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ПРЕДГОВОР 
 
С голямо удоволствие представяме настоящия Наръчник за инспекторите по 
труда. С включените в него модел на политика за прилагане на трудовото 
законодателство посредством инспектиране,  ръководство за обучение и 
практическа работа и  модел на кодекс за етично поведение, той предоставя три 
основни инструмента, необходими за съвременната ефикасна и ефективна 
практика на инспекцията по труда.  
 
Важна функция на инспекцията по труда във всяка страна е насърчаване 
спазването на националното трудово законодателство, както и на добрите трудови 
практики за осигуряване на основни права на работещите, балансирано социално-
икономическо развитие и стабилни и ефективни трудови отношения, като основа 
за конструктивен социален диалог, а оттук и на благоприятен  инвестиционен 
климат. От инспекциите по труда се очаква да подпомогнат ръководствата на 
фирмите и работниците при разработването на добри трудови практики и 
осигуряването на социална справедливост и достоен труд за всички.  
 
След години на политическа нестабилност, днес страните от Източна и 
Югоизточна Европа са в доста напреднал етап от процеса на бърза 
трансформация по посока на създаване на структури на пазарна икономика. Но 
процесът на приватизация и “усвояване на правилата” на модерната пазарна 
икономика, както и новите социални партньорски отношения се отразиха по твърде 
различен начин върху условията на труд във всички сектори на икономиката. Тъй 
като все по-голям брой изделия и услуги от тези страни навлизат на световните 
пазари, от предприятията ще се изисква все повече и повече да се модернизират и 
да намаляват разходите, за да се задържат на гребена на конкуренцията.  
 
При тези обстоятелства стандартите по труда и тяхното прилагане с помощта на 
принудителни мерки понякога се възприемат като пречка за по-добри резултати в 
бизнеса.  В тези случаи на намесата на правителството в полза на закрилата на 
труда се гледа като на изкривяване във функционирането на свободния пазар, 
което води до по-високи възнаграждения и несвързани с тях разходи за труд, с 
което, както се твърди, се ограничават възможностите за конкуриране на 
глобалния пазар. Приемането на този аргумент на практика означава премахване 
на службите за инспекция по труда, при което социалната защита става силно 
застрашена от силите на свободния пазар.  
 
Успоредно с увеличената глобална конкуренция се наблюдава  тенденция за по-
голяма либерализация, за свободна пазарна среда, в която върху 
разпределението на ресурсите все повече влияят силите на пазара.  В този случай 
желанието да се привлекат инвестиции и да се открият нови работни места 
съобразно с икономическите параметри може да доминира над социалния 
императив за закрила на труда. Както глобализацията, така и повишената 
либерализация оказва натиск върху правителствата за намаляване намесата им 
на пазара на труда, поради необходимостта от все по-сериозно поставяне под 
въпрос и противопоставяне на службите за инспекция по труда . 
 
Но на всеки опит да се маргинализира дейността, свързана с инспекцията по 
труда, трябва да се дава отпор. Глобализацията и либерализацията   оказват все 
по-голям натиск върху трудовите ресурси, което изисква по-голяма бдителност от 
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инспекциите по труда за предотвратяване експлоатацията на труда и влошаването 
на условията на труд. Може да се наложи да се промeнят методите за закрила на 
труда, но тяхното предназначение и цели остават неизменни – дейностите, 
свързани с инспекцията по труда, са от фундаментално значение за балансиране 
на социално-икономическото развитие, а оттук и за социалната справедливост, и 
предоставят услуги, които са важни както за работниците, така и за 
работодателите, особено в етапа на преход, който често пъти е тежък.   
 
Следователно основните аспекти на инспекционната дейност и необходимостта от 
прилагане на принудителни мерки за спазване на законодателството трябва да 
продължат да бъдат приоритет на политиката. В този контекст трябва да се отдели 
специално внимание на множеството трудни, променящи се и понякога 
конфликтни, често пъти нови и непознати функции на инспекторите по труда, както 
и на начина, по който инспекцията може ефективно да управлява процеса на 
реформа. Това неизбежно изисква промени в политиката, в законовата рамка, в 
организацията и структурите на службите за инспекция, както и в методите на 
интервенция – с други думи в това какво и как инспектират инспекторите.   
 
Оригиналните текстове на включените в настоящата публикация документи са 
разработени за Сръбската инспекция по труда като част от двугодишен проект за 
техническо сътрудничество, финансиран от Департамента по труда на САЩ. 
Проектът бе предназначен да помогне на Сърбия да модернизира системата си за 
инспекция по труда като я “направи пригодна” за бъдещото приемане в 
Европейския съюз и да приведе своята политика и практика в съответствие със 
съпоставими съседни европейски страни. Целта бе значително да се подобри 
съответствието със законите и наредбите в областта на труда и безопасността и 
здравето при работа чрез предоставяне, между другото, на ресурси за 
широкомащабна програма за обучение, предназначена да укрепи системата за 
инспекция по труда и да популяризира понятието интегрирана инспекция по труда. 
В този контекст практическите инструменти, разработени по време на проекта и 
адаптирани за вас в настоящата публикация, бяха от голяма полза на 
инспекторите по труда в Сърбия.  
 
Според нас инструментите – политика за прилагане на трудовото законодателство 
посредством инспектиране, ръководство за обучение и практическа работа и 
модел на кодекс за етично поведение - ще имат голямо приложение в други 
страни, особено там, където службите за инспекция по труда и цялата система за 
закрила на труда е трябвало да се пригодят към променящите се политически и 
икономически условия. Материалите са написани на достъпен език, като са 
избегнати техническите термини и е акцентувано върху ключовите моменти за по-
лесна справка. Те са достатъчно подробни, за да подпомогнат инспекторите в 
ежедневната им дейност. Предназначени са да служат като справочни материали 
на инспекторите по труда на всички нива в инспекциите. Друго тяхно 
предназначение е да мотивират ръководителите в инспекциите по труда да 
преосмислят функциите си и да приложат по-новаторски подходи при 
извършването на инспекционни услуги.  
 
Надяваме се, че политиката, ръководството и кодексът ще се превърнат в полезни 
стандартни справочни текстове за инспекцията и инспекторите по труда в много 
страни от региона. Бихме искали да изразим нашата признателност и специална 
благодарност на г-н Волфганг фон Рихтхофен, международен консултант по 
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инспекция по труда, за това, че предостави големия си опит, придобит в 
продължение на много години и в много страни, за проекта и за написването на 
голяма част от материала в настоящата публикация. Г-н фон Рихтхофен 
разработи първоначалния вариант на ръководството за обучение и практическа 
работа за инспекторите по труда и голяма част от политиката за прилагане на 
трудовото законодателство посредством инспектиране. Благодарни сме за неговия 
професионализъм и себеотрицание, както и за всеотдайността при съдействане на 
каузата за съвременна инспекция по труда в Централна и Източна Европа.  
 
Изразяваме признателност също така на тристранния екип, които проучи казуса за 
етичното поведение в Сърбия и въз основа на това проучване разработи първия 
проект на Кодекс за етично поведение на инспекторите по труда, който e от 
практическо значение не само за инспекторите в Сърбия, но и по света. За 
участието им в изготвянето на доклада и в разработването на модел на Кодекс за 
етично поведение бихме искали да благодарим на г-н Мариян Зович, Генерален 
секретар на Сръбската асоциация на работодателите, на г-н Славолюб Лукович, 
Генерален секретар на Синдиката “Независимост”, на г-жа Мая Илич и г-жа Таня 
Вукмирович, старши инспектори в Сръбската държавна инспекция по труда. 
 
Дължим благодарност също така на г-н Кристофър Милууд за това, че откри 
скулптурите и предостави техни снимки за илюстриране на настоящата 
публикация.  
 
Накрая бихме искали да благодарим на г-жа Анна Фаркас, служител по програмата 
в Бюрото на МОТ в Будапеща, за участието й в проекта и особено за 
редакторската й работа при адаптиране на тези важни материали за  по-широка 
аудитория, за да се възползват от тях инспекциите по труда, работодателите и 
работещите в Централна и Източна Европа и в други региони.  
 
Петра Улсхьофер 
Директор на 
Подрегионалното бюро на МОТ 
За Централна и Източна Европа 
Будапеща 
 
Ани Райс 
Старши специалист по 
безопасност и здраве при работа 
Подрегионално бюро на МОТ 
За Централна и Източна Европа 
Будапеща 
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осигури по-ефективно въвеждане на интегриран подход за инспекция по труда в 
съответствие с принципите на конвенциите на МОТ и практиката в страните членки 
на Европейския съюз. Главната цел на модела на политика е да осигури всички 
работодатели и работници да спазват изискванията на трудовото законодателство 
в съответната страна,  а правителството да подпомага и да налага спазването на 
законите чрез комбинация от консултативни и контролни мерки за осигуряване 
на достоен труд за всички.  
 
Спазване на законите трябва да се постига посредством принудителни мерки не 
само в интерес на обществения ред, но и за осигуряване закрила на всички 
работници в страната и техните семейства, за да не се конкурират работодатели, 
които инвестират в достоен труд, с неспазващи закона конкуренти, за да се 
осигури равенство за всички и за да продължат икономиката и обществото да се 
радват на възможностите за растеж, при който всички граждани получават 
справедлив дял.  
 
Представената политика включва визия за предназначението и посоката на 
развитие на системата на инспекция по труда в съответната страна; формулирана 
мисия, в която се дава отговор на въпроса в кой бизнес сме; група стратегически 
цели, които ръководството на инспекцията се стреми да постигне в по-
дългосрочен план; и ръководни принципи, които то иска да види приложени в 
една съвременна служба за инспекция, за да бъдат изпълнени критериите за 
добро управление на всяко правителство.  
 
Моделът на политика включва също така серия от параметри, въз основа на които 
ще се прилага; посочени са ясни, прозрачни и ефективни процедури за 
стандартната инспекционна дейност (първи посещения) и санкции; изложен е 
подходът към сектора на малките и средни предприятия (МСП); и са 
разгледани специфични въпроси като особено опасни дейности: строителство, 
минно дело, химическа промишленост, селско стопанство; и особено уязвими 
групи работници: въпроси, засягащи работещите жени, напр. защита на 
майчинството, тормоз при работа или детски труд, работещите в дома си, 
домашните работници, мигриращите чужденци и т.н. 
 
Политиката трябва да се възприема като модел, който може да се използва като 
основа за разработване на специфична национална политика за прилагане на 
трудовото законодателство посредством инспектиране. Естествено в Централна и 
Източна Европа, както и по света, съществуват множество различни системи на 
организация на службите за инспекция по труда – в рамките на министерствата по 
труда, в рамките на организации, под егидата на които има няколко инспекционни 
служби, или независими национални служби за инспекция, които се отчитат 
директно на парламента. В представения тук модел на политика се говори за 
служби за инспекция по труда и  Министерство на труда като съкратени 



 11 

наименования, характерни за конкретната система на всяка страна. От вас се 
очаква да ги съотнесете към съответните наименования и организационна система 
във вашата страна. 
 
След като бъде създадена, новата политика трябва да бъде представена на 
тристранна (или многостранна, ако основните партньори са повече) национална 
среща на високо ниво, за да бъде обсъдена, уточнена и одобрена. След 
одобряването й, трябва да й бъде оказана силна политическа подкрепа на 
възможно най-високо ниво.   
 
Новата политика трябва да бъде разпространена широко сред всички носещи 
отговорност и имащи отношение към нея страни, като чужди инвеститори и др., за 
да бъдат ясно информирани какво очаква от тях инспекцията по труда и какво те 
могат да очакват от инспекционните служби. Всички служещи и новоназначени 
инспектори по труда трябва да бъдат обстойно обучени за ефективно прилагане 
на тази нова политика.  
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НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОСРЕДСТВОМ ИНСПЕКТИРАНЕ 

 
 
1. Предисловие 
Министерството на труда в..........(да се добави името на страната) отговаря за 
осигуряване спазването на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и останалата свързана с тях действаща нормативна уредба по 
труда, чрез консултативни, принудителни и всякакви други подходящи мерки.    
 
За целта то осигурява функционирането на Национална служба за инспекция по 
труда (СИТ), с централно управление в Министерството на ..........., ......областни 
инспекции по труда в страната, и корпус от........служещи инспектори по труда. 
(Попълнете съответните наименования, броя на областните инспекции и 
инспекторите и т.н.). 
 
С одобряването на Националната политика за прилагане на трудовото 
законодателство посредством инспектиране се  предвижда да се определи целта и 
посоката, както и да се засили ефективността и въздействието на цялостната 
работа на централното управление и на областните инспекции, които всички 
инспектори по труда ще осъществяват оттук нататък и чието приложение ще бъде 
обект на строг вътрешен контрол от страна на областните инспекции или 
централното управление, а така също и ще бъде следено отвън - от организациите 
на социалните партньори.  
 
В този документ - Националната политика за прилагане на трудовото 
законодателство посредством инспектиране - са изложени общите принципи, които 
министерството, отговарящо по проблемите на труда, очаква да следват 
централното управление на СИТ, всички директори на областни инспекции и 
всички инспектори по труда. Той дава възможност на работодателите, 
работниците и други отговорни страни да вникнат по-добре в инспекционната 
дейност на СИТ, включително и да следят обучението и работата на инспекторите, 
да търсят отговорност от инспекторите при констатирани явни нарушения и по 
същия начин да отговарят пред тях за спазване на изискванията.    
 
2. Визия 
Чрез консултации със социалните партньори бе одобрена следната визия: 
СИТ има за цел да допринесе за балансираното социално-икономическо развитие 
и просперитета на страната, като обезпечи справедливо и безпристрастно, 
ефективно и ефикасно инспектиране в подкрепа на закона, осигуряващо закрила 
за работниците и повишаващо конкурентоспособността на работодателите.  
 
3. Мисия 
Одобрена е следната формулировка на мисията в допълнение към визията: 
СИТ има за цел да осигури пълно съответствие с цялата национална нормативна 
уредба по труда, така че рисковете по отношение на безопасността и здравето на 
хората и условията на заетост да бъдат надлежно контролирани; и да насърчава 
създаването на справедлива, безопасна, здравословна, стабилна и продуктивна 
работна среда на всички работни места, съобразно с отговорността на службите 
за инспекция по труда в страната.  
 



 13 

4. Стратегически цели 
Като организация СИТ и всички нейни инспектори по труда са ангажирани с 
постигането на следните стратегически цели: 
• Да се насърчи използването на добри трудови практики, включващи по-

добра социална защита, подобрени условия на труд, безопасна и 
здравословна работна среда и адекватни средства за осигуряване на 
благополучие. СИТ прилага трудовото законодателство, за да постигне тези 
цели.  

• Да се осигури информация и консултации във връзка с цялата нормативна 
уредба в областта на труда: Министерството на труда е инициатор и орган, 
контролиращ спазването на трудовото законодателство в страната. Неговата 
изпълнителна агенция СИТ носи отговорността да информира социалните 
партньори и всички основни фигури за законите, и в частност за техните права 
и задължения и, когато е удачно, да ги консултира, просвети и инструктира 
преди да прибегне до санкции.  

• Да се осигури спазване на цялата нормативна уредба в сферата на труда: 
СИТ ще действа превантивно (като планира годишната и месечната, 
националната, областната и отрасловата дейност по инспектиране, 
констатирайки нарушенията и предприемайки корективни действия) и ще 
предприема ответни мерки (т.е. като отговаря на  жалби, разследва злополуки 
и инциденти и съдейства за решаване на спорове).  

• Да се осигури безпристрастно и цялостно спазване на законите и 
подзаконовата нормативна уредба в областта на труда: те ще се 
спазват от всички, за да се предотвратят несъответствията между 
икономическите конкуренти или социални групи (напр. между гражданите на 
страната и мигриращите чужденци, между мъжете и жените и т.н.). Уместното 
използване на правомощията за прилагане на средства за принуда, 
включително съдебно преследване, е от значение, както за да се осигури 
спазване на закона, така и за да се търси отговорност на онези, които имат 
задължения по закон, за пропуски при гарантиране на здравето, безопасността 
и благополучието.  

• Да се оказва съдействие на партньорите в производството при 
прилагане на трудовото законодателство на страната по най-
благоприятния от гледна точка на производителността начин и в 
духа на социалното партньорство. Трябва да се види, че СИТ 
съсредоточава ресурсите си, за да даде видим и измерим принос за 
социалното и икономическо развитие на страната по балансиран и 
безпристрастен начин.  

• Да се поощряват стабилните, продуктивни и хармонични трудови 
отношения, особено чрез насърчаване на колективното договаряне, както и 
като се реагира и се отговаря на жалбите своевременно и безпристрастно и се 
предотвратяват или се помага за решаване на  споровете чрез социален 
диалог.  

 
5. Принципи 
СИТ е одобрила определен брой принципи, които имат определено отношение към 
осигуряването на съответствие със законовите изисквания чрез  подкрепа 
(целенасочена консултация, информация и обучение) и прилагане на 
принудителни мерки (устни разпореждания, предписания, въвеждане на 
специален режим или спиране и даване на сигнал до прокуратурата). 
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- Насочена към клиента услуга: Проблемите, с които се сблъсква бизнесът и 
работниците, трябва да се решават чрез безплатни услуги и по начин, който в 
най-голяма степен е съобразен с онзи, който носи конкретната отговорност в 
случая (т.е. клиента, на който се предоставят услугите). 

- Пропорционалност: всяко прилагане на принудителни мерки трябва да бъде 
свързано  и съизмеримо с рисковете за здравето и безопасността и тежестта 
на очевидното нарушение на трудовото законодателство. Инспекторите трябва 
да преценят до каква степен предприятието е в състояние да спази 
изискванията и дали ползата от евентуалното прилагане на принудителни 
мерки е по-голяма от вредата, а също и дали няма по-добър и по-подходящ 
начин за постигане на тази цел.  

- Ефикасност и ефективност: СИТ ще се стреми към най-добро използване 
на наличните човешки и материални ресурси. Това означава, че ще бъдат 
разработени рационални методи и цели за определяне на приоритетите, 
доколкото е възможно чрез консултации със социалните партньори, и за 
набелязване на най-сериозните нарушители. Те ще се прилагат стриктно и 
ефективното им използване ще бъде строго контролирано.  

- Прозрачност: СИТ ще полага усилия да помага на работодателите, 
работниците и други основни фигури за изясняване на техните права и 
задължения, за това какво се очаква от тях по закон и какво могат да очакват те 
от страна на СИТ. Поднормативните актове трябва да бъдат достъпни за 
всички, като бъдат пропагандирани на разбираем език с обратна връзка и 
бъдат осигурени и широко разпространени тълкувания.  

- Отчетност: инспекторите са държавни служители назначени на постоянна 
работа и с осигурена  независимост по отношение на неуместни външни 
влияния, били те политически или финансови. Инспекторите по труда се 
отчитат за предприетите действия и за извършената работа. Следователно 
СИТ ще насърчава и популяризира стандарти за професионална работа и 
практически действия, спрямо които може да бъде оценявана работата на 
инспекторите. СИТ ще разполага също така с ясен и ефективен механизъм за 
разглеждане на забележки и жалби от страна на социалните партньори и други 
основни фигури и за навременното им решаване при строго спазване на 
закона.  

- Последователност: В сферата на инспекцията по труда СИТ ще осигури 
аналогичните случаи  да бъдат третирани от инспекторите по еднакъв начин и 
при еднакви условия, за да се постигнат еднакви резултати по отношение на 
превенцията и привеждането в съответствие със законовите изисквания. Най-
добрата инспекционна практика, разработена в която и да било част на 
страната, ще бъде прилагана и във всички останали региони. 

- Равноправие: СИТ се ангажира да осигури еднаква закрила за всички 
работници в сравними ситуации, независимо дали са местни граждани или 
имат чужда националност.  

- Съгласуваност: СИТ ще издаде ясни указания за  единен, съгласуван и 
последователен подход за интервенция на всички инспектори в областните 
инспекции,  в т.ч. упражняване на правомощията, свобода на действие и 
преценка.  

 
6. Параметри 
Параметрите зад принудителните мерки, прилагани от СИТ и нейните областни 
инспекции, имат за основа следните съображения: 
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- Превенцията е ценен актив, а не допълнителен разход: спазването на 
трудовото законодателство и стандартите по труда не е само бреме за 
работодателите, а допринася и за качеството, ефективността, 
производителността и успеха в бизнеса на предприятията, както и за здравето, 
безопасността и общото благосъстояние на всички трудещи се в страната. СИТ 
ще направи всичко за максималното популяризиране на факта, че превенцията  
е ценен актив, а не допълнителен разход. 

- Спазване на законовите изисквания чрез поощряване на превантивна 
култура за безопасност и здраве и на култура за предотвратяване на 
загубите. Поради редица причини превенцията срещу неспазването на закона 
е за предпочитане пред вземането на мерки след констатиране на 
нарушенията. Инспекторите по труда ще използват целенасочената  подкрепа 
(консултация, информация и обучение) като главно средство за превенция, за 
даване на компетентни и целенасочени съвети на отговорните по закон лица в 
конкретни ситуации и за предоставяне на общо обучение по въпросите на 
закрилата на труда на работещите, работодателите и другите основни фигури 
в областта.  

- Добрите производствени практики означават добър бизнес за 
работодателя: безопасната и здравословна работна среда, липсата на 
дискриминация и равноправието при работа помагат на фирмите да намалят 
потенциалните човешки и материални загуби и поддържат или подобряват 
тяхната конкурентоспособност чрез контролирано използване на различията.  
Споровете, злополуките и заболяванията намаляват ефективността и водят до 
загуби от инвестирането в човешки ресурси. Злополуките на работното място и 
професионалните заболявания, които не се компенсират съобразно с 
изискванията, намаляват жизнения стандарт на семействата вместо да го 
повишат. Освен това, висококачествени изделия и услуги за успешно 
конкуриране на националния и международния пазар не могат да се 
произвеждат с нискокачествени производствени технологии, лоши условия на 
труд и небезопасна и нездравосоловна работна (и обща) среда. 

- Насърчаване на доброволното спазване на закона: в допълнение към 
прилагането на принудителни мерки , СИТ ще насърчава доброволното 
спазване на закона и инициативите за саморегулиране,  като същевременно 
разработва и привежда в действие по-ефективни системи за контрол, за да 
осигури изпълнение на задълженията от отговорните по закон лица, и 
осъществява последващ контрол посредством целеви, макар и извънпланови, 
проверки.  

- Принос на социалните партньори за контрола по спазване на 
законодателството: В такъв случай ресурсите на СИТ биха могли да се 
насочат към по-тежките нарушения на закона и към постигането на по-добро 
съответствие  в сектора на малките/средни предприятия (МСП). 

