов договор лица през 2004 година намаляват с близо 55 % спрямо 2003 
година. 

Посочените позитивни резултати по защитата на труда и спазването на 
нормите и изискванията на трудовото законодателство се обуславят от трайното 
ориентиране на дейността на Агенцията в следните основни направления: 

− Ефективен контрол и системен мониторинг върху изпълнението на 
задълженията и отговорностите на работодателите и другите участници в трудовия 
процес по безопасност и здраве при работа; 
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− Подобряване  на методите и формите на контрола; 
− Използване и развитие на превантивните форми като средство за 

въздействие; 
− Непрекъснато полагане на усилия за подобряване условията на труд и 

привеждането им в съответствие с нормативните изисквания, особено във високо 
рисковите производства и дейности; 

− Популяризиране проблематиката по безопасност и здраве при работа; 
− Поддържане високо качество и ефективност на контролната дейност и 

предоставяните услуги на всички заинтересовани; 
− Подобряване нивото на взаимодействие с други държавни контролни 

органи и заинтересовани администрации от правителствения сектор; 
− Насърчаване, подпомагане и ефективно участие в структурите на 

социалния диалог по условията на труд и заетостта, особено на ниво предприятие; 
− Разработване на информационна система за нуждите на ИА "ГИТ" по 

програма на ФАР; 
− Повишаване квалификацията на кадрите чрез организиране на обучение, 

за развитие на професионалното ниво на инспекторите по труда; 
− Активно участие в конференции, симпозиуми и технически съвети в 

рамките на постигнати споразумения. 
Поддържането на постигнатото ниво в работата на Агенцията изисква и през 

следващите години да се работи професионално като се развиват и обогатяват 
използваните форми и методи на контрол, съчетани с прилагането на съвременни 
информационни технологии и непримиримост към нарушенията на трудовото 
законодателство. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
SLIK Комитет на старшите инспектори по труда на Европейската 

комисия 
АЗ Агенция по заетостта 
АМСП Агенция за малки и средни предприятия 
БХТ и ПО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 
ГД “ИДТН” 
при ДАМТН 

Главна дирекция “Инспекция за държавен и технически 
надзор” при Държавната агенция по метрология и технически 
надзор 

Д “БТ” Дирекция “Бюро по труда” 
Д “ОИТ” Дирекция “Областна инспекция по труда” 
ДЗСР Дружество за заетост и структурно развитие 
ДНСП Дирекция национална служба “Полиция” 
ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания 
ЗБРС Здравословна и безопасна работна среда 
ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд 
ЗДСл Закон за държавния служител 
ЗЗБУТ Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта 
ЗОП Закон за обществените поръчки 
ИА “ГИТ” Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” 
КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България 
КОС Контрол на общоопасните средства 
КСО Кодекс за социално осигуряване 
КТ Кодекс на труда 
КТ “Подкрепа Конфедерация на труда “Подкрепа” 
КТД Колективен трудов договор 
КТИ при МЗГ Контролно-техническа инспекция при Министерството на 

земеделието и горите 
КУТ/ГУТ Комитет/група по условия на труд 
ЛПС Лични предпазни средства 
МВР Министерство на вътрешните работи 
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МЗ Министерство на здравеопазването 
МОТ Международна организация по труда 
МРЗ Минимална работна заплата 
МСП Малко и средно предприятие 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
НКИД Национален класификатор на икономическите дейности 
НОИ Национален осигурителен институт 
НСЗ Национална служба по заетостта 
НСИ Национален статистически институт 
НСНЗ Национален съвет по насърчаване на заетостта 
НСУТ Национален съвет по условия на труд 
НЦХМЕХ Национален център по хигиена, медицинска екология и 

хранене 
ОтрСУТ Отраслов съвет по условия на труд 
РДВР Регионална дирекция на вътрешните работи 
РДНСК Регионална дирекция на национален строителен контрол 
РС “БОП” Регионална служба “Борба с организираната престъпност” 
РСУТ Регионален съвет по условия на труд 
РУСО Регионално управление социално осигуряване 
СПО Съоръжение с повишена опасност 
СТМ Служба по трудова медицина 
СХН Санитарно-хигиенна норма 
ТПО Трудово-правни отношения 
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