- Равноправно третиране на работодателите и работещите: по 
принцип, при посещение на работните места, инспекторите ще привличат като 
консултанти и/или за участие в проверката както представители на 
ръководството, така и на работниците, напр. членове на заводските комитети 
или на комитетите по условия на труд.  

- Поощряване на сектора на МСП: МСП са движещата сила на икономиката. В 
тях се създават бъдещите работни места. Политиката на СИТ е да стимулира, 
а не да спира растежа и дейността на МСП. С изключение на случаите на 
сериозни и повтарящи се закононарушения, ръководителите на МСП трябва 
по-често да бъдат консултирани, отколкото да се изпращат за тях сигнали до 
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прокуратурата, и те трябва да бъдат тактично направлявани, за да се намали 
до приемливо за всички ниво бремето от спазването на закона. 

- Подходящо използване на правомощията за прилагане на 
принудителни мерки и на санкции, в т.ч. подаване на сигнал до 
прокуратурата. Тази стъпка е важна и е последното средство, до което се 
прибягва за осигуряване спазването на законодателството, когато другите 
мерки не са дали резултат, а също и поради факта, че осигурява от 
отговорните по закон лица, обвинени в извършването на повтарящи се или 
изключително тежки нарушения, наистина да бъде потърсена отговорност за 
действията им. Необходимо е да се види, че се налагат санкции, но като 
правило, те трябва да се използват с мярка. СИТ ще разработи политика за 
стратегическо използване на санкции и усъвършенстване на съществуващата 
система за санкциониране, с оглед на по-добра ефективност.  

- Подкрепата и прилагането на принудителни мерки в бъдеще ще се 
основават на официалното Ръководство за практическа дейност на 
СИТ, в което са разгледани принципите и практиката на съвременната 
инспекция по труда. Ръководството ще бъде предоставено и на организациите 
на социалните партньори, за да се запознаят с новите процедури и да могат да 
контролират как инспекторите ги изпълняват. 

 
7. Процедури за извършване на проверка 
Инспекцията по труда се основава на приети писмени процедури, изложени и в 
Ръководството за практическа дейност, които трябва да бъдат следвани от всички 
инспектори във всички областни инспекции, след преминаване на съответното 
обучение.  Основните елементи на тези нови процедури за инспекция по труда при 
първа проверка на предприятие са следните: 
- При първото посещение на всяко предприятие за конкретна година 

инспекторите трябва да направят пълна оценка за степента на съответствие с 
трудовото законодателство, като включат всички съответни разпоредби във 
връзка със социалните отношения и по социална защита и също така като 
оценят способността и проявената готовност от страна на работодателя да 
спазва тези разпоредби.  

- Ако видимо нарушенията не са тежки и ако инспекторът има основание да 
вярва, че работодателят ще ги коригира до посочения срок и в бъдеще 
благоразумно ще сътрудничи, първоначалното средство за интервенция ще 
бъде препоръката (целенасочена информация и съвет за най-добрия начин за 
привеждане в съответствие с изискванията на закона), придружена с ясни 
писмени инструкции за начина, по който да стане привеждането в 
съответствие, и с указване на срокове за изпълнението. 

- Ако инспекторът реши да сезира прокуратурата във връзка с работодателя, той 
трябва последователно да обоснове съответните причини за това. Обосновката 
следва да включва информация за законовите задължения на работодателя, 
причините за продължителното неспазване на изискванията и сроковете за 
отстраняване на нарушенията. Причините за сезирането на прокуратурата за 
съответното лице трябва да бъдат изложени в писмена форма.  
- Доколкото е разумно и логично, когато взема решение за изпращане на сигнал 

до прокуратурата инспекторът следва да вземе под внимание също така 
големината и финансовото състояние на предприятието. Законът важи за 
всички, но инспекторът може да прояви по-голяма гъвкавост по отношение на 
малките предприятия, особено що се отнася до крайните срокове за 
изпълнение на изискванията при малки нарушения.  
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- Доколкото е възможно, инспекторът трябва да се консултира с всички 
представители на работещите или синдикатите в предприятието и да ги 
информира за всяко нарушение на трудовото законодателство, на което се е 
натъкнал, както и за по-нататъшните  действия, които възнамерява да 
предприеме.   

- Когато инспекторът констатира нарушения, но реши само да даде съвет или 
информация (придружено винаги с писмени инструкции и срокове за 
привеждане в съответствие със законовите изисквания), може би заедно с 
писмено предупреждение (целенасочена препоръка), по принцип е 
задължително  да бъде направена последваща проверка не по-късно от един 
месец след изтичане на срока за привеждане в съответствие, освен ако 
това не бъде възпрепятствано от “извънредни обстоятелства”.  

- Ако при такава последваща проверка инспекторът констатира, че независимо 
от предишните уверения работодателят не е предприел съществени стъпки за 
привеждане в съответствие и отстраняване на констатираните по-рано 
нарушения, следвайки стриктно политиката, инспекторът трябва да 
изпрати сигнал до прокуратурата, придружен отново с последователна 
аргументация, за да информира още веднъж работодателя за законните му 
задължения и за причините за сезиране на прокуратурата в този момент. 

- Само при изключителни, напълно оправдани случаи, когато работодателят 
изтъкне действителни причини и докаже с документи, че е бил принуден да 
забави изпълнението на законовите изисквания (“извънредни обстоятелства”), 
инспекторът следва още един път да даде само целенасочена препоръка, 
придружена с писмено предупреждение за привеждане в съответствие със 
закона, и нов краен срок за изпълнение на това.  

- На работодатели, които по принцип спазват изискванията на 
законодателството и са дали доказателства за готовност да го правят, което 
трябва да бъде документирано в докладите на инспекторите, може да не бъде 
извършвана нова проверка в продължение на най-малко дванадесет месеца, 
освен ако не бъде получена жалба или не възникне трудова злополука.  

- Инспекторите трябва да документират в писмена форма всички изложени дотук 
действия, зависещи от тяхното решение, и да предадат доклада от първата си 
проверка на директора на областната инспекция по труда за обсъждане и 
одобрение по принцип не по-късно от десет дни след проверката.  

 
8. Санкции 
Докато основната мисия на инспекцията по труда е да осигури спазването на 
законодателството от работодателя чрез ефективно управление и 
предотвратяване на рисковете, санкциите, включително изпращането на сигнал до 
прокуратурата, са съществена част от привеждането на закона в действие.   
 
СИТ ще решава по свое усмотрение дали трябва да бъдат разследвани трудови 
злополуки, случаи на свързани с работата заболявания или жалби за други 
нарушения на Кодекса на труда. Разследвания се предприемат, за да се 
установят: 
• Причини; 
• Дали са предприети или е необходимо да бъдат предприети действия за 

осигуряване спазването на законодателството и предотвратяване на повторно 
нарушение; 

• Натрупан практически опит, който да се използва при превенцията, като бъде 
отразен в законодателството и при управлението ; 
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• Каква е подходящата реакция на различните нарушения на закона. 
 
При подбора на жалбите и докладите за злополуки или професионални 
заболявания, които ще разследва, СИТ ще взема предвид следните фактори: 
• Тежестта на всяко потенциално нарушение на законодателството; 
• Тежестта и размера на реалната или потенциална вреда; 
• Наличната информация за спазването на законодателството от задълженото 

по закон лице в миналото; 
• Националните приоритети при прилагане на законодателството; 
• Практицизъм и вероятност за постигане на резултати; 
• По-широката обществена значимост на случилото се, включително сериозна 

обществена загриженост.  
 
Глобите за нарушения на Кодекса на труда и/или ЗЗБУТ са следните: 
Максимална глоба от ........до..........(парична единица) може да бъде наложена на 

работодателя като юридическо лице за следните нарушения: 
- Недостатъчно  прилагане на мерки за безопасност и здраве при работа; 
- Липса на лични предпазни средства; 
- Липса на оценка на риска на работните места и др. 
(Това са примерни нарушения. Добавете съответните нарушения съгласно 
националното законодателство.)   
 
 Глоба от ........до..........(парична единица) може да бъде наложена на 

работодателя като юридическо лице за следните нарушения: 
- Намеса при избора на представители на работещите, отговарящи за БЗР; 
- Отсъствие на текуща документация за безопасността и здравето при работа; 
- Отсъствие на писмена информация за  всички рискове на работните места, 

предназначена за всички бременни работнички; и т.н. 
(Това са примери за “умерени” нарушения. Добавете съответните нарушения 
съгласно националното законодателство). 
 
Глоба от ........до..........(парична единица) може да бъде наложена на работодателя 

като юридическо лице за следните нарушения: 
- Ако работодателят не представи кратък доклад за констатациите и прегледа на 

работното оборудване и условията на труд; 
- Ако работодателят извършва проверка на условията на труд и работното 

оборудване без да има необходимото свидетелство за правоспособност да 
извършва тази дейност; 

- Ако работодателят изпълнява задачи по безопасността и здравето при работа 
без да има необходимото свидетелство за правоспособност за това.  

(Това са примери за “по-малки”  нарушения. Добавете съответните нарушения 
съгласно националното законодателство.) 
  
Решението за изпращане на сигнал до прокуратурата се взема от Централното 
управление/директорите на областните инспекции (или по съответния механизъм 
в страната). По случая може да бъде повдигнато обвинение, ако има достатъчно 
доказателства за признаване на вина и ако съдебното преследване е в интерес на 
обществото. По правило причините за изпращането на сигнал до прокуратурата 
трябва да бъдат обяснени писмено на нарушителя, но когато обстоятелствата 
дават основание за това и има доказателства в подкрепа на случая, СИТ може да 
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изпрати сигнал до прокуратурата без предварително предупреждение или да 
прибегне до алтернативни санкции. 
 
Във връзка с горепосоченото, СИТ обикновено изпраща сигнал до прокуратурата, 
когато след разследване са налице едно или повече от следните обстоятелства: 
• Смърт поради нарушаване на законодателството; 
• Тежест на предполагаемото нарушение, към която се добавя сериозността на 

всяка действителна или потенциална вреда и поведението в миналото и 
подходът на нарушителя като цяло; 

• Доказателства за дръзко незачитане на закона, по-специално на изискванията 
по безопасност и здраве; 

• Повторни нарушения, които създават значителен риск, или постоянно и 
значително незачитане на закона; 

• Работа, извършена без съответното свидетелство за правоспособност или при 
сериозно нарушаване на законодателството; 

• Когато степента на спазване на законодателството от работодателя и по-
специално управлението на дейността по ЗБУТ е далеч под изискванията на 
закона и създава значителен риск; 

• Неизпълнение на дадено предписание или неспазване на принудителна 
административна мярка “спиране”, или повторение на нарушение, за което е 
имало официално предупреждение.  

• Предумишлено подадена невярна информация или намерение за въвеждане в 
заблуждение по въпрос, които създава значителен риск; 

• Умишлено възпрепятстване на инспектори  да изпълнят законовите си 
задължения; 

• Уместно е да се привлече общественото внимание към необходимостта от 
спазване на законодателството и признаването за виновен, с което да се 
повлияе върху други лица да не извършват подобни закононарушения; 

• Постоянно повтарящо се нарушение, което създава значителен риск, 
независимо от съответните сигнали от страна на работещи, техните 
представители или други засегнати от тази трудова дейност лица.  

 
9. Специални въпроси 
Необходимо е да се обърне подчертано внимание на специални категории  
предприятия с висок риск и на специални категории особено уязвими работници. 
СИТ ще разработи специални дейности, програми и кампании за тези сектори и 
категории чрез консултации с най-ангажираните с тях организации на социалните 
партньори. Икономическите дейности, за които трябва да бъдат разработени 
специални програми и процедури съгласно тази нова Политика за прилагане на 
законодателството, са в областта на рудодобива (мини и кариери); надземното и 
подземно строителство; химическата промишленост и употребата на химически 
вещества в промишлеността; и селското стопанство. Специални категории 
работещи, на чиито условия на труд трябва да се обръща по-голямо внимание, са: 
жените работнички; работещите в дома си; домашните прислужници; мигриращите 
работници чужденци и всички форми на незаконен детски труд.   
 
10. Рискови икономически дейности 
• Минното дело и експлоатацията на кариери, строителството,  химическата 

промишленост и селското стопанство са четири икономически дейности, в 
които постоянно броят на трудовите злополуки и особено на смъртните 
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злополуки е най-висок или рискът за здравето на работещите е най-голям. В 
допълнение към това, в тези икономически дейности и особено в 
строителството и селското стопанство често работят чуждестранни работници 
без изискваните по закон разрешителни за работа, или работници без писмен 
трудов договор. Съгласно политиката на СИТ  всички смъртни злополуки 
трябва и могат да бъдат избегнати и всички работници трябва да имат писмени 
трудови договори. Незаконната заетост и високият процент на злополуките 
често вървят ръка за ръка. Следователно ще бъдат разработени специални 
кампании, за да бъдат стимулирани  работодателите във всички рискови 
икономически дейности да се стремят към по-добро спазване на 
законодателството и преди всичко на наредбите в областта на безопасността и 
здравето при работа.  

• По принцип в икономическа дейност “строителство”  процентът на 
смъртните злополуки вероятно e близо 5 пъти по-голям от средната стойност 
за промишлеността. Тук се наблюдава най-големият брой смъртни трудови 
злополуки спрямо всички останали икономически дейности в промишлеността. 
Тази дейност се характеризира и с най-слабата защита на обществото – всяка 
година членове на обществото (включително деца) стават жертва на 
строителни работи (напр. докато играят на необезопасени или неохранявани 
обекти). Здравето при работа също буди сериозна загриженост в тази 
икономическа дейност. Тук съществува значително по-висок риск от 
нараняване при ръчен труд; висок е процентът на случаите на алергия от 
циментови добавки като хромати; висок е ръстът на синдрома на горните 
крайници вследствие на вибрации; много висок е рискът от изложеност на 
азбест, включително при разрушителни работи.  

• Като допълнение към тези проблеми, по-голямата част от предприятията в 
строителството са МСП и микропредприятия. Работата на обекта често пъти е 
временна и местоположението й се мени бързо. Независимо, че строителите, 
възложителите, архитектите, проектантите и доставчиците  по закон са извън 
сферата на действие на инспекцията по труда,  те имат изключително важна 
роля за отстраняване или намаляване на опасностите и рисковете. 
Следователно СИТ ще разработи специална превантивна стратегия за 
подобряване въздействието на нейната работа в икономическа дейност 
“строителство”, включваща подробна годишна програма за работа с 
определени оперативни приоритети в тази дейност за всяка следваща година.  

• СИТ ще разработи нова програма за безопасност в строителството (ПБС), 
включваща многобройни цели и мерки. Целите за следващите пет години ще 
включват намаляване с една трета броя на тежките и смъртните злополуки до 
2010 г.; намаляване на професионалната заболеваемост при работниците в 
строителството с 20 % до 2010 г.; и намаляване загубата на трудодни на 100 
000 работници поради травми при работа и заболявания също с 20 % до 2010 
г. 

(Тези цифри са пример в помощ на разработването на национална “Програма за 
безопасност в строителството“. Разработете свои собствени показатели по 
възможност чрез консултация с тристранните партньори.) 
• Мерките за постигане на тези показатели ще включват съсредоточаване на 

интервенциите на СИТ за по-добро използване на цялата налична информация 
с оглед на по-точно конкретизиране на областите, в които трябва да има 
подобрение; за разширяване на “целевата аудитория’, за оказване на натиск 
върху онези, които най-силно могат да повлияят за промяна; за осигуряване на 
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по-добра закрила на най-уязвимите работници; и за одобряване на по-
разнообразни техники за интервенция като посещения на производители, 
проверка на завършените сгради “за извличане на поука”, увеличаване броя на 
системните проверки на обекта от страна на строителни специалисти и 
прилагане като приоритетни на специални инициативи за МСП (виж по-долу) в 
тази икономическа дейност.  

• Подобни специални програми за работа ще бъдат разработени и за другите 
рискови икономически дейности и особено за селското стопанство. Във всички 
случаи те ще включват мерки за консултация по безопасност и здраве, 
обучение на работниците и операторите, повишаване нивото на системите за 
управление на безопасността и т.н. 

 
11. Категории уязвими работници 
• Условията на трудова заетост на работещите жени изискват специално 

внимание. Инспекторите по труда носят особена отговорност в това отношение 
като служители, които не само използват принудителни мерки за прилагане на 
законодателството, но и повишават информираността за правата на 
работещите жени съгласно трудовото законодателство. Политиката за 
възлагане на тази задача на жени инспектори, подходящо обучени, за да 
решават специалните проблеми на работещите жени, е важен момент, като 
някои от тях могат да се специализират в закрилата на труда в определени 
икономически дейности, напр. текстилна промишленост, домашни услуги и т.н. 

• Работещите жени, и не само те, са все повече изложени на нежелано 
поведение при работа. То включва агресивно поведение, физическо насилие, 
обиди и унижения, психичен и сексуален тормоз. Извършителите могат да 
бъдат клиенти, пътници, студенти, ръководители, началници, колеги или дори 
подчинени. Обидите са най-разпространената форма на нежелано поведение. 
Често се наблюдава тенденция изложеността да  е най-силна в икономически 
дейности като хотелиерството, приготвянето и доставянето на храна, 
транспорта, комуникациите и средното образование, т.е. обиди и сексуално 
насилие от страна на клиенти, пътници и учащи. Могат да бъдат одобрени  
различни видове мерки, за да се противодейства на нежеланото поведение. Те 
включват информационни кампании и курсове за обучение, които помагат на 
извършителите да променят нагласата си, както и практически мерки като 
система за раздаване на “червени картони” на лицата с агресивно поведение. В 
бъдеще  СИТ трябва  да обърне по-голямо внимание на тези въпроси и да 
разработи специални програми и мерки чрез консултации със социалните 
партньори.  

• Условията на трудова заетост на домашните работници са изключително 
трудни за контролиране. Поради неприкосновеността на частния дом, 
разпръснатостта на тези  работни места, непознаването на собствените права 
от работещите, специфичния характер на трудовоправните отношения и 
нежеланието на работещите да подават жалба даже в случаи на сериозни 
нарушения на законодателството,  възможностите за намеса на инспекторите 
по труда са твърде ограничени. Независимо от това СИТ може да разработи 
помощни материали за работодателите и за работниците, включващи 
информация за съответните им задължения и права, както и за 
съществуващите процедури за подаване на жалби, и да организира медийна 
кампания, за да обхване по-успешно този сектор.  
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• Проблемите на детския труд и ролята на инспекторите по труда при 
решаването им, формулирани в Конвенциите на МОТ, свързани с детския труд, 
(No 138 и 182) и Препоръките (No 146 и 190), както и в националното 
законодателство за прилагането им, изискват изключително чувствителен 
подход от страна на инспекторите. Инспекторите имат нужда от специално 
обучение, за да осъществяват ефективен контрол по спазване на 
законодателството, касаещо минималната възраст за назначаване на работа, и 
да се борят с най-тежките форми на детски труд. Необходимо е те да разберат 
специалните условия на детския труд. А също така и да се научат на по-добро 
сътрудничество с други държавни агенции и със съответните 
неправителствени организации (НПО), които работят активно в тази област. 
СИТ може да разработи специални указания за инспекторите в областните 
инспекции, посочващи най-добрите начини за спазване на изискванията за 
минимална възраст и разпоредбите по безопасност и здраве при работа на 
младите работници и по-специално всички форми на “опасен труд”, определен 
в Конвенция No 182 на МОТ, който е забранен за всички работещи под 18 
годишна възраст и вероятно е широко разпространен в някои рискови 
икономически дейности като строителство и селско стопанство.  

 
12. Малки и средни предприятия (МСП) 
Малки (включително микро) и средни предприятия се срещат във всички 
икономически дейности. Те са движещата сила на социално-икономическото 
развитие. Над 90 % от предприятията в индустриализираните пазарни икономики 
на запада са МСП, които осигуряват по-голямата част от новите работни места на 
пазара на труда. Ефективността им в страните от Централна и Източна Европа 
може да не бъде еднаква – някои са с висока производителност и печалба, 
напълно в състояние да спазват изискванията на трудовото законодателство в 
страната, а други още се борят за това. За голяма част от тези предприятия е 
характерна недобрата работна среда, в която работниците, претърпели трудови 
злополуки, понякога не се обезщетяват и закрилата на труда е недостатъчна. 
Предизвикателството за инспекцията по труда е по-често да насърчава, вместо 
да наказва, да стимулира, вместо да спира развитието на МСП, като съчетава 
икономическата ефективност, успеха на бизнеса и откриването на нови работни 
места с подходящи социални норми, приемливи условия на труд и основна 
закрила на труда. Ролята на СИТ е да осигури в бъдеще инспекторите да 
улесняват спазването на трудовото законодателство от МСП, като прилагат по-
специално следните стратегии: 
• Работа за по-добро осъзнаване на изискванията и дейностите на МСП. 

Информираността на инспекторите за условията и нуждите на МСП ще се 
повиши и те ще бъдат обучени да използват нови и по-ефективни подходи към 
сектора на МСП.  

• Разработване на допълнителни подходи, освен средства за принуда. 
Ще бъдат насърчавани схеми за саморегулиране, самоотчитане и доброволно 
спазване на законодателството. Ще бъдат разработени и постепенно въведени 
кодекси за добра практика и информационни брошури, написани на лесен и 
достъпен език. 

• Активно ще се търси по-добро сътрудничество с други работещи със 
сектора организации, както правителствени учреждения, така и НПО.  

• Ще бъдат очертани нови направления за разпространяване на 
информация. Инспекцията по труда трябва да обхване и работодателите в 
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сферата на МСП, като им предложи услуги, от които те се нуждаят и които 
ценят.   

• Ще бъдат изпробвани като пилотни проекти “Схеми на добро съседство” 
или наставничество и, ако са успешни, прилагането им ще бъде насърчено 
в по-широк мащаб там, където е удачно. Наставничество означава 
партньорство между големи компании и МСП за обмен на опит по закрила на 
труда и в областта на трудовоправните отношения, както и информация и 
добри практики. Следователно СИТ ще положи усилия да достигне до МСП и 
чрез техните по-крупни бизнес партньори.  

• Ще бъде обмислено запознаването от СИТ на заинтересовани работодатели в 
сектора на МСП с методиките на МОТ WISE (Подобряване на труда в 
малките предприятия) и WIND (Подобряване на труда чрез развитие на 
съседната икономическа дейност – селското стопанство). Ще бъде 
проучена възможността за осигуряване на  обучение за инспектори по труда и 
работодатели от МСП по тези твърде успешни подходи към общността на 
МСП, като ще бъдат потърсени външни партньори за осъществяване на 
подходящи програми.  

• Ще бъде обсъдена възможността за адаптиране и въвеждане на немския 
“Модел на работодател”  като пилотен проект в МСП в страната, при 
стимулиране на участниците чрез освобождаване от инспектиране за 2 години 
при условие, че не бъде регистрирана жалба  или трудова злополука.  

• Практически полудневни мероприятия за повишаване на 
информираността по безопасност също могат да бъдат организирани за 
групи работодатели на МСП, съвместно с организации на работодателите и 
работещите. Те ще бъдат насочени към основните рискове в конкретна 
икономическа дейност и тяхното преодоляване, а стимулът ще бъде 
освобождаване от инспекция за период от една година. 

 
13. Контрол по спазване на законодателството 
Контролът по спазване на законодателството по традиция се осъществява чрез 
посещение на предприятията с цел извършване на проверка и за разследване на 
трудови злополуки и жалби. В бъдеще СИТ ще полага усилия и за по-активно 
включване, чрез подходяща форма, на социалните партньори в контрола по 
спазване на законодателството, с оглед повишаване на ефективността и 
намаляване на разходите. Подробностите във връзка с тази нова форма на 
външно наблюдение (контрол) ще бъдат съгласувани с организациите на 
социалните партньори. Работодателите и работниците също ще бъдат 
насърчавани да въвеждат системи за доброволно спазване на законодателството 
под формата на по-редовен социален диалог на ниво предприятие (при 
необходимост стимулиран от инспекцията по труда) или чрез смесени комитети в 
предприятието, които също могат  да поемат отговорността за контрол по спазване 
на социалните норми на работното място.  
 
14. Връзки с обществеността 
По-доброто информиране и контакти с другите правителствени институции, 
социалните партньори и широкия спектър от фигури, които имат отношение към 
проблема, са особено важни за по-доброто познаване на политиката, целите, 
дейността, постиженията и нуждите на инспекцията по труда. Важен елемент на 
тази нова политика е, че СИТ ще публикува своя годишен отчет в съответствие с 
чл. 19 до 21 от Конвенция № 81 на МОТ за инспекцията по труда. СИТ ще създаде 
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в централното си управление специален отдел за връзки с обществеността, 
информация и публикации. Могат да бъдат провеждани и други инициативи като 
информационни кампании.  
 
15. Заключение 
Коректното прилагане на  законовите разпоредби в областта на труда трябва 
наистина да бъде в ръцете на  онези, за които се отнася. Само със съвместни 
усилия работодателите и работещите могат да прилагат ефективно нормите за 
заетостта и БЗР и да внасят текущо подобрения. Ролята на СИТ е да стимулира 
спазването на законодателството; да го улеснява; да осъществява контрол по 
спазването и неспазването на законодателството; и да реагира авторитетно, като 
поражда доверие, безпристрастно и неподкупно на случаите на неспазване на 
законодателството. Настоящото представяне на политиката е предвидено да даде 
основни насоки в работата на инспекторите по труда във връзка с контрола по 
спазване на законодателството, по справедлив, прозрачен, последователен, 
законосъобразен и отговорен начин, за да въздействат на работодателите и на 
работещите да действат съобразно Кодекса на труда и разработените въз основа 
на него нормативни документи, за благото и на трите страни в това партньорство.  
 
Новата политика, която  поставя ударението върху по-голямата прозрачност и 
отчетност на работата на правителството, трябва да бъде широко 
популяризирана, за да знаят работодателите и работещите какво могат да очакват 
от инспектиращите органи, както и какво очаква от тях инспекцията в бъдеще.  
Крайната цел на тази Политика за прилагане на трудовото законодателство 
посредством инспектиране и на многото нови елементи, които съдържа, е да се 
засили отговорността на тристранните социални партньори и така да се допринесе 
за създаване на по-благоприятен климат за спазване на законодателството, както 
и да се насърчи добрата практика по подобие на други индустриализирани и 
развиващи се страни. По този начин тя съдейства за осигуряване на по-добро 
зачитане на закона, за по-висока конкурентоспособност на работодателите и за по-
добра социална и трудова закрила на всички работещи в страната.   
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ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА: 
РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА 
 
УВОД 
 
Често пъти в Югоизточна Европа (както, разбира се, и в други региони на света) 
липсва системно обучение в рамките на инспекциите по труда. Възможно е да 
няма никакво системно въвеждащо, опресняващо или специализирано обучение, 
нито цялостно обучение във връзка със съвременните практики за инспекция по 
труда като планиране на работата, определяне на приоритети, методи на 
инспектиране, методи за превенция, проблеми на дисциплината и реда или 
етичното поведение. Често новоназначените инспектори просто се поставят под 
опеката на старши специалист. Това “чиракуване” позволява да се натрупа опит, 
но не е ясно как би могло да постигне успех без съответно обучение и 
“инструкции”. 
 
Настоящото ръководство може да бъде използвано като такава “инструкция”. В 
него са изложени принципите и практиката на интегрираната1 инспекция по труда в 
съответствие с международните трудови стандарти и най-добрата практика в 
страни с изключително успешна пазарна икономика.  
 
Освен това, като основа за ориентация в ежедневната работа, ръководството 
може да се използва и за групово обучение и самообучение. То може да бъде от 
изключителна полза за ръководството в централното управление на инспекцията и  
в областните инспекции по труда при обучаване, инструктиране и наблюдаване на 
младшия персонал. Текстът предоставя на работещите в сферата на инспекцията 
по труда основна информация за изясняване и предприемане на действия срещу 
нарушенията на законодателството по закрила на труда. Ръководството дава 
съвети на инспектиращите на място как да извършват оценка на различни рискове, 
как да оценяват дадена ситуация от всички страни и да търсят действени решения 
на проблемите. В него са представени средства, които могат да бъдат от полза на 
инспекторите при оценката на  редица проблеми по закрилата на труда, с които 
вероятно ще се сблъскат в ежедневната си работа.   
 
Планирането на дейността на инспекциите в съответствие с приоритетите, 
нуждите и наличните ресурси е от изключително значение в този контекст. В 
процеса на планиране, препоръчан в настоящото ръководство, се набляга на 
планирането на действията, като са дадени и примери за добри работни програми. 
Подчертана е връзката между закрилата на труда и трудовоправните отношения, 
както и необходимостта от повишаване на производителността и ефективността. 
Разгледани са също така нови тенденции и подходи в инспекцията по труда 
предвид развитието на технологиите и обществото. В този контекст ударението е 
поставено върху насърчаването на интегриран и ориентиран към превенция 
подход във всички дейности свързани с инспекцията по труда.    
 
                                                           
1 МОТ насърчава прилагането на интегриран подход за инспекция по труда. Интегрираната инспекция включва 
техническа безопасност, хигиена на труда и здраве при работа, условия на труд и трудовоправни отношения. Тя 
може да бъде осъществена чрез общи проверки от страна на инспектори, подкрепени, където е необходимо, с 
намеса на специалисти. Този всестранен подход, наричан често “едно предприятие – един инспектор”, чрез който 
един компетентен и с подходяща квалификация инспектор може да решава всички основни, несложни въпроси по 
закрила на труда и трудовоправни отношения, дава  възможност за една по-ефикасна и ефективна форма на 
инспектиране  
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Първата част от ръководството представя основните принципи на инспекцията по 
труда, с които трябва да са запознати всички инспектори и особено обучаващите. 
Във втората част е разгледана методично и последователно практиката на 
инспекцията по труда - от подготовката на инспекционните посещения до 
извършването на  различните видове проверка, оценката на ситуацията, 
вземането на решения и написването на  доклада от проверката. В третата част  
са изложени някои бележки свързани с обучението.  
 
Използването на настоящото ръководство ще позволи на инспекторите да се 
изправят срещу предизвикателството да съдействат за справедливи, безопасни, 
здравословни и продуктивни работни места в един променящ се свят на труда. 
Този разумен подход към инспекцията - “от раждането до смъртта” -  ще направи 
инспекторите изключително отговорни при инспектирането. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 27 

ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА: 
РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА 
 
Съдържание  
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- ii. Проблеми на безопасността и здравето 
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- iv. Последващи проверки 
- v. Разследване на трудови злополуки 

г. Заключителна среща 
д. Ключови моменти 
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а. След извършване на проверката 
б. Водене на документация 
2.6. Докладване за извършената проверка 
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Принципи на инспекцията по труда 
 
1.1. Мисия на инспекцията по труда 
Основната мисия на всяка система за инспекция по труда е да осигури спазване 
на трудовото законодателство, което представлява набор от национални 
законови разпоредби и норми, предназначени за закрила на всички работници при 
работа, а в съвременните системи и на самонаетите и обществото, от каквито и да 
било отрицателни последствия от извършваната работа.  Въпросът как най-добре 
да се осигури пълно съответствие със законодателството е твърде дискусионен и 
за изпълнението на тази мисия повечето успешни системи за инспекция по труда в 
света са разработили различни подходи, обикновено под формата на всестранна, 
последователна и съгласувана национална политика за прилагане на 
законодателството. 
 
След много години на експериментиране, на изпробване и понякога на трагични 
грешки, всички особено успешни системи са развили важни общи черти или 
принципи, сред които двата най-важни са превенцията и интеграцията. Общо е 
мнението, че най-добрият начин да се осигури спазване на законодателството е 
преди всичко превенция срещу нарушенията на разпоредбите по закрила на труда. 
В днешно време повсеместно е убеждението, че най-ефективният и ефикасен 
начин за организиране на ориентирана към превенция система за инспекция по 
труда е чрез извършване на интегрирана инспекция по труда.  
 
Превенцията означава, преди всичко, да бъдат положени решителни усилия за 
намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Но в 
контекста на съвременната инспекция по труда превенцията означава повече от 
избягване на опасностите и инцидентите. Принципите и методите на 
съвременните стратегии за превенция могат да бъдат приложени във всички 
области на действие в рамките на отговорностите на инспекцията по труда за 
прилагане на законодателството като: безопасност и здраве при работа; 
трудовоправни отношения; общи условия на труд; незаконна заетост; нелоялност 
в трудовата практика;  решаване на жалби и спорове; разследване на трудови 
злополуки, конфликти, и т.н. В контекста на настоящото ръководство за обучение и 
практическа работа, ударението е поставено върху ориентирания към превенция 
подход към цялостната дейност по инспектирането.  
 
Интеграцията предполага, че всички посочени по-горе въпроси на инспекцията по 
труда, доколкото са част от отговорностите на Службите за инспекция по труда, 
ще бъдат разглеждани в предприятието при посещение за извършване на 
периодична или рутинна проверка. Това означава, че по време на такова 
посещение един подходящо квалифициран и компетентен инспектор ще се 
занимава с всички основни несложни въпроси, свързани със закрилата на труда и 
трудовоправните отношения. Този подход се нарича “интегрирано 
инспектиране”. Той предполага, че болшинството инспектори са добре обучени 
“комплексни специалисти”, т.е. служители, които най-общо познават всички 
области и са подпомогнати от малък брой “специализирани експерти”, т.е. 
специалисти, които познават задълбочено конкретна област и се намесват, 
обикновено по искане на комплексните специалисти, в по-сложни ситуации, 
изискващи тясно профилираните им познания.  
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Специализираното експертно познание трябва да бъде съсредоточено в онези 
областни инспекции по труда, в които има най-голяма нужда от него, т.е. 
съобразно структурата и разпределението на икономическите дейности и 
занаятите; а специалистите, дори и ако седалището им е в определена област, 
трябва да имат компетенции за интервенция както на регионално, така и на 
национално ниво. Тясно специализираните експерти, например, токсиколози или 
други експерти по трудова медицина или хигиена на труда, както може би и 
специалисти по заетостта, колективните трудови отношения, азбеста, детския труд 
или други подобни проблеми, може да бъдат разположени  в централното 
управление и да подпомагат работата на областните инспектори. По този начин е 
организирана инспекцията по труда в най-успешно функциониращите системи в 
повечето развити страни с пазарна икономика и така тя може да работи в бъдеще 
във всяка страна. 
 
1.2. Източници на правомощията на инспекцията по труда 
Правомощията на всяка система за инспекция по труда произтичат от 
националната законова рамка, в която намират отражение разпоредбите на 
Конвенцията на МОТ за инспекцията по труда от 1947 г. (No 81) и Конвенцията на 
МОТ за инспекцията по труда (в селското стопанство) от 1969 г. (No 129). 
Конвенция No 81, основният международен документ в областта на инспекцията 
по труда, има за цел да осигури спазване на законодателството по условия на труд 
и закрила на работещите в промишлеността и търговията. Конвенция No 129 се 
прилага при селскостопански дейности, осъществявани с наемни работници или 
чираци и, при наличие на декларация на ратифициращата страна членка, за 
арендатори, изполичари, членове на кооперативи или дори за семейството на 
извършващия дейността, тоест към онова,  което наричаме селски “неофициален” 
сектор.  
 
Протоколът от 1995 г. към Конвенция No 81 потвърждава още един път 
принципите на тази конвенция и насърчава прилагането им в “нетърговските 
дейности” (главно в публичната администрация, комуналните услуги, местната 
власт, а също и по отношение на въоръжените сили, полицията, затворите и т.н.), 
като същевременно позволява достатъчна гъвкавост, за да осигури уважителни 
съображения (като национална сигурност или надлежно функциониране на 
изпълнителната власт) да не пречат на прилагането на Конвенцията в публичния 
сектор.   
 
Тези норми осигуряват необходима и универсална рамка за статута и 
функционирането на инспекцията по труда. Като такива, те представляват 
източник на сила и власт в пределите на всяка страна – за Службата за инспекция, 
за инспекторите и за системата от клиенти, които те трябва да обслужват – и са 
ценен инструмент в контекста на равноправното обществено-икономическо 
развитие. Конвенция No 81 бе ратифицирана от повече от 130 страни членки на 
МОТ. Преди няколко години тя бе определена от Управляващия орган на МОТ за 
една от десетте най-важни конвенции на организацията.  
 
В член 3 (a) на конвенцията са описани основните функции на всяка система за 
инспекция по труда, които са: “да осигурява спазване на законовите разпоредби, 
свързани с условията на труд и закрилата на работниците по време на работа, 
като разпоредби касаещи работното време, заплащането на труда, безопасността, 
здравето и благосъстоянието, наемането на деца и младежи на работа по трудов 
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договор и други свързани с тях въпроси, доколкото тези разпоредби са изпълними 
за инспекторите по труда.” След като дадена държава членка на МОТ ратифицира 
конвенцията, както са направили повечето страни от Централна и Източна Европа,  
е задължително тя да бъде приложена изцяло в националното законодателство и 
практика.  
 
Конвенция No 81 на МОТ 
Критерии за ефективна инспекция по труда съгласно тази универсална норма 
(ратифицирана от над 130 от 150-те страни членки на МОТ) са: 
• Инспекцията по труда трябва да бъде организирана като система (Член 1), 

прилагана към всички работни места, по отношение на които се прилагат 
законови разпоредби за условията на труд и закрила на работниците (Член 2). 

• Тя трябва да включва редица основни функции, като работно време, 
заплащане на труда, безопасност, здраве и благосъстояние, наемане на 
работа на деца и младежи и други свързани с тях проблеми (Член 3.1). 

• Инспекторите трябва да информират и консултират работодателите и 
работниците как да спазват законодателството и да сигнализират на 
компетентните органи за всички недостатъци или злоупотреби, които са извън 
обсега на съществуващите законови разпоредби (Член 3.1). 

• Инспекцията по труда трябва да бъде наблюдавана и контролирана от 
централен орган на властта (Член 4.1). 

• Ефективното сътрудничество с други държавни служби и частни институции 
(НПО), ангажирани със закрилата на труда, както и с работодателите и 
работниците и техните организации, трябва да бъде поощрявано (Член 5). 

• Инспекторите трябва да бъдат държавни служители на постоянен трудов 
договор, които не зависят от промени в правителството или неуместни външни 
влияния (Член 6). 

• Те трябва да бъдат назначавани единствено с оглед на тяхната квалификация 
и да преминат подходящо обучение за изпълнение на задълженията им (Член 
7). 

• Броят на инспекторите трябва да е достатъчен за ефективното изпълнение на 
тези задължения с оглед, освен всичко друго, и на броя, характера, мащаба и 
състоянието на работните места, броя на заетите работници и броя и 
сложността на законовите разпоредби, които трябва да бъдат прилагани (Член 
10).  

• За целта те трябва да разполагат с регионални офиси и транспортни средства 
(Член 11). 

• Те трябва да имат съответните удостоверения за самоличност и да бъдат 
упълномощени по съответния ред (Член 12 и 13). 

• Проверката на работните места трябва да се извършва с такава честота и 
степен на задълбоченост, каквато е необходима, за да се осигури ефективно 
прилагане на съответните законови разпоредби (Член 16). 

• Съответни наказания за нарушения на законовите разпоредби, по които 
инспекторите по труда упражняват контрол, и за възпрепятстване на 
инспекторите при изпълнение на техните задължения трябва да бъдат 
предвидени в националните закони и др. нормативни актове и ефективно 
прилагани (Член 18). 

• Годишните отчети на инспекцията по труда трябва да бъдат публикувани 
своевременно (Членове 19-21). 
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МОТ редовно наблюдава прилагането на конвенциите. Държавите членки трябва 
да изпращат доклади за предприетите действия по изпълнение на разпоредбите. 
Комисията на експертите по прилагане на конвенциите и препоръките на МОТ 
преглежда тези доклади, както и информацията за законодателството на 
съответната страна и особено всички коментари от страна на организациите на 
работодателите и работещите (които съгласно конституцията имат правото да 
контактуват директно с организацията). Комисията може след това да предприеме 
поредица от все по-твърди мерки, за да осигури цялостно прилагане на 
конвенциите в националното законодателство и практика.  
 
Ако дадена страна продължава да не спазва някои или всички разпоредби на 
ратифицирана от нея конвенция, работодателите, работниците и дори ново 
правителство на страната може да постигнат преразглеждане на въпроса. В тежки 
случаи на неспазване на конвенциите, дадена страна може да бъде заплашена с 
прекратяване на членството й в МОТ и евентуално с изключването й от широката 
международна общност. Такива процедури и включването на работодатели и 
работници заедно с правителствата в системата за контрол придават 
изключителна тежест и авторитет на нормите на МОТ. 
 
Въпреки това, ефективното спазване на международните стандарти може да бъде 
възпрепятствано от много съображения, включително такива от политически, 
правен, икономически, структурен и културен характер, които могат да се появят 
на всяко ниво – от национално до местно. Ето защо е полезно да се говори 
откровено за тези ограничения и те да се вземат предвид при изграждане на по-
добра система за инспекция по труда.  
 
1.3 Основни принципи на инспектиране 
 
a. Функции на инспекторите по труда 
Инспекторите по труда са част от държавната административната система  и 
тяхната най-важна цел е да осигуряват спазване на всички норми по закрила на 
труда, както и да развиват методично и конструктивно трудовоправните 
отношения. 
 
Инспекторите по труда: 
• осигуряват спазването на трудовото законодателство и свързаните с него 

наредби, както и на действащите национални норми по труда; 
• консултират работодателите и работещите как да постигнат най-добро 

съответствие с националната законова рамка; 
• докладват на висшестоящите за проблеми и недостатъци, които  са извън 

обсега на законовите разпоредби; и  
• могат също така, ако това е предвидено в националното законодателство, да 

осъществяват контрол по спазването на колективните трудови договори или да 
прилагат принудителни мерки във връзка с тях.  

 
В много страни инспекторите имат допълнителни функции, които включват: 
• насърчаване на хармонични отношения и социален диалог между 

работодатели и работещи; 
• разследване на жалби и посредничество при спорове между работодатели и 

работещи; и 
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• решаване на някои въпроси на социалното осигуряване и главно във връзка с 
компенсациите на работещите.  

 
б. Осигуряване спазването на трудовото законодателство 
Инспекторите трябва да осигуряват спазване на законодателството във връзка 
със: 
сроковете и условията по наемане на работа, в това число заплащане на труда, 

работно време, отпуски и заплащане за положен извънреден труд; 
безопасността, здравето и хигиената на работното място; 
наемането на работа на деца, младежи и жени, и 
законодателството за защита от дискриминация. 
 
Обсегът на техните правомощия за прилагане на законодателството може да бъде 
различен в съответствие с условията в страната. Понякога някои категории 
работници са извън обсега на закона, като домашни работници, работници във 
фермите, мигриращи работници и такива на случайна работа, сезонни работници, 
самонаети и т.н. Тези така наречени “уязвими групи” често се нуждаят в по-голяма 
степен от закрила на труда, отколкото работниците в нормални фирми с редовни 
трудови договори. Следователно е необходимо да се положат усилия за 
разширяване обсега на дейност на инспекцията по труда така, че да обхване 
всички работни места и всички работници и работодатели. 
 
в. Информиране и консултиране по въпроси от законодателството 
Задълженията на инспекторите за информиране и консултиране на работодатели 
и работници включват: 
обясняване на текстовете в законодателството; 
посочване дали са спазени или не законовите изисквания в дадена фирма; и 
обясняване какво е необходимо да се направи за постигане на пълно съответствие 

със законодателството. 
 
При предоставяне на консултации и информация инспекторите се концентрират 
главно върху това какво е необходимо да се направи според действащите наредби 
и норми, а не толкова как да бъде осъществено от техническа гледна точка.  
Когато дават консултации във връзка с изпълнението на законовите изисквания, 
инспекторите трябва да вземат решения по собствена преценка.  
 
Пример: 
• Какъв срок трябва да определи инспекторът на работодателя за изплащане на 

сумите от предходни периоди, когато надниците са били занижени? 
• Какъв срок трябва да даде инспекторът на работодателя за инсталирането на 

смукателна система за решаване на сериозен проблем, свързан с изложеност 
на прах? 

 
г. Проблеми извън обсега на законодателството 
При изпълнение на задълженията си инспекторите може да попаднат на проблеми, 
които са извън обсега на съществуващите закони и подзаконови актове и които 
очевидно са причина за социална несправедливост. Те трябва да бъдат 
констатирани, описани, обяснени и докладвани на по-висшето ръководство в 
централното управление на инспекцията по труда. Забелязаните проблеми, които 
са извън обсега на законодателството, по принцип би трябвало да бъдат включени 
в доклада от проверката (виж Част II).  Докладваните недостатъци могат бъдат 
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използвани като основа за изменение на законодателството. Инспекторите имат 
важна, постоянна роля за усъвършенстване на нормите по социална защита и 
закрила на труда.  
 
Инспекторите по труда насърчават социалния прогрес и защитават 
социалния мир.  
 
д. Задължения на инспекторите 
Даването на правомощия на инспекторите не означава, че те могат да правят 
каквото поискат. Правомощията им трябва да бъдат регулирани чрез редица 
обвързващи задължения.  
 
Инспекторите трябва: 
• да уведомят работодателите за присъствието си по време на проверка. (Това 

не означава, че е необходимо инспекторите да уведомяват предварително за 
всяко посещение); 

• да покажат на работодателите бадж и/или карта, удостоверяващи 
самоличността им на инспектори по труда; 

• да поемат задължението да не разкриват поверителни процеси и информация, 
която може да навреди на конкурентоспособността или на други бизнес 
интереси на работодателите; 

• да не разкриват източника на каквито и да било жалби срещу работодателите, 
както и да  не разкриват пряко или косвено самоличността на подалия жалбата; 

• да представят на висшестоящите индивидуални доклади от проверките и 
периодични доклади за дейността си; 

• да бъдат независими, безпристрастни и непредубедени, докато осъществяват 
правомощията си; 

• да нямат пряк или косвен интерес във фирмите, в които осъществяват контрол; 
и  

• да се въздържат от всякаква проява на неетично поведение или корупция. 
 
Инспекторите имат както права (правомощия), така и задължения. 
 
Пример: 
• Инспекторът не трябва никога да приема заеми или подаръци от работодатели.  
• Принципът “без изгода” важи и за близките роднини (съпруг, съпруга, деца...). 
 
Въпроси, свързани с политиката 
Инспекциите по труда трябва да отчитат и постоянно да работят по редица 
проблеми, свързани с политиката, които включват: 
• проблеми на трудовоправните отношения и заетостта; 
• проблеми, свързани с безопасността, хигиената, здравето при работа и 

благосъстоянието; 
• нови подходи към инспектирането; 
• производителност на инспекцията по труда 
• развитие на технологиите; 
• уязвими или маргинални групи; 
включване на НПО. 
 
a. Проблеми на трудовите правоотношения и заетостта 
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Интегрирането на функциите, свързани с трудовите правоотношения, в 
инспекцията по труда изисква добро познаване на характера на всяка функция.  
 
Инспекцията по труда е свързана с осигуряване спазването на редица национални 
закони и подзаконови актове по закрила на труда и консултиране на 
работодателите и работещите как да постигнат най-добро съответствие със 
законодателството. Трудовите правоотношения са свързани с взаимодействието 
между правителството, работниците и работодателите по проблеми, свързани с 
работните места.  
 
Взаимодействието между работниците и работодателите и всяка държавна 
намеса, която оказва влияние върху тях, определено засяга политиката и 
практиката на инспекцията по труда.  
 
Пример: 
Разпоредбите за минималната работна заплата определят тарифите 
на заплащане на работниците. Тарифите на заплащане се проверяват от 
инспекторите като част от техните рутинни инспекционни функции.  
Ако има несъответствие между изплатената заплата и полагаемия минимум, 
инспекторът трябва да даде предписание на работодателя за спазване на 
законодателството.  
Ако работодателят откаже, между работодателя и работника възниква спор във 
връзка с правата на личността и нарушение на закона.  
Кой трябва да поеме уреждането на този проблем? Дали той трябва да бъде поет 
незабавно от инспектора по труда или въпросът да бъде отнесен към служител, 
който е специалист по трудови правоотношения? 
 
Споровете във връзка с правата на личността, отнасящи се за съществуващи 
срокове и условия по наемане на работа, трябва да бъдат решавани официално 
или неофициално от инспекторите по труда.  
 
Инспекторите по труда трябва да решават такива трудови въпроси при първия 
контакт и, ако въобще е възможно, във фирмата.  
 
Споровете за интереси, отнасящи се за бъдещи срокове и условия по наемане 
на работа, се уреждат по-добре  извън фирмата от служители, които са 
специалисти по трудовоправни отношения.  
 
• Споровете за права представляват спорове за съществуващи срокове и 

условия по наемане на работа. 
• Споровете за интереси са спорове за бъдещи срокове и условия по наемане 

на работа. 
Една инспекция по труда, разполагаща с достатъчно ресурси, може да назначи 
няколко служители-специалисти, които да се занимават само с по-сложните 
спорове във връзка с трудовите правоотношения. Обаче, в една система за 
интегрирана инспекция по труда е за предпочитане тези функции да се съчетаят и 
да се назначат “комплексни” инспектори по труда, които могат да се справят с 
всички основни несложни въпроси по закрилата на труда и трудовите 
правоотношения.  
 
б. Безопасност, хигиена, здраве при работа и благосъстояние (БЗР) 
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При старата система за инспекция по труда в много страни от Централна и 
Източна Европа функциите на инспекцията по труда (упоменати в Член 3 на 
Конвенция No 81 на МОТ) бяха (и в някои случаи все още са) разделени на 
инспекция по заетостта (инспекция по осъществяване на трудовите 
правоотношения) и инспекция по безопасност на труда и във връзка със здравето, 
хигиената и благосъстоянието, т.е. на работната среда (инспекция по закрила на 
труда). 
 
Днес все повече страни приемат новия подход, наречен интегрирано инспектиране 
или система за интегрирана инспекция, при която функциите на инспекцията по 
труда и на инспектирането на предприятието са интегрирани в една обща 
инспекция. Характерните й черти са както следва: 
По-голямата част от инспекционната работа се извършва от “комплексни” 

инспектори по труда; 
“Комплексните” инспектори по труда са подпомагани от малък екип специалисти; 
Могат да бъдат използвани и технически специалисти, но по-скоро като 

консултанти, отколкото като работещи на пълен работен ден.  
 
Пример: 
“Комплексен” инспектор по труда извършва рутинни инспекции по БЗР. Тя 
констатира труден проблем, свързан с потенциално опасни химически вещества и 
докладва за него на старши специалист, който извършва специализирана 
проверка на следващия ден.  
 
Специалистът по БЗР ще се концентрира преди всичко върху специфични 
проблеми, отколкото върху цялата серия рутинни въпроси, които вече са били 
разгледани от “комплексния” инспектор по труда.  
 
Интегрираният подход на инспектиране има следните предимства: 
По-добро използване на ресурсите; 
По-точно насочено използване на (вечно недостигащия) ресурс от специалисти; 
По-добри отношения между Инспекцията и клиентите, поради това, че 

работодателите не трябва да се занимават с множество различни инспектори;  
а работниците виждат, че се обръща внимание на всичките им потребности. 

 
в. Нови подходи на инспектиране 
Промените в света на труда и скоростта, с която настъпват, изискват различни, 
често пъти нови, дори непознати подходи за инспекция по труда. 
 
Пример: 
Все повече се засилва акцентът върху предоставянето на специализирани услуги 
на предприятията и нараства доверието в комитетите по условия на труд и в 
заводските комитети, които допринасят за по-доброто спазване от работодателите 
и работниците на законите и подзаконовите актове по труда. Това е едновременно 
предизвикателство и възможност: 
• предизвикателство, тъй като инспекторите трябва да консултират и работят с 

множество външни институции; 
• възможност, тъй като тези институции могат да бъдат използвани в подкрепа 

и за подобряване на работата на инспекторите. 
 



 37 

Тъй като предприятията се развиват, стават по-динамични и предприемат повече 
инициативи, инспекцията по труда става част от процеса на улесняване на 
промяната.  
 
Вместо да се провеждат само традиционни дейности (за контрол), все повече се 
акцентира на: 
• развитието на политиките за инспекция по труда на работното място; 
• превенцията, а не намирането на решения на проблемите, включително и като 

средство, допринасящо за бизнес интересите (рентабилност и 
конкурентоспособност); 

• поощряването на по-добри трудовоправни отношения чрез социален диалог; и  
• въвеждането на “саморегулаторни” режими (за управление на БЗР).  
 

Това прави работата на инспекторите по-наситена с предизвикателства, по-добре 
оценена и много по-ефективна. Но за да бъде работата им ефикасна по този нов 
начин, за да могат да се концентрират върху носещия основната отговорност по 
закон, т.е. работодателя, инспекторите трябва да имат солидни познания за: 

• работните процеси в съответното предприятие; 

• социалните отношения в предприятието; и 

• структурата и процедурите в предприятието. 

При превантивния подход инспекциите печелят легитимност с компетентност и 
ефективност. Превантивният подход за инспекция по труда изисква инспекторът 
по-скоро да консултира, отколкото да прилага принудителни мерки, както и да 
действа по-скоро превантивно, отколкото в отговор на възникнали събития. 

Превантивният подход на инспектиране води до три основни последствия: 
• Инспекторите работят повече с висшето ръководство на предприятието и 

представителите на работниците; 
• Инспекторите по-скоро консултират ръководството, отколкото да  вършат 

неговата работа; и 
• Инспекторите трябва бъдат по-добре обучени за по-добро познаване процеса 

на управление и трудовоправните отношения.  
 
Режимите за “саморегулация” могат да бъдат установени със закон (наложени от 
закона и известни като”вътрешен контрол” или “самоинспектиране”) или 
доброволни. Обикновено те се основават на система за управление на 
безопасността и здравето при работа (OSH-MS). Международният еталон за 
подобни системи са Техническите указания на МОТ OSH-MS 2001, които освен на  
английски и френски, са преведени на много от езиците в Централна и Източна 
Европа, включително на български, чешки и словашки, полски и руски.  
 
г. Производителност на инспекциите по труда 
Производителността обикновено се свързва с частния сектор, но може да бъде 
приложена и при инспекциите по труда. Тя представлява съотношение между 
онова, което е произведено, и ресурсите, необходими за производството му. 
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Производителността е свързана с вложените средства, постигнатите резултати и 
връзката между двете. 
 
Производителността на дадена инспекция по труда може да се провери като: 
• се измерят вложенията и резултатите; 
• вложенията и резултатите се съпоставят в рамките на определен срок.  
 
Мярка за производителността или постиженията е броят на проверките, 
извършени от даден инспектор месечно или годишно. Тази мерна единица за 
производителност не отразява качеството на инспекционната работа и като 
статистически показател се характеризира с обичайните отклонения от средната 
стойност. Тя обаче е полезна стартова точка за преглед на дейността на 
инспекцията. Следователно ръководството на инспекцията (централното 
управление и областните инспекции) трябва да определи специфични, реални 
норми за работа, задължителни за  всички инспектори: 
 
Пример: 
• Всеки инспектор месечно трябва да извърши (примерно) най-малко 15 рутинни 

проверки; 
• Всеки инспектор месечно трябва да разследва и докладва определен процент 

регистрирани злополуки; 
• Всеки инспектор месечно трябва да разгледа определен процент жалби по 

проблеми на заетостта или трудовоправните отношения. 
 
Повишаването на производителността не трябва да бъде за сметка на 
качеството. Например, може да изглежда по-лесно броят на проверките да бъде 
увеличен чрез съкратени процедури, без извършване на подробни проверки на 
работните места и надлежно писане на доклади. От това следва, че е необходимо 
да бъде фиксирана продължителността на всеки вид проверка (виж Част ІІ). 
Рутинните или редовни проверки на малки предприятия трябва да се провеждат за 
не повече от час. Проверките на средни предприятия не трябва да отнемат повече 
от половин ден и нито една проверка на което и да е предприятие – било то и 
много голямо – не трябва да отнема повече от един ден. Ако е необходимо, 
големите предприятия могат да бъдат инспектирани от екипи или пък 
инспекторите могат да се съсредоточат върху части от предприятието и по-късно 
да посетят предприятието отново, за да приключат проверката. 
 
Най-добре е производителността да се повиши чрез: 
• по-добро планиране и програмиране на работата; 
• осигуряване на по-добър транспорт за инспекторите; 
• по-голям обем и по-добро обучение; и 
• по-добри помещения за работа и помощно оборудване. 
 
Да се подобри управлението на ресурсите означава да бъде обърнато по-голямо 
внимание на: 
• определяне целите на инспектирането; 
• изготвяне на подходящи планове за работа; 
• наблюдение върху работата на инспекторите; 
• оценка на работата, за да се констатират причините за непостигането на 

целите. 
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Даже когато човешките ресурси на инспекцията намаляват, е възможно да се 
повиши производителността чрез по-добро планиране и управление на ресурсите 
и чрез усвояване на нови методи и подходи за извършване на проверка, като 
интегрирана инспекция по труда.  

 
д.  Развитие на технологиите 
Развитието на нови технологии поставя множество нови изисквания пред 
инспекцията по труда. Такива примери са: промишлените роботи, 
компютъризираните технологии, генното инженерство, нови химически продукти, 
нови вещества, нови форми на организация на труда и т.н. Особено последните  
предизвикват все по-голяма тревога, тъй като са основна причина за стреса и 
други професионални заболявания, преди всичко в страните в преход, и 
причиняват понякога значителни, често “скрити” загуби и допълнителни разходи. 
 
Новите технологии изискват инспекциите да се адаптират към редица нови 
ситуации, включващи: нови процеси на работа, различни видове опасности, нови и 
непознати условия на труд и нов тип трудови злополуки. Новите технологии със 
значителен потенциал за опасност, които се използват, например, в химическите 
заводи и ядрените централи, въздействат не само на работниците в 
непосредствената работна среда, а често и на населението в околността. 
Следователно при даване на консултации инспекторите трябва  винаги да отчитат 
също така  какъв би могъл да бъде ефектът на извършваната дейност върху 
населението. 
 
Примери за последствията от развитието на технологиите за инспекцията по 
труда: 
• Какви стратегии трябва да изберат инспекциите, за да бъдат добре 

информирани за технологичните промени и тяхното очаквано въздействие? 
• Как трябва да бъдат набирани инспектори и да бъде организирано обучението 

им съобразно с новите промени? 
• Как трябва да се развие структурата и организацията на инспекцията, за да 

бъде в крак с новите технологии? 
 
Сложността на новите технологии и необходимостта от съдействие на специалист 
може да предполага по-широко използване на външни консултанти в подкрепа на 
основния състав на инспекцията. Това изисква също така да се набляга повече  на 
закрилата на труда чрез превенция на възможно най-ранния етап. 
 
Обикновено са необходими пространни консултации преди да бъде пуснат в 
употреба нов завод, процес или химическо вещество, което може да представлява 
заплаха за безопасността и здравето на работниците и широката общност. 
 
Необходимо е да се обърне внимание (например) на: 
• проучването и одобряването на проекта и процесите в завода, преди 

изграждането му; 
• централизираната инспекция на внесените машини и оборудване; 
• консултациите с работодателите и работниците за политиката на превенция по 

безопасност и здраве в предприятието; 
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• по-широкото участие на всички страни в разработването на национална 
политика по безопасност и здраве; 

• разработването на стратегия за инспектиране, насочена към приоритетните 
икономически дейности и предприятия, за предпочитане с използване на 
интегриран подход. 

 
е.  Уязвими групи   
Закрилата на работниците се свежда в повечето случаи до включеното в 
колективните трудови договори или в определенията за “работник” и “работно 
място” в нормативната база. 
 
Необходимо е да се прави разлика между работници, попадащи под закрилата на 
закона, и работници с недостатъчна закрила или напълно извън закрилата на 
закона. 
 
Работниците с недостатъчна закрила или напълно извън закрилата на закона 
обикновено са: временни работници, работещи като подизпълнители, работещи в 
дома си, селскостопански работници; работещи в неофициалния сектор в 
градовете, домашни работници, работещи на непълен работен ден, някои 
категории работнички; работещи инвалиди, деца, младежи; мигриращи работници 
и други видове “уязвими” работници.  
 
Често инспекциите по труда не обслужват адекватно тези категории поради 
различни причини: 
• дейността им може да е ограничена от закона така, че да включва само 

отделни видове работници, а не всички всички трудещи се; 
• усилията им са насочени обикновено към наетите в официалния сектор; 
• усилията им са насочени по-скоро към групи работници, отколкото към 

индивидуални работещи. 
 
Когато някои категории работници не попадат под закрилата на закона, 
инспекторите трябва да уведомят за това висшестоящите органи, за да бъдат 
внесени промени в законодателството, разширяващи неговия обхват. 
 
Когато се разширява обхватът на действие на законодателството така, че да 
бъдат включени всички категории работници, инспекциите трябва да разработят 
стратегия, с която да се осигури наистина обхващането на всички тези категории 
от инспекционата дейност. 
 
За да намалят разходите и да повишат конкурентоспособността си, фирмите все 
повече използват трудови договорености включващи работещи в дома си лица. 
Според широкото определение за работещ в дома си (виж Конвенция No 177 на 
МОТ за работата в дома) това е лице, което: 
• извършва работа в дома си или на място, различно от фирмата; 
• оказва услуга или изработва продукт,  определени от работодателя, 

независимо от това кой осигурява оборудването или материалите. 
 
Работещите в дома си, както работещите на заплата, имат право да бъдат 
третирани равностойно. Например, те имат право: 
• да членуват в профсъюзи; 
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• на защита от дискриминация; 
• на безопасност и здраве при работа; 
• на трудово възнаграждение; 
• на достъп до обучение; 
• права и парична помощ при бременност и раждане; 
• на клаузи в нормативната уредба, касаещи минималната възраст за наемане 

на работа по трудов договор. 
 

Инспекторите обаче често срещат трудности при осигуряването на закрила за 
работещите в дома си поради: 
• ограничаващи определения за “работници” в законодателството; 
• определения за “работно място”, които могат да изключват частните домове. 

 
Докато бъде променено законодателството така, че да се улесни достъпът на 
инспекторите до работещите в дома си, на инспекторите може да се наложи да 
използват други средства (напр. НПО, помощ от страна на обществото или 
медиите), за да окуражат работещите в дома си да подават официални жалби, по 
които след това може да се предприемат мерки като се поиска от работодателите 
да посетят инспекцията по труда за разпит или разследване.     

 
ж. Разширяване обсега на инспектиране 
Разширяването на обсега на действие на инспекцията по труда изисква да се 
вземат предвид: 
• законовата база за интервенция; 
• наличието на ресурси; 
• планирането и приоритетите; 
• включването на други агенции/НПО; и 
• използването на медиите. 

 
Законова база за интервенция 
Инспекторите по труда са държавни администратори. Като такива те са част от 
изпълнителната власт и всички техни действия и интервенции трябва да се 
основават на националните закони и подзаконови актове. 

 
Законовите правомощия на инспекторите могат да бъдат широки или ограничени в 
зависимост от това, дали законодателството е все още традиционно или е 
реформирано през последните години. 

 
При сега действащия Кодекс на труда и Закона за безопасни и здравословни 
условия на труд, законовите правомощия на инспекторите по труда ще бъдат 
широки – ще важат за всички работници при всички обстоятелства. 

 
Инспекцията по труда трябва да обхване: 
• официалния и неофициалния сектор; 
• търговския и нетърговския сектор; 
• промишления и непромишления сектор; 
• селскостопанския и неселскостопанския сектор; 
• градския и селския сектор. 
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Инспекторите трябва да осигурят тяхната дейност да достигне до всички работни 
места, и големи, и малки, независимо от разположението им, като обхване наетите 
и дори самонаетите работници. Единствено по този начин те могат да се справят 
ефективно със злоупотребите на самонаетите контрагенти – все по-често явление 
на заобикаляне на законодателството по закрила на труда и социално 
осигуряване, известно като използване на “зависими самостоятелни лица”. 
 
Наличие на ресурси 
Инспекциите могат да направят повече, ако разполагат с допълнителни ресурси. 
Положението ще се подобри, ако използват по-добре съществуващите ресурси. 
Тогава и само тогава вероятно ще получат допълнителни или нови ресурси. 

 
По-доброто използване на съществуващите ресурси не означава просто 
инспекторите да работят по-усилено, а най-вече инспекциите да работят по-
усилено и  по-умно чрез по-добро планиране и управление;  по-добро мотивиране 
на инспекторите; залагане на по-добри норми за работа; и стриктно следене на 
изпълнението. 

 
Получаването на допълнителни ресурси (персонал, превозни средства, офис 
оборудване) ще зависи отчасти от това инспекциите да убедят разпределящите 
ресурсите, че наличните ресурси се използват възможно най-ефективно и 
ефикасно, както и, че новите ще имат реален, измерим принос за постигането на 
балансирано социално-икономическо развитие на страната.  
 
Планиране и приоритети 
За подобряване дейността на инспекциите е необходимо да се преоценят 
приоритетите, за да се съсредоточат ограничените ресурси за инспектиране върху 
предприятията с висок риск – или там, където безопасните и здравословни 
условия на труд не съответстват на нормите, или там, където условията по 
наемане на работа не са законосъобразни; или пък там, където се наблюдават и 
двете. Това изисква инспекциите да разработят методология за определяне 
степента на риска във всяко предприятие или част от него. 

 
Параметри на риска: 
• големина на предприятието: в малките и средни предприятия обикновено има 

повече слабости във фирмената политиката и управлението по БЗР; 
• характер на процесите и продуктите (напр. използване на опасни химически 

вещества, потенциално опасно оборудване и т.н.); 
• тенденции при трудовите злополуки; 
• тенденции при трудовите спорове; 
• липса на синдикати; 
• липса на консултативни комитети (комитети по условия на труд);  
• трудови договорености (работещи по договор, на непълен работен ден и за 

извършване на конкретна задача, работещи в дома;) и 
• профил на работниците (неквалифицирани, жени, непълнолетни, мигриращи). 
з.  Участие на други учреждения/НПО 
Дори и с допълнителни ресурси на инспекциите ще бъде трудно да предоставят 
услуги на всички работници и предприятия. Следователно те би трябвало да 
насърчат други страни да поемат отговорност за част от функциите, 
осъществявани от инспекциите. Става въпрос преди всичко за отделни 
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работодатели, организациите на работодателите, синдикатите и други 
правителствени учреждения, както и за общността на НПО. 
 
Отделни работодатели, както от едрия, така и от дребния бизнес, могат да 
направят много, за да поощрят по-честите консултации и дискусии с  работниците 
за условията на труд и работната среда. Инспекциите могат да консултират и 
насърчават работодателите за създаването на смесени комитети по условия на 
труд, работнически комитети, заводски комитети, съвместни консултативни органи 
и неофициални работни групи, които да поемат отговорност за някои от въпросите, 
с които обикновено се занимават инспекторите по труда.  
 
Организациите на работодателите могат да бъдат насърчавани да консултират 
отделни работодатели във връзка с добрата практика по труда и да им съдействат 
за извършване на по-голям обем работа по самоинспектиране, тъй като добрата 
практика означава добър бизнес. 

 
Синдикатите на ниво икономическа дейност и предприятие могат да направят 
много, за да запознаят отделни работодатели и организации на работодателите с 
нарушенията на законите и наредбите по труда, като по този начин подобряват 
закрилата на работниците. Те могат също така активно да насърчават и да 
участват в колективното договаряне на условията на труд, включвайки и 
безопасността и здравето на работното място.  
 
Като поощряват работодателите, техните организации и синдикатите да участват 
по-активно в закрилата на труда, инспекциите започват да отделят по-голямо 
внимание на предоставянето на консултации във връзка с това какво и как може 
да бъде направено, както и на информация и обучение за работодателите и 
работниците, за да бъдат в състояние да участват ефективно в подходи, при които 
се разчита на самите тях. Ако тази работа се извършва системно и успешно, 
ролята на инспекциите за осигуряване спазването на законодателството, макар и 
все още от жизненоважно значение, често пъти се оказва второстепенна. 
 
Независимо, че саморегулирацията по проблемите на инспектирането трябва да 
бъде активно поощрявана, в много предприятия и работни места няма синдикати, 
а работодателите не са достатъчно загрижени за закрилата на работниците. 
Такова е често пъти положението в по-малките предприятия и в онези, които не се 
посещават редовно от инспектори по труда.   
 
В тези случаи инспекциите биха могли да работят в по-тясно сътрудничество 
с: 
• други министерства в страната (на селското стопанство, здравеопазването, 

образованието, благосъстоянието); 
• областни или местни правителствени учреждения; 
• схеми за насърчаване на дребния бизнес; 
• организации на производителите и кооперативи; 
• общностни групи или институции на религиозна основа; 
• национални или международни правителствени организации. 
 
Инспекторите могат да запознаят такива учреждения, институции и длъжностни 
лица с основните аспекти на закрилата на труда, за да могат последните да 
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предадат тази информация на работниците и работодателите в качеството им на 
консултанти, когато влизат в контакт с тях. Добър пример е този на специалистите 
по развитие на селското стопанство, чиято работа е да посещават отделни 
фермери и да ги консултират във връзка с подобряване на производството. Ако са 
предварително подготвени от инспекцията по труда, тези специалисти могат да 
работят ефективно като посредници и, например, да дават консултации във 
връзка с безопасната употреба на химическите препарати в селското стопанство. 
 
При тези обстоятелства инспекторите не делегират законовите си правомощия на 
неупълномощени лица. Те просто си осигуряват подкрепата и сътрудничеството и 
на други институции за постигане на максимално въздействие и възможно най-
широк обхват на извършваната от инспекцията по труда дейност и предоставяната 
информация . 
 
Сътрудничеството с общността на НПО е особено важно, когато се решават 
проблеми свързани с детския труд. Този въпрос е разгледан по-подробно в 
публикацията на МОТ “Ръководство за инспектори по труда за борба с детския 
труд”. 
 
и. Използване на медиите 
Инспекциите могат да осъществят по-добър контакт с работодателите, 
работниците, организациите на работодателите и синдикатите като използват 
средствата за масова информация и други източници за осведомяване.  
 
Примери: 
• радиопредавания; 
• телевизионни съобщения; 
• постоянна колона във вестник; 
• съобщаване на новини в информационните бюлетини и публикациите на други 

учреждения; 
• включване в новините на специални събития (напр. кампании по безопасност 

или за премахване на детския труд). 
 
Такива подходи могат да  привлекат вниманието на работодателите и работниците 
към техните права и задължения, както и върху ползите от добрата трудова 
практика, давайки им възможност да получат повече информация от инспекциите. 
 
Включването на някои инспектори в дейности за контакт с общността и от сферата 
на  връзките с обществеността  може да намали тяхното участие в извършването 
на проверки и прилагането на законодателството. Но на по-активното използване 
на медиите трябва да се гледа като на инвестиция, която води до по-добра 
закрила на работниците в бъдеще. 
 
Особено когато се полагат по-решителни усилия за контакт с неофициалния 
сектор, използването на медиите се превръща в задължителна стратегия.  
 
 
 
II. ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА 
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2.1. Прилагане на законодателството 
 
Законите закрилящи условията по наемане на работа и работната среда на 
работниците са безсмислени, ако техните разпоредби не се уважават и прилагат. 
Не може да има добро трудово законодателство без добра инспекция по 
труда.  
 
Прилагането на трудовото законодателство посредством инспектиране, т.е. 
осигуряване спазването на нормите и разпоредбите, е основно задължение 
на инспекторите по труда. На тях обаче често им липсват ресурси за изпълнение 
на задълженията на едно приемливо ниво. Въпреки липсата на ресурси от 
всякакъв характер, инспекциите и отделните инспектори могат да подобрят 
работата си, като използват по-добре съществуващите ресурси. За целта е 
необходимо инспекционната дейност да се планира грижливо, за да се обърне 
приоритетно внимание на предприятията, “изложени на риск”, а предприятията, в 
които неспазването на законодателството е рядко явление, да минат на по-заден 
ред. 
Освен грижливото планиране на инспекционната дейност и особено подготовката 
на рутинни проверки без предупреждение, много важен момент е извършването на 
всяка проверка. 
 
• За всяка проверка е необходима надлежна подготовка. 
• Посещението на обекта трябва да следва определена стандартна процедура. 
• Трябва да бъдат предвидени последващи действия, преди всичко представяне 

на доклад от проверката и контрол. 
 
Ефектът от извършената по надлежен ред проверка може да надхвърли  
непосредствената грижа за прилагане на законодателството и постигане на 
съответствие с него. В работата на Министерствата на труда инспекторите 
заемат челни позиции. Чрез общо наблюдение и задаване на въпроси  те могат 
да конкретизират проблемни области, които биха довели до конфликти и спорове 
между работодатели и работници, както и потенциални рискове, които могат да 
причинят трудови злополуки. Ето защо добре извършените проверки могат да 
изиграят важна роля във връзка с превенцията в по-широката сфера на 
отношенията, свързани с управлението на труда. 
 
Освен това рутинната проверка може също така да окуражи работниците и техните 
организации, както и управлението на фирмата да поемат по-голяма отговорност 
по проблеми, с които обикновено се занимават инспекторите по труда. Колкото 
повече инспекторите биха могли разчитат на работниците и ръководството на 
фирмата да поемат отговорност за законните си права и задължения, толкова 
повече време те биха могли да отделят на предприятия, в които липсва такава 
отговорност. 
 
Инспекторите трябва на положат всички усилия за включване на 
представители на синдикатите и на висшето ръководство във всяка 
проверка. 
 
Засилва се тенденцията за определяне на количествени норми за инспекторите по 
труда, често под формата на брой проверки, които трябва да бъдат извършени 
месечно. Тя трябва да се поощрява, за да се подобри  производителността на 
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инспекцията, но трябва да се внимава броят на проверките да не се увеличава за 
сметка на качеството. 
 
Подобряването на количеството и качеството в инспекционната дейност 
трябва да вървят ръка за ръка.  
 
2.2. Планиране на инспекциите 
 
а. Значение на планирането 
За да се постигнат целите на политиката и да се изпълнят задълженията съгласно 
трудовото законодателство, работата на инспекциите по труда трябва да бъде 
надлежно планирана. Директивите на политиката ще дадат резултат, ако бъдат 
превърнати в планове за работа. За да се използват най-добре оскъдните ресурси, 
с които разполагат  инспекциите, е необходимо системно планиране на дейността 
по прилагане на законодателството. 
 
На планирането не трябва да се гледа като на нещо, което би могло да се 
направи, ако остане време. Планирането е  от фундаментално значение за 
инспекциите, ако желаят да подобрят цялостната си работа. 
 
б. Какво представлява планирането? 
Планиране означава подготовка за бъдещето. То включва подготовка за действие 
в определен момент на следващия ден, седмица, месец или година. Планирането 
е противоположност на хаоса и кризата. Чрез него се прави опит хаосът да се 
превърне в ред, а  несигурността да се намали до по-управляемо ниво. То изисква 
набелязване на приоритети. Планирането е средство за превръщане на 
възможното в реално. Ресурсите са недостатъчни – чрез добро планиране може 
да бъдат определени приоритети за тяхното по-ефективно използване. Най-
важното е всеки да изготви план: висшето ръководство в централното 
управление, директорите на областните инспекции и отделните инспектори. 
Разбира се, процесът трябва да бъде добре координиран. 
 
в. Процесът на планиране 
 
Планирането включва: 
• критичен преглед на съществуващото положение; 
• създаване на широка визия за бъдещето; 
• набелязване на цели за осъществяване на тази визия; 
• определяне на задачи, отразяващи резултатите, които трябва да бъдат 

постигнати; 
• определяне на норми във връзка с качеството на резултатите, които трябва да 

бъдат постигнати; 
• обвързване на целите и задачите с определен  график; 
• сравняване на очакваните разходи и ползи преди пускането на плана в 

действие; 
• предвиждане на възможности за наблюдение в хода на изпълнение на плана; 
• предвиждане на възможности за оценка, необходима в края на планирания 

период.  
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Планирането изисква стратегии за действие, за да се осигури постигането на 
целите, задачите и нормите. При изготвяне на плана е изключително важно 
всички, които имат отношение към него, да бъдат наясно със задълженията си, с 
нормите за работа, които трябва да бъдат изпълнени, с целевите показатели и 
графика. 
 
г. Планиране на действията 
Планирането на действията включва да се определи кой какво ще прави и 
кога ще го прави. За това най-вероятно трябва да се погрижи персоналът на 
централното управление на инспекцията по труда (за националните планове и 
плановете по икономически дейности) и директорите на областните инспекции или 
техните заместници (за областните или местните планове). 
 
Преди инспекциите да подготвят подробни планове за работа, трябва да се 
отговори на следните въпроси: 
• Какво е определението за “предприятие” в закона? 
• Колко “предприятия” подлежат на контрол съгласно това определение? 
• Необходимо ли е да се инспектират всички “предприятия”, които по закон 

подлежат на контрол? 
• Колко често трябва да бъдат посещавани “предприятията”, които по закон 

подлежат на контрол? 
• Трябва ли да се прави разлика между големи и малки “предприятия” (МСП)? 
• Кои сектори трябва да бъдат приоритетни? 
 
Пример: 
Цел: През следващата година да се направят по две проверки във 

всички смесени предприятия (общо 1250) 
Инспектори:  50 
Необходим брой  
посещения:    1 250 х 2 пъти годишно = 2 500 
Задача на всеки  
инспектор:   50 проверки годишно или около 5 месечно 
Ако инспекторите работят в екипи (по двама), всеки екип ще извърши 100 проверки  
годишно, а всеки инспектор по труда ще извърши приблизително десет проверки 
месечно (за десетте месеца, с които обикновено разполага). 
 
При подробното планиране трябва да се има предвид и следното: 
• Къде са разположени предприятията, които по закон подлежат на контрол?  
• Кои подлежащи на контрол предприятия трябва да бъдат приоритетни? 
• Как трябва да се определят приоритетните? Според големината, 

разположението, изискванията на политиката, вида на собственост ( напр. 
частна или общинска фирма, със смесено участие, държавна и т.н.), степента 
на риска или други критерии? 

• Какъв е броят на активно проверяващите инспектори за да бъдат извършени 
проверките? 

• Колко време ще е необходимо средно на инспекторите за една проверка? 
• Какъв брой проверки е разумно да извършва всеки инспектор месечно? 
• Как ще работят инспекторите – в екип или сами? 
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След като бъдат уточнени тези въпроси, може да се разработи подробна програма 
за работа за всяка инспекция (на национално, областно и местно ниво) и за всеки 
инспектор. 
 
д. Работни програми  
Работната програма на всеки инспектор се изготвя въз основа на националния, 
отраслов или областен (а в бъдеще, може би, и зонален) план за работа на 
инспекцията по труда. Всеки инспектор трябва да знае кои предприятия следва да 
бъдат проверявани седмично и месечно и колко често. Програмата за работа на 
всеки инспектор трябва да бъде съобразена с неговите или нейните задължения 
(както и с официалните празници, обучението, отсъствията по други причини и 
годишния отпуск). 
 
В индивидуалните работни програми трябва да е планирано време за 
непредвидени ситуации. Те трябва да се изготвят чрез консултации с инспектори, 
ръководители и колеги. Индивидуалната работна програма е също така важно 
средство за текущо наблюдение и оценка на работата на инспекторите. 
Следователно своевременното й изпълнение трябва да бъде внимателно 
контролирано от ръководството на областната инспекция и  централното 
управление.  

 
2.3. Подготовка за извършване на проверка 
 
а. Събиране на предварителна информация 
След определяне на  приоритетите във връзка с инспектирането, формулиране на 
работните планове и приемане на подробните работни програми  може да се 
подготви осъществяването на  самата проверка. 
Инспекторите трябва да проверят досиетата и документацията  за предприятието, 
което трябва да бъде инспектирано, за следното: 
• местоположение на предприятието и име на лицето за контакт; 
• общ брой на работниците, брой на заетите жени, младежите, стажантите и 

работещите чужденци, степен на квалификация, и т.н.; 
• характер на трудовия процес и неговите крайни продукти и услуги; 
• използвани суровини и оборудване, особено ако се използват химикали; 
• предишни нарушения на законодателството и предприети действия. Това ще 

даде престава за общата решимост на предприятието да спазва 
законоустановените трудови норми;   

• общо отношение на работодателя към инспекцията (враждебно, безразлично, 
желание за сътрудничество); 

• трудови злополуки и професионални заболявания през последните пет години 
и главно смъртни злополуки; 

• подадени жалби от работниците срещу ръководството и предприетите 
действия за разглеждане на тези жалби; 

• наличие на синдикат в предприятието и на колективен трудов договор между 
синдиката и ръководството. 
 

Голяма част от тази информация може евентуално да бъде съхранявана в 
електронна база данни и да бъде лесно достъпна преди извършване на проверка. 
Представянето на докладите в електронен вид дава възможност информацията да 
бъде допълвана и текущо актуализирана.    
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Ако е известно, че работодателят не сътрудничи и  проявява агресия по 
отношение на инспекторите, може да е необходима допълнителна 
подготовка. 
 
Например: Може да бъде по-добре проверката да се извърши от старши 
инспектор с опит или по-неопитен инспектор да бъде придружен от колега с по-
голям опит. Необходимо е също така да се обмисли внимателно дали проверката 
трябва да се извърши с предупреждение или да бъде изненадваща. 
 
б. Видове проверки  
Предварителната информация, която трябва да бъде събрана за всяка проверка, 
зависи от вида на проверката. 
 
По принцип има три вида проверки: 
• рутинни; 
• последващи; 
• специални. 
 
При рутинните (редовни или стандартни) проверки се проверява степента на 
съответствие с изискванията на законодателството и предприятията биват 
консултирани как да спазват законовите разпоредби. Обикновено такива проверки 
обхващат всички въпроси, включени в правомощията на инспекцията. 
 
Пример: Тъй като инспекцията отговаря за сроковете и условията по 
осъществяване на трудовите правоотношения, посещението ще бъде насочено 
най-малко върху: заплащането на труда, работното време, положения извънреден 
труд, регламентираните почивки, отпуските, паричните помощи при бременност и 
раждане, спазването на разпоредбите във връзка с минималната възраст за 
наемане на работа по трудов договор, средства за повишаване благополучието на 
работниците и създаващи условия за отдих.  
 
Тъй като инспекцията също отговаря и за безопасността и здравето и за 
работната среда, същото посещение ще включва проверка на: безопасността на 
машините; материалите, с които се работи; химикалите и вредните вещества; 
електрическите инсталации и  мрежа; скелетата на строителните обекти, както и 
безопасността на стълбите; функционирането (експлоатацията) на оборудването, 
пожаробезопасността и общата поддръжка на предприятието. 
 
При интегрирана инспекция по труда инспекторите трябва да бъдат 
компетентни, за да се справят с основните проблеми в тези две важни 
области по закрила на труда. 
 
При повечето рутинни проверки не е необходим последващ контрол под формата 
на ново посещение на инспектор в предприятието. Но в някои случаи ще има 
нужда, особено когато инспекторът е определил краен срок за отстраняване на 
проблеми или нередности, дал е предписания или е съставил акт за въвеждане на 
специален режим на работа или за прилагане на принудителна мярка “спиране”. 
 
Последващи проверки се извършват, за да се определи степента, до която 
предприятието е реагирало на констатациите от предходна рутинна проверка. 
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Инспекторите донякъде разполагат с правото да вземат решение по собствено 
усмотрение, не по отношение съдържанието на закона, чието прилагане са 
задължени да осигурят, а във връзка със сроковете, определени на предприятията 
за отстраняване на нередностите. 
 
Специалните проверки могат да бъдат в отговор на или за разследване на 
конкретна жалба от работник в предприятието. Те могат да бъдат върху конкретен 
проблем, свързан с приоритетите на инспекцията (пожаробезопасност, незаконна 
заетост, азбест, и т.н.) или може да включват разследване на конкретен проблем, 
например тежка трудова злополука. Тези проверки са свързани с конкретен въпрос 
или се извършват за събиране на информация, за да се помогне при вземането на 
решение по въпроса. 
 
в. Подготовка на материалите 
Инспекторът трябва да комплектова материали и документи, които са необходими 
за ефективното извършване на проверката. Това включва: 
• Инструкции за извършване на проверка или подобни документи, описващи 

процедурите на инспектиране; (ако няма такива, за целта може да се използва 
настоящото ръководство). 

• законовите и подзаконовите актове по труда; те трябва да бъдат постоянно 
актуализирани с оглед на последните изменения; 

• официална карта за самоличност, удостоверяваща правомощията на 
инспекторите; 

• копие от колективен трудов договор (браншови или вътрешнофирмен) между 
ръководството и съответния синдикат; 

• предписаните форми на инспектиране; 
• контролни листове, улесняващи проверката по определени проблеми, 

например, основни изисквания по БЗР, и подпомагащи събирането на 
информация; 

• ако е възможно, план на производствената част на предприятието; 
• всякакви налични информационни материали за повишаване на 

информираността и такива с възпитателна цел. 
 
Планът на производствената част ще улесни достъпа на инспекторите до местата, 
където са разположени машините, като им помогне да открият складовите 
участъци (особено за съхраняване на химикали), да прегледат потоците на 
вътрешно движение и общия поток на суровините и готовата продукция. Това е 
особено полезно при проверка в големи предприятия. 
 
Информацията е важен ресурс, толкова, колкото и персоналът, превозните и 
финансовите средства. Без надлежна система за управление на 
данните/документацията инспекторите ще губят ценно време в събиране на 
информация от различни източници и места и впоследствие за обработването й. 
 
г. Потвърждаване на проверката 
Необходимо е да се реши дали за проверката ще бъде оповестено, тоест тя ще 
бъде с предварително уговорен час, или няма да бъде оповестено, тоест ще бъде 
извършена изненадващо. Това е важен проблем, който трябва да бъде част 
от националната политика за прилагане на трудовото законодателство 
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посредством инспектиране и НЕ ТРЯБВА да се оставя да бъде решаван от 
отделните инспектори съобразно с желанието им.  
 
Пример:  
Ако дадена проверка следва да се извърши с предварително оповестяване, 
инспекторът трябва да уговори със сигурност конкретен ден и час за посещението 
си в предприятието. Посещението му трябва да бъде потвърдено един ден преди 
извършване на проверката. Обикновено трудовото законодателство дава 
възможност на инспекторите да извършват ненадейни проверки във всеки разумен 
час. Специалните проверки  обикновено се уговарят предварително, докато 
проверките за последващ контрол може да бъдат оповестени или неоповестени.  
 
За редовните или рутинните проверки трябва ли да бъде оповестявано 
предварително? Решението трябва да се основава на типа интервенция, която 
най-вероятно би довела до подобрения по закрила на труда на работното място. 
 
Основните предимства на проверката с предварително оповестяване са, че тя 
дава възможност на предприятието: 
да събере необходимата информация; 
да предупреди ръководителите и работниците за времето на извършване на 

проверката; 
да организират срещи в улеснение на извършваната от инспектора проверка. 
 
Проверката с предварително оповестяване дава  по-голяма сигурност, че ще 
присъстват представители на висшето ръководство. В крайна сметка, те носят 
отговорността са спазване на законодателството; те трябва “да коригират нещата” 
трайно и да продължат да правят това дори и когато инспекторът не е вече там.  
 
Основните недостатъци при проверката с предварително оповестяване са, че 
на предприятието се дава възможност: 
• да представи нещата в по-добра светлина (напр. като заеме оборудване 

гарантиращо безопасност, например пожарогасители, от други предприятия); 
• висшето ръководство да отсъства умишлено; 
• да “липсват” документи.  
 
Проверките без предварително оповестяване дават възможност на 
инспектора да наблюдава реално съществуващите условия в предприятието. 
 
Следователно изненадваща проверка трябва да се прави, ако инспекторът има 
основание да мисли, че проверката с предварително оповестяване ще даде време 
за прикриване на нередностите. Проверката, извършвана въз основа на 
официална жалба, също по-принцип трябва да бъде без предварително 
оповестяване, за да се предотврати прикриването на документи и доказателства 
и да се предпазят жалващите се от тормоз и дискриминиращо поведение преди 
инспекцията.  
 
д. Мобилност 
Като част от подготовката за проверката е необходимо да се осигури на 
разположение транспорт в необходимото време. За предпочитане е инспекцията 
да разполага със собствен транспорт, но това не винаги е възможно.  
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Понякога инспекторите се свързват с предприятието, за да им осигурят транспорт 
от инспекцията да работното място. Тази практика трябва да се избягва, тъй като 
създава впечатлението, че инспекторът разчита на работодателя и неговата 
безпристрастност може да изглежда компрометирана, особено в очите на 
работниците от предприятието.  
 
Мобилността може да бъде осигурена като инспекторите прибягнат до превозни 
средства, различни от служебните автомобили. Често пъти има и може да се 
използва обществен транспорт. Непрекъснато нараства броят на Службите за 
инспекция по труда, които въвеждат мотопеди и мотоциклети все по-нашироко.  
Все повече инспектори се придвижват пеша, особено, когато службата им е 
разположена в или в близост до промишлените зони. 
 
Да припомним: необходима е надлежна подготовка за проверката. Благодарение 
на нея инспекторът не само се снабдява с информация, за да бъде проверката 
ефективна, но и добива увереност за извършване на проверката. Добрата 
подготовка, точно както и доброто планиране, е не само желателна, но и 
безусловно крайно необходима и е доказателство за професионален подход към 
инспекционната работа.  
 
2.4. Извършване на проверката 
 
Проверката включва три основни етапа: 
предварителни контакти и формалности; 
самата проверка на място; 
заключителна среща с ръководството. 

 
a. Предварителни контакти и формалности 
При големите предприятия предварителните контакти започват на входа на 
предприятието и често включват дискусии, а понякога и конфронтация с персонала 
от охраната независимо, че това трябва да се избягва, ако въобще е възможно.  
Дори когато инспекцията е уговорена предварително, работещите като охрана и на 
пропуска могат да направят отначало задачата на инспектора много трудна. 
Проверките без предупреждение могат да бъдат дори още по-сложни, особено ако 
предприятията следват политика за “приемане на посетители само с 
предварителна уговорка” или “недопускане на чужди лица в сградата”. 
 
Ето защо е от първостепенно значение за инспекторите всеки път да носят 
съответно официално удостоверение за самоличност и да използват личното си 
въздействие2 още от началото, за да осигурят сътрудничество.   
 
Ако това не успее, инспекторът ще трябва да се позове на  властта, произтичаща 
от неговото или нейното служебно положение, и да предяви дадените му от 
закона (и от Министъра на труда) правомощия за извършване на проверка. След 
като получи достъп до предприятието, инспекторът обикновено информира 
висшето ръководство за присъствието си.  

 
В този момент инспекторът отново трябва да представи официалното си 
удостоверение за самоличност. Ако ръководството вече го познава добре, тази 

                                                           
2 виж обяснението на този и аналогичните на него термини в Част III  “Бележки за обучението”, раздел 3.7 
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формалност може да бъде избегната. Първоначалният контакт на инспектора с 
ръководството може да бъде осъществен чрез провеждане на предварителна 
среща за представяне целта на посещението, кратко посочване на законовите 
основания за проверката и изброяване на конкретните проблеми, по които ще се 
извърши проверка, както и лицата, на които ще бъдат зададени въпроси.   
 
Инспекторът трябва да изкаже намерението си да разговаря с работниците и 
техните представители, като отговорниците на цеховете или по безопасност на 
труда, и да помоли ръководството да организира срещи с работническия комитет, 
комитета по условия на труд, заводския комитет или други подобни органи, ако 
има такива, като част от инспекцията.  
 
В някои случаи инспекторът може просто да информира ръководството (или 
служителя на пропуска, или секретарката) за присъствието си в предприятието и 
да отиде веднага в онази част от предприятието, върху която ще бъде насочено 
вниманието. Например, при разследване на злополука изключително важно е да 
се отиде колкото е възможно по бързо на мястото на злополуката.  
 
Ако инспекторът посещава за първи път предприятието, препоръчително е да 
поиска ръководството да му предостави план на помещенията, за да се улесни 
проверката и да се очертаят евентуалните проблемни участъци.  

 
б. Ръководителят, които не сътрудничи 
Някои ръководители може да откажат да сътрудничат на инспектора или да окажат 
възможно най-малкото съдействие, да бъдат открито враждебни и в някои случаи 
дори агресивни. При тези обстоятелства инспекторът трябва първо да разчита на 
комбинацията от технически умения и лично въздействие. Това означава на 
ръководството да бъдат разяснени неговите задължения като носещо отговорност 
по закон, но също така и някои от ползите в резултат от посещението.   
 
Пример: 
• подобрена безопасност и здраве и по-добра мотивираност на работниците; 
• по-добри трудови практики, по-добро качество и по-висока производителност; 
• решаване на проблеми, преди да са ескалирали до сериозни спорове.  

 
Инспекторът трябва да очертае красноречиво и убедително как неговата работа 
може да допринесе за по-добри трудови правоотношения в горния смисъл, тъй 
като доброто здраве (и добрите условия) на работниците означава добър 
бизнес (и следователно e изгодно) за работодателя. Само по себе си посланието 
е важно, но не по-малко важен е и начинът на представянето му. Много важно е да 
се помни, че при инспекциите никога не трябва да има конфронтация. Ако даден 
инспектор стигне до “задънена улица”, по-добре е да прекрати посещението, да се 
върне в службата и веднага да обсъди с директора на областната инспекция (или, 
ако той отсъства, с по-старшите си колеги) какви стъпки да бъдат предприети по-
нататък. Работата по случая обаче не бива да се прекратява. Наложителна е 
непосредствена, бърза реакция на такова противозаконно възпрепятстване, 
ако е необходимо и в краен случай със съдействието на полицията.  
 
Ако с техническите си умения и с личното си въздействие инспекторът не съумее 
да получи сътрудничество от страна на ръководството, той трябва да прибегне до 
правомощията, произтичащи от служебното му положение, т.е. до предоставената 
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му от закона власт. Това изисква инспекторът да бъде напълно компетентен 
относно правомощията си, предоставени му от националното законодателство. 
Необходимо е ръководството да бъде запознато за тях. Накрая инспекторът 
може да посочи, че ще заведе дело срещу работодателя за възпрепятстване.  
 
Преди започване на проверката, инспекторът трябва да реши дали желае да бъде 
придружен от представител на ръководството и/или на работниците. Това е 
препоръчително при обикновените инспекции, не само защото се насърчава 
сътрудничеството между страните (главно ръководството) и инспекцията, но и 
защото осигурява достъп до информация, която иначе би било трудно да бъде 
получена. Ако е придружен от информирани лица по време на проверката, 
инспекторът ще получи на място отговор на много от своите въпроси.  
 
В някои случаи може да е за предпочитане проверката да се извърши без 
представител на ръководството (а евентуално дори и на работниците), например, 
когато инспекторът иска да зададе въпроси на работници, които може да не са 
склонни да отговарят в присъствието на представител на ръководството или на 
работниците.  
 
Когато е необходимо, инспекторите трябва да настояват за правото си да 
разговарят насаме с работниците, което означава в отсъствието на който и 
да било от управленския персонал.  
 
в. Проверка на място 
След като инспекторът приключи формалностите с ръководството, може да 
започне същинската инспекция. Откъде трябва да започне инспекторът? Няма 
определени правила за реда, който трябва да бъде следван. Той ще зависи от 
характера на проверката, нейните цели и информацията, получена при 
подготовката и предварителните разговори. Инспекторът може да пожелае да 
види първо работните помещения. Ако това e най-важната задача, огледът трябва 
да бъде проведен систематично, за предпочитане като се следва производствения 
процес, от пристигането и складирането на суровината  до заключителния етап от 
производството.  
 
При първа проверка е желателно инспекторът да има всестранна обща представа 
за работата на предприятието и да се информира за суровините, процесите, 
машините, складовите съоръжения, енергоснабдяването и общото технологично 
ниво, както и за ведомостите за заплатите, заплати, колективните трудови 
договори, работния график и останалата изисквана по закон информация, и т.н.   
 
Преди да посети производствения участък, инспекторът може да предпочете най-
напред да прегледа някои документи и отчети като таблиците за работната 
заплата и положения извънреден труд, регламентиране на почивките и отпуските, 
и други въпроси, свързани с трудовите правоотношения, както и, например, за 
химическата безопасност (информационни таблици), регистрираните трудови 
злополуки  и др. Такъв преглед трябва да се извършва самостоятелно, а не в 
присъствието на който и да било представител на работниците или ръководството, 
независимо, че може да се наложи да бъдат поискани финансови отчети или 
финансовите служители да трябва да отговорят на специфични въпроси, или пък 
инженери по безопасността или подобни кадри да трябва да предоставят 
допълнителна информация. Прегледът на различни отчети може да даде 
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представа за това как вървят работите в предприятието, което може да бъде от 
полза.  
 
Пример: Недобре водената финансова отчетност, липсващата информация и 
неуредените плащания са сигнал за слабо и нехайно управление и 
предупреждават инспектора за възможни недостатъци и в други области (като 
безопасността и здравето при работа). 
 
Инспекторът може да реши да отиде незабавно и направо в определен участък от 
предприятието, ако има основание да смята, че там има конкретен проблем. 
Например, ако се смята, че в предприятието преобладава незаконният труд или 
пък се използва необезопасена машина или токсични вещества, които 
представляват непосредствена опасност, инспекторът трябва съобрази 
програмата си с това. 
 
i) Редовна (обща, стандартна) проверка 
Въпросите, които трябва да бъдат обхванати при редовната проверка във връзка с 
трудовите правоотношения, както и на работната среда (интегрирана инспекция) 
ще зависят от конкретните разпоредби и изисквания на действащото 
законодателство: Кодекса по труда, Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд и поднормативните актове. Инспекцията трябва да включва преглед на 
счетоводни книги и отчети, както и оглед на материалните условия, при които се 
извършва работата.  
 
Законовите разпоредби изискват обикновено да се води документация за 
положения извънреден труд, а в документацията във връзка със заплащането на 
труда, ведомостта или счетоводната книга за заплатите и в индивидуалния фиш 
да бъдат посочени отработените часове. Ако тази документация се води акуратно, 
инспекторът може лесно да провери дали часовете положен труд съответстват на 
законовите изисквания, дали е положен извънреден труд и дали е заплатен по 
точната тарифа.  
 
Ако липсва такава ведомост или не е водена съответна документация, 
инспекторът ще трябва да направи специални проверки, като констатиране на 
действителния час, в който работниците влизат и излизат от предприятието, или 
продължителността на почивките за хранене, и може да разпита отделни лица за 
броя  часове, въз основа на който са били изчислени възнагражденията им за 
последния период на заплащане. Освен това той ще зададе въпроси на няколко 
работника, за да установи фактите – обикновено в отсъствие на какъвто и да било 
представител на ръководството и по такъв начин, че да се избегне последващото 
им уволнение. Неправомерното полагане на извънреден труд може да бъде 
проверено чрез изненадваща проверка извън обичайното работно време.  
 
Например (обикновено във връзка с Трудовото законодателство), при 
проверката е необходимо да се отдели внимание на това дали: 
• има изготвени писмени договори за трудовите правоотношения; 
• основното възнаграждение е изплащано по тарифите, посочени по закон; 
• плащанията са извършвани на съответните интервали; 
• отчисленията са правилно изчислени; 
• добавките в натура са изплатени и правилно калкулирани; 
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• всички полагаеми се допълнително изплащани суми, като добавки за 
транспорт, средства за издръжка, добавки за сменна работа, квартирни, за 
облекло, и т.н. 

• са спазени законовите изисквания за работното време, почивките и отпуските 
при отделни професии или дейности; 

• положеният извънреден труд не превишава законовите норми; и 
• е разрешен при спазването на всички изисквания.  

 
ii) Проблеми на безопасността и здравето 
Контролът по спазването на нормите по безопасност, здраве и благосъстояние е 
основна функция на всички инспектори по труда (съгласно чл. 3, ал. 1 на 
Конвенция No 81 на МОТ за инспекцията по труда). Той е неразделна част на 
всяка редовна проверка.  
 
Няма определена последователност за осъществяване на проверката по 
безопасност и здраве. И тук е нормално да се следва производствения цикъл, като 
се проверяват машините, оборудването и процесите при постепенното 
превръщане на суровините в крайни продукти. По този начин много лесно могат да 
се съчетаят въпросите свързани с трудовите правоотношения с тези по БЗР.  
 
Докато обикаля предприятието, инспекторът трябва да обърне внимание на 
състоянието на сградата, разположението и свободния достъп до (аварийните) 
изходи, електрическата инсталация, общата поддръжка на сградата, хигиенните 
условия, водоизпускателните канали, пожарната сигнализация и 
противопожарните средства, вътрешнофирмения транспорт, включително 
предупредителната сигнализация на опасните сектори, правилното поставяне на 
знаците и осигуряването на надеждни предпазни ограждения  между работните 
участъци и зоните на потока на движение, както и  на правилната маркировка на 
последните. Контролните листове могат да бъдат много полезни в това 
отношение. 
 
Някои сложни проблеми на БЗР могат да бъдат решавани само от инспектор с по-
висока техническа квалификация и умения. Но и всеки инспектор, дори без 
съответната техническа квалификация, може да направи проверка на множество 
машини с бързодвижещи се елементи като транспортни ленти, преси с механично 
задвижване, банциг, трансмисионни валове, за да види дали са взети основни – 
продиктувани от здравия разум – предпазни мерки, като поставяне на решетки и 
т.н. за предотвратяване на злополуки, и дали обезопасяващите устройства са 
очевидно премахнати или не работят. И с основно въвеждащо обучение по БЗР, 
голямата част от повтарящите се несложни въпроси по БЗР могат ефективно да 
бъдат разглеждани от всеки инспектор, независимо от неговата основна 
специалност.  
 
Например, инспекторът трябва да провери дали: 
• предпазните устройства, изисквани по закон, са на място и функционират; 
• опасните машини са адекватно обезопасени; и  
• персоналът спазва правилата за безопасна експлоатация и поддръжка на 

машините. 
 



 57 

Освен това не трябва да се приема, че инспектор без техническа квалификация не 
може да направи нищо за инспектиране на инсталации, работещи при специални 
условия (с висок риск или опасни). Той трябва да провери дали оборудването е в 
изправно състояние и чрез наблюдение и специални въпроси да определи дали е 
имало злополуки и/или дали е необходима по-задълбочена проверка от 
технически специалист.  
 
Очевидно задълбочената проверка на електрически инсталации, подемни 
устройства, котли и съдове под налягане изисква по-висока степен на технически 
познания от обикновеното инспектиране на машини. Такава проверка може да се 
извършва от старши инспектори или технически експерти, работещи като 
консултанти към инспекцията по труда. Другият вариант е проверката да се 
осъществява от упълномощени лица, одобрени от инспекцията, например, 
съдовете под налягане да се инспектират от инженери консултанти от частния 
сектор.  
 
Инспекторът може значително да намали рисковете като осигури видимо 
стриктно спазване на разпоредбите по безопасност. 
 
Например, той може да провери за: 
• липса на подходящи защитни обувки там, където се изискват;  
• неизползване на защитни каски, очила, ръкавици и други лични предпазни 

средства; 
• възможност за падане на инструменти и други предмети от скелета, покриви 

или други работни места с голяма височина; 
• недобре разположени и очевидно опасни стълби (счупени стъпала, и т.н.); 
• временни приспособления, определено опасни скелета и други  подпорни 

конструкции; 
• други доказателства за очевидна, видимо опасна  работна практика.  
 
Инспекторът може също да намали рисковете, като работи за издигане съзнанието 
на работниците във връзка с безопасността на труда, а също и като работи в тясно 
сътрудничество с отговорниците по безопасност, комитетите по условия на труд, 
преките ръководители, началник-производствата и т.н. От това следва, че всички 
инспектори трябва да имат познания по основни, често срещащи се въпроси на 
БЗР, дори и когато инспекцията разполага с множество специалисти. 
Задълженията на последните може да включват текущо осигуряване на 
необходимото основно обучение и информация за “комплексните” инспектори по 
труда, например, на 1-2 (неофициални) инструктажи месечно или сесии за 
обучение в областната инспекция/на местно ниво.  
 
По време на проверката инспекторът ще трябва да обърне специално внимание на 
работната среда и оборудването на работните места. Когато по закон се изисква 
употребата на лични предпазни средства (ЛПС), инспекторът ще провери дали те 
са предоставени от работодателя и дали се използват от работниците. Извън 
отговорностите на инспектора е обаче той да въвежда дисциплина, а още по-
малко сам “да наказва” работниците. Осигуряване спазването на 
разпоредбите по БЗР е неоспоримо задължение на работодателя. 
Работниците, обаче, са задължени да сътрудничат. 
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Що се отнася до работната среда, инспекторът може да провери нормите за 
температурата, шума, осветлението, запрашаването и отпадните газове. Ако не 
разполага с технически измервателни уреди, инспекторът може все пак да разчита 
на своите сетива (зрение, обоняние, слух), за да получи предварителни данни за 
проблеми. 
 
Пример: Ако вентилаторите са напълно блокирани от замърсяване или 
неизправни, осветлението не работи, прозорците са силно замърсени или не е 
възможно да се разговаря с работник от един метър разстояние поради прекален 
шум, то тогава има сериозен проблем с БЗР и инспекторът ще трябва да се увери, 
че работодателят се занимава с него.  
 
Дори ако инспекторите не разполагат с цялата необходима техническа 
информация, за да се занимават с такива въпроси, те могат въпреки това да 
използват личното си въздействие, за да повлияят положително на 
работодателите. 
 
iii) Разследване на жалби 
Проверките често се предприемат в отговор на конкретна жалба. В тези случаи 
инспекторът не трябва да разкрива причините за своето присъствие или името на 
информатора и, когато разпитва работниците с цел разследване, той трябва да 
говори с максимален брой хора, за да не разкрие неволно източника на жалбата 
или информацията. Инспекторът ще действа като че извършва обикновена 
проверка, но ще осигури разглеждане на предмета на жалбата в хода на 
инспектирането. 
  
Изключение: Когато жалбата е подадена от комитета по условия на труд на 
работното място или от упълномощени членове на персонала, които са надлежно 
защитени от закона, или проблемът или жалбата са известни на всички, тогава 
може да не е крайно и абсолютно необходимо да се пазят информаторите.   
 
iv) Последващи проверки  
Последващи проверки са необходими, за да се провери дали съвет или 
предписание за отстраняване на нередност при предходна проверка (въвеждане 
на специален режим) е изпълнено в определения от инспектора срок. Проверката 
трябва да се извърши малко след изтичане на поставения срок за отстраняване на 
нередностите. Не е необходимо да бъдат оповестявани последващите проверки, 
които обикновено трябва да са насочени към конкретния проблем или редица от 
проблеми, възникнали по време на или след първата проверка. Инспекторът може 
да отиде направо в онази част на предприятието, която трябва да бъде 
инспектирана, или да поиска сведения под формата на документация за 
конкретния проблем. 
 
v) Разследване на трудови злополуки 
Злополуката представлява внезапно, неумишлено произшествие, което 
обикновено причинява телесна вреда, увреждане или материална щета. 
 
За съжаление, злополуки се случват прекалено често и трябва да бъдат 
разследвани от инспектори, за да се определят причините и да се вземат мерки 
за превенция. Основната цел на разследването е да се разбере как подобни 
злополуки могат да бъдат предотвратени с помощта на средства от рода на 
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технически или организационни подобрения, както и с по-добър надзор и по-
голямо по обем и по-добро обучение на работниците. 
 
Такива разследвания трябва да се използват също за популяризиране на 
конкретна опасност сред работниците и преките ръководители (както и сред 
колегите инспектори), за насочване на вниманието към предотвратяването на 
злополуките като цяло и в някои случаи за констатиране на фактите, свързани с 
отговорността по закон или компенсацията на работника. Инспекторите не могат и 
не трябва да разследват всички злополуки на всички работни места. Необходимо е 
да се реши кои да бъдат разследвани и кои не.  
 
Пример:  
• Смъртни и тежки злополуки трябва да бъдат разследвани, за да се 

предотврати повторното им възникване.     
• Ако по-дребни злополуки се повтарят в едно и също предприятие, те също 

трябва да бъдат разследвани, за да се установят недостатъците в системата 
за управление по БЗР в предприятието. 

• Злополуки, засегнали няколко работника (колективни злополуки), трябва да 
бъдат разследвани, дори ако няма сериозни последствия за нито един от 
работниците. 

 
Разследването трябва да се опита да отговори поне на следните въпроси: 
Кога е възникнала злополуката? 
Къде е възникнала? 
Кой е бил наранен? 
Какво се е случило (причина и последици)? 
Кои фактори са допринесли за нея?  
Как могат да бъдат предотвратени подобни злополуки? 
 
Разследването винаги трябва да се провежда на място и ще се улесни, ако 
инспекторът пристигне на мястото възможно най-скоро. След злополука мястото 
трябва, доколкото е възможно, да се остави във вида, в който е било, освен ако не 
трябва да бъдат взети специални мерки, за да се осигури безопасността на 
наранените или други лица, или да се предотврати нанасянето на допълнителни 
щети върху имуществото. 
 
Необходимо е щателно да се инспектира мястото на злополуката и да се разпитат 
свидетелите, за предпочитане поотделно, а не в присъствието на работодателя 
или негов представител.  Докато се занимава с това, инспекторът трябва да 
разпита хората без да отправя упреци. Целта е по-скоро да се констатират 
фактите, за да се предотврати друга злополука, отколкото да се установи вината. 
Засегнатите от злополуката лица трябва да бъдат разпитани колкото може по-
скоро след възникването на инцидента - на работното място, в болницата или в 
дома им. Ако е възможно, трябва да се направят снимки на мястото на 
злополуката и скици на обстановката и на свързаните със злополуката машини, 
обозначавайки движението на материалите и хората.   
 
Инспекторът трябва да се опита да установи четири основни неща: 
• Непосредствената причина (скъсан кабел поради претоварване, остаряване 

или износване; счупено стъпало или липсващ парапет; омазнен под); 
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• Не непосредствено видими, но също толкова важни фактори като умора (за 
която навежда на мисълта моментът на проявление на злополуката), не 
отговарящо на изискванията обучение и злоупотреба с алкохол; 

• Недостатъци в организацията и системата за управление по БЗР в 
предприятието; и 

• Нарушение на законови или подзаконови актове.  
 
След констатиране на фактите, инспекторът ще трябва да реши какво да направи.  
 
Пример: 
• Ако злополуката се дължи на явно нарушение на законодателството, 

инспекторът ще сезира прокуратурата във връзка с отговорните лица, или ще 
даде предписание/ще състави акт за въвеждане на специален режим или 
спиране, или и двете; 

• Ако злополуката се дължи на незнание или небрежност на работодателя или 
работника, инспекторът може да даде съвет във връзка с мерките по 
безопасност или за по-добро обучение; 

• Ако злополуката се дължи на физическото или психично състояние на 
работника (умора, алкохол, злоупотреба с наркотици), инспекторът може да 
препоръча да се подобри организацията, за да се предотврати умората от 
работата, или по-добър контрол на работното място; 

• Дори ако злополуката е в резултат на опасност, която (все още) е извън 
разпоредбите на законодателството, инспекторът може да наложи спиране 
експлоатацията на опасните машини или процеси, представляващи 
непосредствена заплаха (акт за забрана или прилагане на принудителна мярка 
“спиране”). 

 
г. Заключителна среща 
След като инспекторът посети помещенията, говори с работниците и прегледа 
документацията, трябва да проведе заключителна среща с представители на 
ръководството и, когато е възможно, с представители на работниците или 
официални представители на синдиката. Всъщност инспекторът трябва да 
насърчи работодателя да покани представители на работниците на тази среща. 
Това е моментът за открито дискутиране на констатираните по време на 
проверката проблеми и обсъждане на най-добрия начин за спазване на законовите 
изисквания и то не бива да се провежда небрежно.  
 
Заключителната среща не трябва да се използва като възможност за сплашване 
на работодателя и не трябва да се превръща в конфронтация. Разгорещените 
пререкания трябва да се избягват. Инспекторът трябва да балансира двете си 
функции - да прилага принудителни мерки и да предоставя консултации и 
информация. Той или тя трябва ясно и обективно да посочи какво трябва да бъде 
направено и вероятните последствия от неизпълнението на законовите 
разпоредби в определения срок. Ако положението позволява това, срокът за 
прилагане на мерките, наложени или предложени от инспектора, може да бъде 
обсъден или “договорен” в замяна на твърдото обещание на работодателя да 
спази изискванията. Този процес се нарича “договорено съгласие”. То трябва да 
бъде основано изцяло на широко прилаганите законови норми и изисквания и 
действително повишава степента на приемане на мерките, наложени от 
инспекцията по труда. 
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По време на заключителната среща инспекторът трябва да се спре на 
ключовите проблеми. Например: 
• да обобщи като цяло нивото на условията на труд в предприятието, 

включително положението във връзка с поддръжката на помещенията, като 
подчертае онова, което е удовлетворително, но и посочи ясно какво трябва да 
бъде подобрено, за да се постигне съответствие със законодателството. 

• да обсъди констатираните несправедливи, небезопасни, нездравословни или 
други незаконосъобразни условия, като отбележи всички видими нарушения и 
техните законови последствия; 

• да предложи приоритети за подобряване на условията на труд и работната 
среда, като посочи три или четири важни проблема; 

• да изложи ясно мерките, които трябва да бъдат взети незабавно; 
• да информира работодателя за дадения срок за прилагане на мерки, 

изискващи много време; 
• да информира присъстващите за ролята и целта на инспекцията по труда, 

като посочи услугите, които тя може да предостави на работодателя и 
работниците; и 

• да представи балансирано и безпристрастно всички констатации, като изтъкне 
и добрите страни. 
   

д. Ключови моменти 
При извършване на проверката инспекторът трябва да има предвид няколко важни 
момента. 
 
Ключови моменти са: 
• Не трябва да се забравя истинската цел на инспекцията. Тя не се състои в 

демонстриране превъзходството на инспектора и властта, произтичаща от 
служебното му положение, или в сезирането на прокуратурата, нито пък в 
“наказанието”, а в осигуряването на справедлива, безопасна, здравословна и 
стимулираща производителността работна среда; 

• Проверката трябва да се извърши систематично, следвайки рутинната 
процедура; 

• Работодателят или негов представител и работниците трябва да бъдат 
включени в процеса на инспектиране и най-вече в заключителната среща; 

• Инспектират се предприятието и работната среда, а не отделният работодател 
или ръководител. Инспекторът трябва да остави настрана собствените си 
пристрастия и неприязън и да пристъпи към служебните си задължения. 

• За инспекцията отговаря инспекторът, а не работодателят (или 
ръководителят). Инспекторът се ползва с подкрепата на закона при 
извършване на проверката. Това трябва да бъде посочено  по категоричен 
начин на работодател или негов представител, който не сътрудничи. 
 

Когато се занимават с тези ключови въпроси, инспекторите трябва да показват 
добри комуникативни умения. Начинът на общуване на инспектора с хората е 
важен, тъй като определя дали казаното от него ще окаже въздействие или не. 
Важно е не само какво казва, препоръчва или нарежда инспекторът, а и как го 
изразява. 

 
2.5. Последващи действия 
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a. След извършване на проверката 
След като инспекторът напусне предприятието, при  подготовката за написване на 
доклада от проверката може да са необходими някои стъпки. 

 
Инспекторът трябва: 

• Да се консултира с колеги с технически познания и да провери съответните 
текстове от закона, указания и публикации, за да бъде сигурен, че дадените 
препоръки и предписания са правилни. 

• Да прегледа бележките, направени по време на проверката, и  въпросите, 
повдигнати на заключителната среща; 

• Да разгледа още един път констатираните проблеми и, като размисли, да 
потвърди че те наистина са приоритетни; 

• Да реши какви действия да предприеме по всеки проблем. Те ще зависят от 
оценката за важността на проблема, от законовите правомощия на инспектора 
и най-вече от съображението кое най-вероятно би подобрило трайно 
положението на работните места.  
 

Инспекторът може да реши да ограничи действията си до даване на съвети 
относно постигането на най-добро съответствие със законовите изисквания или, 
ако проблемът е напълно извън или е само частично обхванат от 
законодателството, да препоръча как да се коригира положението.  
 
Когато става въпрос за проблем от определени раздели на закона или 
подзаконовите актове, съответните раздели трябва да бъдат упоменати пред 
предпятието. Когато даден съвет или препоръка се основават на стандарт или 
техническа норма неупомената в закона, трябва ясно да се посочи тази 
отличителна особеност.  
 
Инспекторът може да реши да направи писмено предупреждение, когато има явно 
нарушение на законодателството и с обикновената консултация няма да се 
постигне желаният резултат.  Писменото предупреждение е първата стъпка в 
търсенето на помощ за решаване на проблема със законови средства. Пропускът 
на работодателя да отговори на предупреждението (включително и на второ 
предупреждение, ако се изисква по закон) може евентуално да доведе до съдебно 
преследване.    

 
В много страни инспекторите имат правомощията да съставят актове за спиране 
на предприятия или отделни части от тях, спиране на машина или спиране на 
определен процес, когато има непосредствена, сериозна заплаха за безопасността 
или здравето на работниците (въвеждане на специален режим или спиране). 
Преди да приложи тази мярка, инспекторът може да пожелае да се консултира с 
висшестоящите относно наложителността и уместността на подобно действие. 
Това трябва да се направи непосредствено след проверката, за да се съкрати 
времето, през което работниците ще продължат да бъдат изложени на 
потенциално много сериозна и опасна ситуация. 
 
Когато инспекторът реши да даде съвет, трябва да се направи опит за 
предоставяне на работодателя на алтернативи във връзка с най-доброто 
изпълнение на набелязаните законови и други изисквания. 
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Когато инспекторът е готов да определи известен срок за решаването на 
проблема, той трябва да  съобщи това в писмена форма на работодателя. Това 
трябва да съответства на казаното на заключителната среща.  
 
Обикновено това се прави под формата на акт, констатиращ ясно пропуските и 
нарушенията на законодателството и посочващ законовите изисквания във връзка 
с отстраняване на нередностите, при което е определен ясен и разумен (тоест 
постижим) срок за изпълнение. Този срок или крайна дата за изпълнение може да 
бъде различен за различни проблеми/нарушения. 
 
Най-добре е крайният срок за привеждане в съответствие да бъде посочен в 
националната политика за прилагане на трудовото законодателство посредством 
инспектиране, за да се осигури съгласуваност и еднакъв подход в аналогичните 
случаи. Ето един пример за това: Ако рискът е преценен като висок или 
нериемлив, незабавно трябва да бъдат взети предпазни мерки. Докато не бъде 
направено това, работата трябва да се прекрати. Ако е преценено, че ситуацията е 
средно рискова, но неприемлива като цяло, в рамките на 2 седмици могат да 
бъдат взети мерки, не изискващи много средства. Ако рискът е преценен като 
малък и приемлив като цяло, каквото и да било действие може да бъде 
осъществено в рамките на един месец, съобразно необходимостта от него. 
 
Когато липсва политика за прилагане на трудовото законодателство, инспекторът 
ще трябва да вземе решение в зависимост от конкретната ситуация. Срокът за 
отстраняване на нарушенията не трябва да бъде толкова кратък, че 
работодателят да не е в състояние да изпълни изискванията, нито толкова дълъг, 
че изложеността на риск да продължи неоправдано дълго. По правило на големите 
предприятия с повече възможности трябва да се определят значително по-кратки 
срокове за отстраняване на нарушенията, отколкото на малките предприятия, 
които се стараят с всички сили. 
 
б. Водене на документация 
Резултатът от проверката е част от “паметта” на инспекцията като институция. 
Докладът от проверката трябва да бъде добавен към досието на предприятието. 
Желателно е да се съхранят в архив и работните бележки и коментари на 
инспектора за по-късна справка.  Информацията за всяка проверка става част от 
статистическата база данни на инспекцията. 
 
За събиране на основни данни е необходима система, която е ефективна, но не 
прекалено сложна или изискваща време от страна на инспекторите.  
 
Пример:  
Статистиката за броя на проверките, в съответствие с броя на инспекторите, може 

да предостави полезна информация при вземане на решения от ръководството 
на областната инспекция, служейки също така и като показател за 
производителността на инспекцията. 

Статистиката за броя на злополуките, нарушенията по безопасност, 
професионалните заболявания и нарушенията в областта на трудовите 
правоотношения или във връзка с минималното заплащане на труда и т.н. 
очертава профила на предприятията “с риск”, които налагат повече проверки. 
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Въвеждането на компютърна система за документиране изисква грижливо 
планиране. Това не е само въпрос на наличие на компютри и решаване след това 
как да  бъдат използвани. Най-напред трябва да бъде разработена съответна 
концепция за “Информационна система за управление във връзка с работните 
места” (ИСУРМ), която дава възможност да бъде взето решение за типа на 
необходимите компютърни хардуерни и софтуерни пакети. Такава система трябва 
да се създава на ниво областна инспекция под ръководството на централното 
управление на инспекцията по труда. Капацитетът й трябва постепенно да се 
укрепва, въз основа на индивидуалните проверки, за да се разширява обхватът й. 
(Необходимо е обаче да се внимава тя да бъде “съвместима с компютъра”). 
 
2.6. Докладване за извършената проверка 
 
a. Формат на докладите от проверките 
Форматът на доклада от проверката обикновено включва: 
• стандартна част, в която инспекторът представя данни във вид на отговори на 

списък от въпроси в установена форма; и  
• описателна част, в която инспекторът представя информацията под формата 

на цели изречения и параграфи под последователност от обобщаващи 
заглавия. 

 
Форматът на доклада от проверката трябва да съответства на целта. 
Докладът е средство за действие, както и важен източник на информация. 
Форматът му трябва да предостави всички съответни данни за вземане на 
решение. 
 
ПРИМЕР: 
• Доклад със стандартна част от, примерно, десет страници може да предостави 

много информация, но е възможно да не може да се използва директно при 
взимане на решение. 

• Дългите форми на доклад също изискват време от инспекторите и могат да 
отнемат от времето, с което те разполагат за извършване на реална проверка.  

 
б. Подготовка за написване на доклада 
Основната цел на инспекционната дейност е да предостави информация като 
основа за действия насочени към непрекъснато усъвършенстване, както от страна 
на предприятието, така и от инспекцията по труда (инспектора и висшестоящето 
ръководство). 
 
Важно е да се има предвид за кого е предназначен докладът. Ако това е вътрешен 
документ, който ще бъде използван само от инспекцията, съдържанието и стилът 
му ще бъдат различни от тези на доклад, предназначен за други страни. 
 
Обичайната практика е докладът да се съхранява в инспекцията, а предприятието 
и останалите страни, които касае, да бъдат уведомени с писмо за съответните 
проблеми. По този начин се запазва поверителният характер на събраната от 
предприятията информация. 
 
Възможно е обаче, също така, да се напише само един доклад (по стандартния 
образец) и да се изпрати по едно копие на предприятието, на синдикалния 
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представител в предприятието, на ръководителя на областната инспекция, за 
досието на предприятието и за личното досие на инспектора или за досието, 
документиращо хронологично неговата работа. Независимо, че тази процедура 
изглежда донякъде бюрократична и “тежка”, щом системата заработи в електронна 
форма, тя съвсем се опростява и е най-доброто средство, с което разполагаме, за 
въвеждане на прозрачност и отчетност.  
 
За довършване на доклада може да е необходимо да се събере допълнителна 
информация чрез наблюдение, въпроси, извършване на измервания и четене. 

 
Инспекторът трябва винаги да прави разлика между факт и мнение. Точността на 
представената под формата на факти информация трябва да бъде проверена; 
субективното не трябва да се представя като окончателно, безусловно становище, 
а трябва да бъде обект на сериозна преценка въз основа на компетентността и 
опита. Ако е необходимо, трябва да се консултират старши колеги или 
специалисти.  
 
в. Написване на доклада 
Написването на доклада ще зависи от различните елементи на използвания 
формат. 
 
В описателната част на доклада материалът трябва да бъде подреден в логична 
последователност, представляваща поредица от: 
• констатации; 
• заключения; и 
• препоръки. 

 
Докладът трябва да бъде завършен колкото е възможно по-скоро след 
проверката, за предпочитане същия ден. В инспекцията трябва да има 
задължителни крайни срокове с ясни, постижими норми за изпълнение. 
Например, докладът от рутинна проверка трябва да бъде представен на прекия 
ръководител не повече от седмица след проверката. Спазването на крайните 
срокове и предприемането на своевременни по-нататъшни действия, както и 
осигуряването на обратна връзка трябва да бъдат строго контролирани от 
наблюдаващите дейността на областно ниво. 
 
г. Съдържание 
Докладът от първа или редовна проверка  обикновено включва най-малко 
следните въпроси: 
• Обща информация за предприятието: 
- Наименование; 
- Правен статут (фирма, сдружение); 
- Връзка с други юридически лица или компании (напр. дъщерни фирми); 
- Характер и описание на бизнеса; 
- Местоположение и адрес; 
- Лице за контакт, номер на телефон и факс; 
- Брой на служителите (разделени по пол, млади работници, професионални 
категории); 
- Специфични процеси (напр. използване на химически вещества); 
- Дали предприятието е със “специални условия” (рисково/опасно) или не. 
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Условия на труд: 
- Работно време; 
- Минимални заплати и изплатени полагаеми се периодично отпускани суми; 
- Продължителност на седмичната почивка и отпуските; 
- Други законови условия във връзка с трудовите правоотношения; 
- Безопасни условия на труд; 
- Здравословни условия на труд; 
- Медицинско обслужване и услуги за подобряване на битовите условия; 
- Общо състояние по “поддръжка на предприятието”; 
- Класиране на предприятието с оглед на рисковете при работа; 
- Оценяване на способността и готовността на ръководството в предприятието 
най-малкото да поддържа и, ако е възможно, да подобрява съществуващите 
норми.  

 
Трудови правоотношения: 
- Наличие на синдикат; 
- Прилагане или не на колективен трудов договор; 
- Брой и функция на представителите на работниците; 
- Наличие на действащ консултативен комитет като: заводски комитет, 
работнически комитет, комитет по условия на труд; 
- Честота на стачките, ако има такива. 

 
Подробности във връзка с проверката: 
- Вид на проверката (рутинна, специална, последваща, за разследване); 
- Характер на всички закононарушения; 
- Приоритетни области, на които да се обърне внимание; 
- Действия, които трябва да бъдат предприети във всяка приоритетна област. 
 
Всяка друга информация или данни, които се смята, че могат да бъдат от 

полза. 
 
В доклада трябва да бъде посочено името на инспектора и всички страни, до които 
е адресиран, като той трябва да има дата и да бъде подписан. 
 
Докладите от всички следващи проверки трябва да актуализират информацията по 
общите въпроси, условията на труд, трудовите правоотношения, както и основните 
показатели по безопасност и здраве, и да се фокусират върху характера на 
нарушенията, предложените действия за отстраняването им и дали работодателят 
ги е изпълнил или не. Ако не е, какви са причините, които изтъква, и дали 
инспекторът ги преценява като основателни или не. 
 
При специалните разследвания докладите се подреждат по друг начин.  В тях 
трябва се посочат причините за проверката (напр. получаване на жалба), 
констатациите на инспектора, действията, които трябва да се предприемат, 
определените срокове и дали са необходими последващи проверки. При всички 
случаи докладът трябва да доведе до последствия, т.е. до подобрени условия и в 
крайна сметка до постигане на пълно и трайно съответствие с изискванията на 
законодателството. 
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При разследване на трудови злополуки се използва отделен доклад. Той трябва 
да включва:   
подробна информация за причините, както преки, така и косвени; 
последствията за предприятието и отделни работници; 
оценка на вероятността подобни злополуки да възникнат в други предприятия; и 
препоръки и превантивни действия, които трябва да бъдат предприети.  
 
2.7. Годишни доклади 
 
Независимо, че изготвянето на годишни доклади обикновено не е задължение на 
всички инспектори, въпреки това, то е важен аспект от докладването. Годишният 
доклад е важно средство за управление. Ако е съставен добре, той предоставя 
ценна информация за извършената дейност от цялата инспекция, нивото на 
работа, резултатите и успехите и ключови проблеми, които изискват внимание в 
бъдеще. Ето защо годишният доклад на инспекцията е важен инструмент с оглед 
на връзките с обществеността и разпространяването на информация, чрез който 
се привлича  вниманието и се търси подкрепа за каузата на инспекцията по труда. 
Членове 20 и 21 на Конвенция No 81 на МОТ и членове 26 и 27 на Конвенция No 
129 съдържат полезни указания. 
 
Съдържанието на годишния доклад зависи от различни обстоятелства, но трябва 
да включва множество минимални изисквания: 
 
Минимални изисквания за годишен доклад (примерно) 
Цел и задачи на инспекцията; 
Нормативна уредба, която има отношение към дейностите на инспекцията; 

промени в законодателството; 
Промени в законодателството или правораздаването; 
По-важните дейности за годината; 
Кампании, специални програми за действие; 
Брой на новорегистрираните и на затворените фабрики; 
Общ брой на инспекторите, новоназначените и напусналите инспектори;  
Брой на инспекциите по вид; 
Брой на съставените актове за въвеждане на специален режим или спиране; 
Случаи на сезиране на прокуратурата и техния резултат; 
Статистически данни за трудовите злополуки по икономически дейности, 

професия, местоположение, и брой на пострадалите работници; 
Статистика за смъртните злополуки; 
Статистика за професионалните заболявания; 
Анализ на статистическите данни; 
Организационна и управленска структура (и всички промени в тях); 
Оценка на дейността пред годината; 
Постигнати цели (или ако не са постигнати, каква е причината?); 
Пречки и ограничаващи условия; и 
Бъдещи приоритетни проблеми. 
  
Независимо, че съставянето на такъв доклад не е задача на всеки инспектор, 
ръководството на инспекцията не би могло да осигури изготвянето на смислен 
годишен доклад без наличието на изчерпателни, наситени с информация и 
навременни месечни или тримесечни доклади, изпращани от областните 
инспекции и отделните инспектори. В добре оформения и навременен годишен 
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доклад се документират резултати и успехи, но също и ограничения в ресурсите и 
т.н. Той изпълнява ролята на “бизнес карта” на една добре управлявана инспекция 
по труда пред други държавни учреждения (като например, кабинета, 
администрацията на министър председателя, Министерството на планирането 
и/или финансите, и т.н.), широката общност на социалните партньори, 
международни организации, институции и програми, включително донорски 
агенции. Като такъв, докладът често пъти е основа за успешно договаряне във 
връзка с увеличаването на ресурсите в рамките на държавната структура и за 
донорска подкрепа отвън.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. БЕЛЕЖКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО3  
 
3.1. Процес на обучение 
 
В настоящия раздел са предложени методи за обучение на инспекторите по труда 
по процеса на инспектиране. Разбира се, методът на организация на обучението 

                                                           
3 Източник: Наръчник за инспекторите по труда за борба с детския труд на МОТ и Международната програма за 
елиминиране на детския труд (IPEC), Женева, 2002 год. 
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ще се различава в зависимост от условията на място, обема на натрупания от 
инспекторите опит, броя на служителите, които трябва да бъдат обучени, и 
наличното време и ресурси, но някои характерни черти обикновено се наблюдават 
във всички инспекции, а някои методи са приложими в повечето случаи.   
 
Целта на обучението е да осигури информацията, от която се нуждаят 
инспекторите за изпълнение на всички функции по закрила на труда: за 
съответните законови разпоредби и национална политика и как да се 
справят най-добре с нарушенията на трудовото законодателство.  
 
Обучението трябва да даде възможност за обсъждане на методите за ефективно 
извършване на проверка (при винаги трудни условия, сред които не на последно 
място е липсата на ресурси), да изгради у инспекторите способност за оценка на 
наученото и наблюдаваното, както и за вземане на решение относно подходящите 
мерки. Преди всичко обучението трябва да заостри вниманието на 
инспекторите към всички области, които будят тревога, да създаде у тях 
правилна нагласа и да ги мотивира да действат енергично и решително.  
 
Инспекторите по труда са ключови действащи лица при осигуряването на 
балансирано социално-икономическо развитие. Именно инспекторът по труда има 
изключителното право да посещава работните места свободно и без затруднения 
по всяко време на денонощието; да преговаря с работодателите за подобряване 
условията на труд и спазване на законовите разпоредби; да докладва и 
предприема решителни действия във връзка с нарушенията; да осигурява 
участието на други органи на властта при необходимост; да прибягва до санкции и 
да изпраща сигнал до прокуратурата за стартиране на съдебна процедура, по 
силата на служебното си положение и с подкрепата на закона.  
 
Независимо от това, именно вътрешното убеждение на инспектора, че неговата  
роля е от решаващо значение, ще придаде усещане за неотложност на 
енергичната работа за постигане на тази цел. Същевременно инспекторите трябва 
да разберат, че задачата не винаги е лесна. Даже ако условията се подобрят, 
типът работа може да продължи да бъде неприемливо опасен и дори незаконен.  
 
Пример: Когато става въпрос за работа на деца, прекратяването на дохода може 
да застраши оцеляването на детето или на неговото семейство. В тези случаи 
инспекторът трябва да взема трудни решения; може да се наложи да преговаря и 
да потърси подкрепа и съвет от своите началници, както и съдействие от други 
органи. 
 
 
 
 
3.2. Обучение за нова функция 
 
Някои, най-вече индустриализираните, страни разполагат с програми за 
всестранно обучение и обучение на място на инспектори по труда, но в голяма 
част от останалите страни програмите са елементарни и спорадични или, най-
вероятно, липсват напълно. Там може да има някакво обучение във връзка с 
новите наредби и процедури, но не и текуща програма или възможност за 
обучение. Ето защо инспекторите са склонни да изработват свой собствен начин 
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за справяне с работата и с изискването за по-голяма ефективност и 
производителност. Бюрократичната практика може да спъне нововъведенията и 
поставянето под съмнение на установените отговори и процедури. Някои от 
инспекторите развиват регулаторно мислене и виждат ролята си единствено във 
връзка с прилагането на законодателството, дори като “наказателна”, и забравят, 
че целта на дейността им е качествено подобряване на условията на труд, 
работната среда и отношенията между работодателите и работниците.  
 
При разглеждане на въпроси по закрила на труда използваният метод не винаги е 
сложен, за разлика от социално-икономическата действителност на трудовия 
живот, която обикновено е такава. Следователно в  допълнение към обучението 
върху същността, инспекторите трябва да имат възможността също така да 
подобрят комуникационните си умения и способността да решават проблеми и да 
водят успешно преговори като неразделна част от инструментариума на 
инспекторите по труда.  
 
3.3. Анализ на потребностите от обучение 
 
Предвид различията в знанията, опита и културата на инспекторите, винаги е 
необходимо да се започва с анализ на потребността им от обучение. Това не 
винаги се смята за важно, но истината е, че обучението трябва да започва с 
преглед на компетентността, с която разполага инспекцията. Тя трябва да се 
сравни след това с необходимата компетентност за ефективно осъществяване на 
ясна, всестранна, добре обмислена, съгласувана и последователна политика по 
инспектиране и  мониторинг, в сърцевината на която е залегнало прилагането на 
трудовото законодателство (т.е. политиката за инспекция по труда има пет 
характерни черти). 
 
Празнината между съществуващото и необходимото ниво на компетентност 
трябва след това да бъде запълнена с подходящо обучение.    
 
Разбира се, никой не може да бъде накаран насила да учи, така че 
преподавателят трябва да цени това, че учащите се внасят в процеса на обучение 
собствения си опит, пристрастия и предубеждения, схващания, ценности и 
индивидуалност.  
 
Поради това, че подобни възгледи понякога се изразяват под формата на цинизъм 
или отрицание, често е необходимо това отношение да се “размрази”, за да се 
създаде доверие позволяващо  възприемане, необходимо за да може учащият да 
се справи със сложната материя на инспекцията по труда.  
 
Пример: Използването на нови и активни методи за обучение е решаващо, като в 
максимална степен се избягват формалните лекции и скучните обсъждания на 
закони и наредби. Привличащи интереса методи за обучение, като проекти на 
място, разглеждане на случаи и ролеви игри, могат да накарат учащите да видят 
проблемите под друг ъгъл и да открият редица алтернативни решения. 
 
Защитата на социалната справедливост изисква чувствителност и чувство за 
отговорност. Тези качества не могат да бъдат придобити по чисто интелектуален 
път, а чрез съпричастност с положението на работниците.  
 



 71 

3.4. Знания чрез опит 
 
Познанията имат по-дълбок смисъл, когато са резултат от собствен опит, а не са 
само преподадени, и когато обучаващите, както и учащите, са заинтересовани от 
учебния процес и допринасят активно за успеха му.  
 
Учащите не са само пасивни наблюдатели в учебния процес, но до голяма степен 
определят колко ще получат от него. Те овладяват наученото, правейки открития в 
хода на учебния процес. Някои неща просто не могат да бъдат преподадени под 
формата на лекция или обсъждане; например всеотдайността за каузата на 
инспекцията по труда не се създава, когато слушаме някой да говори за нея.  
Ученето чрез опита дава възможност на учащите да изградят тази всеотдайност, 
както и да преодолеят всяка своя резервираност по въпроса.  
 
Методите за обучение чрез опит могат да включват: 
• работа по двойки; 
• участие като анкетьори и събиращи данни в  научни изследвания, обзори и 

проучвания; 
• подготовка и представяне на фотоизложби за изключително лоши условия на 

труд (напр. работа на строителни обекти, работещи деца) или за извършеното 
от инспекторите при посещенията им на място; 

• гледане на видео или филми по проблеми на закрилата на труда; 
• подписване на учебен договор или удостоверение за поемане на отговорност; 
• провеждане на групови сесии за анализиране на проблеми и обсъждане на 

решения с други лица, които са се сблъскали със същите затруднения; 
• затвърдяване на знанията с помощта на преподаватели, които акцентуват 

върху основните моменти от учебния материал и го свързват с реални 
ситуации, където новите умения могат да намерят приложение; 

• подготовка и провеждане на проучване на случаи въз основа на практически 
примери от реалния живот; 

• ролеви игри за създаване на реално усещане и разбиране на проблематиката; 
• семинари за свободно проучване на идеи, където участниците могат да изразят 

свои мисли, страхове, проблеми, както и да си съдействат и сътрудничат с 
други лица; 

• групова работа и презентации, при които участниците докладват по ред за 
въпросите, обсъждани в груповите семинари, и така имат възможност да 
практикуват комуникационни умения; и 

• сесии за практическа работа, които са може би най-ценните упражнения и при 
които екип наблюдава случаи на нарушение на трудовото законодателство. 
 
 
 

3.5. Ключови методи за успешно обучение 
 
Успешните резултати от обучението не са случайни, а изискват  грижлива 

подготовка и наблюдение на учебния процес, както и коригиращи действия при 
необходимост.  
  
Факторите с решаващо значение включват например: 
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поддържане на учебните групи в по-малък състав, за предпочитане от 12-15 
участници; 

запознаване с квалификацията на учащите, техния опит и т.н. и позоваване на тях 
по време на дискусиите; 

поощряване на участниците да проучат нови начини за възприемане на 
инспекцията по труда. Например, работата с малки и средни предприятия или 
по проблемите на детския труд изисква по-различни подходи от механичното 
прилагане на законодателството; 

помагане на участниците да преценят собствените си знания, отношение и умения 
от гледна точка на наученото; те трябва да желаят да поставят под въпрос 
настоящата си практика, включително такива проблеми като корупцията; 

осигуряване на необходимите институционални промени и подкрепа. Инспекцията 
трябва да вземе под внимание допълнителните и различните задължения на 
обучените инспектори и да оцени акуратно работата им във връзка с всички 
аспекти по закрила на труда; 

продължение на обучението, за да може инспекцията да поддържа интереса и 
ангажираността на онези, които са били обучени; и 

периодично включване на участниците в нов цикъл на обучение, предоставяне на 
специализирано или опресняващо обучение, ако е необходимо. 
 

Какво трябва да знаят инспекторите по труда? 
 

а) Общ преглед на проблема 
 Инспекторите по труда трябва да са запознати с най-актуалните факти и данни по 

проблемите на закрила на труда в района/региона/областната инспекция по труда, 
където служат. Тази информация трябва да включва мащаба на проблема, 
характера на проблемите по закрила на труда с оглед на икономическите дейности 
и трудовите правоотношения, и анализ на най-тежките форми на нарушения. 
Намирането на тази информация, само по себе си,  може да бъде немаловажен  
опит, който носи познания. Така могат да бъдат осъществени връзки с други 
основни и потенциални партньори, които могат да бъдат решаващи на следващ 
етап от дейността.  

 
б) Конвенции и препоръки на МОТ 

 Инструментите на МОТ, описани в предишните глави, представляват важни 
указания и основа за всяка следваща дейност, независимо дали са ратифицирани 
или не от съответната страна.  

 
в) Национално законодателство, държавна политика и структури за 
прилагане на законодателството 
Инспекторите трябва да познават в дълбочина всички аспекти на националното 
законодателство в областта на закрилата на труда. Те трябва да бъдат запознати 
най-общо с политиката на правителството по закрила на труда, икономическите 
дейности и географските области, определени като приоритетни за действие,  
характера и степента на политическата ангажираност. Важно е да се познават 
отговорностите и взаимоотношенията с други учреждения, както и процедурите за 
сътрудничество или споразуменията с тях.  

 
г) Сътрудничество с други правителствени органи/НПР 
Инспекторите трябва да бъдат запознати с политиката, приоритетите и 
структурите на други имащи отношение към проблема органи. Те трябва да бъдат 
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информирани за програмите за оказване на подкрепа, ръководени от НПО, 
правителствени институции,  обществени групи или други субекти. Когато се 
занимават с детския труд, например, инспекторите трябва да са наясно, че с 
изключение на ситуациите на изключителна опасност, които изискват незабавно 
действие, процесът на отстраняване на деца от работа трябва винаги да бъде 
придружен с някакъв процес на възстановяване на правата (образование, 
обучение и т.н.). 
 
д) Сътрудничество с организации на работодателите и синдикати 
Инспекторите трябва винаги да отчитат фундаменталната роля на организациите 
на работодателите и синдикатите във всяко съгласувано усилие за решаване на 
проблема със закрилата на труда. Може да има Национално консултативно бюро 
по труда или Тристранен съвет по труда и др., където да участват представители 
на държавата, работодателите, синдикатите и може би други представители на 
гражданското общество. Много страни разполагат с Национален съвет по 
безопасност и здраве при работа, който е важно средство за тристранно 
сътрудничество по проблемите на БЗР. Информираността и участието в такива 
институции на национално или регионално ниво ще даде възможност на 
инспекторите също така да преговарят по-ефективно с местните работодатели и 
синдикати. При бъдещото планиране на инспекционната дейност, инспекцията ще 
поиска те да бъдат активно ангажирани - да споделят онова, което знаят, и да 
посочат как могат да работят в сътрудничество, с оглед на отговорностите на 
социалните партньори, с други агенции и НПО.  
 
Източници на влиянието на инспекторите 
 
Полезен способ за разглеждане авторитета на инспекторите, тоест способността 
им да влияят на другите, е като се види как упражняват правомощията си под 
четири различни взаимосвързани форми, а именно власт, произтичаща от 
служебното положение, технически умения, лично въздействие и способност 
за влияние, произтичаща от нагласата.  
 
Властта на инспекторите, произтичаща от служебното им положение, е 
възложена от трудовото законодателство и им дава право да посещават 
работните места, да правят прегледи, анализи и анкети, да разпитват 
работодатели и работници и да предприемат стъпки за отстраняване на 
нередностите,  за които основателно смятат, че застрашават безопасността и 
здравето на работниците. Тези правомощия са важни, но недостатъчни сами по 
себе си, за да се осигури спазване на закона.  
 
Техническите умения произтичат от подробното познаване на закона и 
подзаконовите актове и способността на инспекторите да консултират 
работодателите относно изпълнението на законовите изисквания, от техническите 
им познания в специализирани области и от способността им да анализират 
трудовия процес и да констатират проблеми. Освен познаването на мерките, които 
трябва да бъдат взети за закрила на работниците като цяло или по-конкретно на 
специални категории (мигриращи работници, жени, деца), те трябва да могат да 
водят документация, да събират статистически данни, да анализират данни и да 
пишат доклади. 
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Личното въздействие включва способността за общуване с други хора, за 
мотивиране и убеждаване на хора, за печелене на доверие и сътрудничество от 
страна на други лица и за избягване и решаване на конфликтни ситуации. То 
произтича от личността на инспектора и от способността му да използва 
положението и знанията си убедително, както и от познаването му на човешките 
взаимоотношения.  
 
Произтичащата от нагласата способност за влияние включва постигане на 
подходящ баланс между властта, произтичаща от служебното положение, 
техническите умения и личното въздействие, и след това наличие на решимост и 
всеотдайност при упражняване на професията. Това означава да се работи с 
всички заинтересовани страни с еднаква степен на съпричастност и разбиране, но 
при запазване на независимостта и безпристрастността и задължително с 
решителност и по начин, който поражда доверие.  
 
Tова са най-важните умения необходими на инспектора по труда, за да бъде 
ефективен в работата си. Поради сложността и деликатността на 
проблематиката по закрила на труда е изключително важно да се постигне 
подобен баланс и да се осигури ефективност в процеса на инспектиране.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увод 
 
Неетичното поведение и корупцията са деликатни сфери, но и такива, на които 
трябва да се противодейства на всички нива на публичната администрация. Във 
връзка с това и както се вижда от следващите страници, инспекторите по труда не 
се отличават по нищо от другите държавни служители. Тяхната работа е трудна и 
тежка, особено през периоди на преход, те често са ниско заплатени и 
изкушението да се поддадат на подкупи е винаги налице. В същото време, 
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необходимостта от насърчаване на бизнеса и чуждестранните инвестиции 
изискват инспекцията по труда и съответно инспекторите да се ползват с доверие 
и уважение. 
 
Предвид всичко това, тристранен екип е изследвал потенциала и средствата за  
корумпиране в Република Сърбия и по-специално влиянието им върху работата на 
инспекторите по труда. Екипът също така е направил препоръки за ефективни и 
приложими способи за борба с корупцията в държавната администрация като цяло 
и в инспекциите по труда в частност. Проучването и препоръките подчертават 
необходимостта от Кодекс за етично поведение (Правила за поведение) на 
инспекторите по труда. Резултатът е представеното тук проучване, което описва 
най-общо възможните причини и отражение на корупцията в обществото и 
предлага модел на  Кодекс за етично поведение на инспекторите по труда. 
 
Трябва да бъде подчертано, че проучването е проведено в Република Сърбия и 
следователно представените примери са характерни за страната. Това не 
означава, обаче, че Сърбия е повече или по-малко корумпирана от други страни. 
Фактически моделът на Кодекс за етично поведение може да бъде използван – и е 
предназначен – за нуждите на всички инспекции по труда, като основа за 
подобряване на трудовата им дисциплина и етика. 
 
Опитът показва, че само малка част от инспекторите във всяка система са склонни 
да се включват в корупционни практики. Но даже и една гнила ябълка може да 
повреди цялата щайга, и всеобщото толерантно отношение изглежда е широко 
разпространено в страните от региона и е оправдано от инспекторите и дори от 
хората извън инспекциите поради господстващите икономически условия. С други 
думи, мнозинството от хората знаят гнилите ябълки и толерират корупционното 
поведение. 
 
Това е недопустимо и единственото разрешение на проблема е да бъдат засилени 
управленският надзор и натискът от страна на колегите, в комбинация със 
стандартизирани работни процедури и някакви форми на компенсация или 
признание за инспекторите, които се справят добре. Инспекторите трябва по-
стриктно да бъдат държани отговорни за действията им, а началниците да носят 
отговорност за своите подчинени. Трябва да бъдат стимулирани “добрите 
практики” (например, включените в Ръководството за обучение и практическа 
работа), а инспекцията по труда да бъде призната като професия с всички свои 
права, което изисква професионален подход. 
 
Надяваме се, че представените тук препоръки и модел на Кодекс за етично 
поведение ще послужат за основа на усилията на всяка инспекция за борба с 
корупцията или повишаване авторитета на професията “инспектор по труда”. 
Препоръчва се, също така, той да бъде използван като документ, “обет” или 
“гаранция”, които всеки инспектор трябва да подпише при получаване на 
професионална квалификация за инспектор по труда или при заемане на 
длъжност в инспекцията по труда. Това не само би осигурило необходимата 
философия, която да послужи за основа на практическата дейност по 
инспектирането, но ще позволи по-искрен и прозрачен подход за контакт с 
обществото. В същото време, работодателите и работниците ще са наясно какво 
трябва да очакват от инспекторите и няма да бъдат склонни да толерират 
поведение, което противоречи на клаузите на Кодекса. 
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В тази връзка, препоръките от проучването и Кодекса за етично поведение са 
предложени като отправна точка за инспекциите по труда във всяка страна, в 
която липсва последователен и всеобхватен подход за антикорупционна политика. 
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Кодекс за етично поведение на инспекторите по труда 
 
І. КОРУПЦИЯТА КАТО ПРИЧИНА ЗА НЕЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО 
 
Корупция съществува във всички страни, но в страните в преход тя се отличава с 
някои специфични особености и засяга много слоеве на обществото. 
Всеобхватните социално-икономически реформи имат за цел да преразпределят 
властта от сектора на обществената (държавната) собственост към този на 
частната собственост. Когато на държавата е даден такъв широк мандат за 
съществени промени и трансформации, пред нея възникват множество 
предизвикателства, както и възможности за злоупотреба, най-вече свързана с 
облагодетелстването на малки групи с общи интереси. 
 
В страните в преход е почти “правило” “старата администрация“ да бъде заменена 
със съвършено нова, в много от случаите съставена от млади и неопитни хора. 
Новите ръководители на институции трябва да приемат съвсем нови роли, без 
наличие на ясни правила за поведение, които да следват. Правилата от старата 
система престават да бъдат валидни, а новите едва започват да се разработват 
или са в процес на внедряване. Дори и при вече съществуващи нови разпоредби е 
необходимо известно време, за да се “претворят в живота”.  
 
В тази ситуация обществото е склонно в началото да не търси отговорност от 
новите управляващи за неспазване на някои норми и стандарти. 
Институционалният контрол на управленските структури в много от страните в 
преход в началото изглежда слаб, особено в страните, в които не е съществувала 
силна политическа опозиция. Понякога се случва така, че в някои страни 
депутатите се оказват лоши “контрольори” на държавните институции. Причините 
за това са комплексни – непознаване на техните правомощия и отговорности, 
недоволство от ниското заплащане, недостатъчно познаване на проблемите на 
държавното управление и др. 
 
Корупцията като такава е показател за известна неефективност на държавата при 
управлението на обществените средства и услуги. Корупцията вреди на 
държавата поради това, че намалява приходите и отслабва репутацията й. Тя е 
също така вредна за гражданите поради факта, че води до увеличение на цените 
на стоките и услугите за онези, които имат средства да плащат подкуп, докато 
тези, които не могат да си го позволят, губят достъп до съответните стоки и услуги, 
макар да имат право на тях. 
  
За успешната борба с корупцията е необходимо да се тръгне от източниците й, от 
познаването на причините, които карат някои хора да предлагат подкуп, и какво се 
случва с тези, които са засегнати от корупцията на други. В този смисъл могат да 
бъдат разграничени четири основни категории корупция: 
 

1. Подкупът е предложен/поискан за получаване на нещо, което носи 
облага, или с цел да бъдат избегнати някои разходи, когато 
предлагането на някои стоки или услуги е многократно по-малко от 
тяхното търсене. 

В този случай държавата предлага стоки и услуги (но в недостатъчни 
количества) на цена значително по-ниска от тази, която би се формирала на 
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свободния пазар с неограничено предлагане и търсене. Това подтиква някои 
хора да предложат подкуп, за да получат стоката или услугата под 
субсидираната (по-ниска) цена. 
 
Така например, подкупването на чиновник се прави за избягване на някои мита 
и данъци или за придобиване на някои права “без ред” (например, да се получи 
разрешение без чакане). Колкото по-строги и объркани са разпоредбите и 
колкото по-голяма е свободата за вземане на решения от страна на 
държавните служители, толкова по-големи са възможностите за корупция. 
 
Като друг пример, някои фирми могат да се опитат да оформят данъците и 
митата като разноски и да ги намалят с помощта на подкуп. Колкото по-чести 
са случаите на корупция от този вид, толкова по-малки са държавните приходи 
от данъци и митнически такси, като неравенството при споделяне на данъчната 
тежест дори се увеличава. Получава се така, че богатите лица и фирми, които 
разполагат с добри “връзки” в държавната администрация, се намират в 
позиция да заплащат данъци и мита на стойност по-ниска от полагаемата, 
което води до прехвърляне на данъчната тежест върху по-бедните слоеве от 
населението и предприятия, които нямат “контакти” в държавната 
администрация. Това води и до недостатъчни постъпления в държавния 
бюджет така, че много държавни сектори (образователната система, 
здравеопазването и др.) могат само да предложат по-малко на брой услуги и с 
по-ниско качество, отколкото би трябвало. 
 
2. Подкупът е предложен/поискан за получаване на нещо, което носи 

облаги или с цел да бъдат избегнати разходи, дори когато няма 
дефицит на стоки и услуги. 

В този случай най-често е оставено на държавния служител или 
административния чиновник да определи дали да има облага или не. Подобни 
облаги включват намаление на данъци и такси, избягване на митнически 
задължения, издаване на сертификати или други разрешителни на хора, които 
се приемат като “квалифицирани” за това. Същото се отнася до набирането на 
държавни служители или “гледането през пръсти” (местен израз за проява на 
пристрастие), когато става въпрос за спазване на нормите по здраве и 
безопасност при работа. 
 
3. Подкупът е предложен/поискан не за получаване на някакви облаги, а 

за услуга, която позволява някому да се облагодетелства или да 
избегне определени разходи, например да получи бърза услуга или 
поверителна информация от “вътрешен човек”.  

В този случай подкупът може да бъде предложен или поискан за избирателно 
намаляване на “бумащината” или за по-голяма сигурност, че някакво 
разрешително ще бъде издадено, или за получаване на по-благоприятен 
счетоводен отчет с цел избягване на данъци и т.н.  
 
4. Подкупът е предложен/поискан, за да се попречи на други лица да 

извлекат полза или да причини загуба на трета страна. 
Например, лице или предприятие може да поиска от държавен служител да 
наложи в конкурс някакви строги условия, които по-принцип не са необходими, 
или да не издаде разрешително, което е важно за бизнеса на конкурент.  
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Специален проблем представлява корупцията, която произлиза от 
организираната престъпност. Такива групировки подкупват полицията, 
политиците и магистратите, които в замяна си “затварят очите” за техните 
действия. Степента на риска държавният служител да бъде издаден от тези, 
които са го подкупили, е минимална, а незаконно придобитите му доходи могат 
да бъдат много високи. Проникването на престъпните групировки в държавните 
институции може да достигне доста големи размери, особено в страните в 
преход. По тази причина размерът на законните преки чужди инвестиции е 
относително малък и те са неравномерно разпределени, донякъде поради 
степента на корупция, зависеща от своя страна от силата на държавните и 
частни институции. 
 
Емпирични проучвания сочат, че високите нива на корупция в действителност 
стимулират държавните и същевременно намаляват частните инвестиции – 
независимо дали инвеститорите са от съответната страна или от чужбина. 
Корупцията не само блокира чуждите инвестиции, но значително забавя 
политическите и икономически реформи в страните в преход. 
 
Корупцията е важен проблем за Европейския съюз - и за страните членки, и за 
страните кандидати за членство, - както е (или поне би трябвало да бъде) и за 
всички, които имат желание да се присъединят. В доклад1 на Европейската 
комисия са включени препоръки към  кандидатстващите за членство страни за 
въвеждане на законови наказания за корупция, т.е. за разработване на закони 
срещу корупцията. Повечето от 10-те новоприети в Европейския съюз страни 
предприеха някои стъпки в тази насока: 
• Бяха приети закони за държавната администрация, уреждащи процедурите 

по назначаване, издигане в ранг и заменяне на държавни служители; 
• Бяха въведени институции и механизми за обжалване; 
• Бяха приети закони във връзка с конфликта на интереси, както и кодекси за 

етично поведение. 
 
 
“Синдром на болното общество” – проучване в Сърбия, 2000-2002 г. 
 
За проучване на общественото мнение във връзка с корупцията, през първата 
половина на м. март 2000 г. Центърът за проучване на алтернативите интервюира 
1619  лица. Проучването се фокусира предимно върху т.н. “дребна” корупция, а не 
върху “голямата корупция”, въпреки, че границата между тях не винаги е ясна и 
добре очертана. 
Беше установено, че всеки пети гражданин (21 %) е попадал в ситуация да му 
бъде поискан подкуп за някаква услуга. Всеки трети от тях заявява, че това се е 
случило при посещение на лекар; на всеки пети е поискан подкуп при търсене на 
работа; на всеки седми е поискан подкуп, когато е трябвало да плати глоба 
(обикновено се е касаело за малка глоба, без квитанция); а на всеки десети е 
поискан подкуп, свързан с митническо задължение или различни комунални и 
други разрешителни. 
Ако тези данни бъдат екстраполирани към общия брой на възрастното 
население в Сърбия, се оказва, че около 1 300 000 граждани са попадали в 
                                                           
1 Monitoring the EU Access Process: Corruption and Anti-corruption Policy. EU Monitoring and Advocacy 
Reports, 2002. Публикувано на интернет сайта: http://www.eumap.org.org/reports/2002/corruption 
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ситуация, изискваща подкуп.   
Резултатите от проучването още показват, че 50 % от анкетираните са заявили, че 
познават и други лица, на които е искан подкуп. И тук отново здравеопазването е 
на първо място по корумпираност (19 % от случаите), следва наемането на работа 
(11 %), комуналните и други разрешителни (6 %), и подкупите, давани на учители и 
професори (4 %). 
Може дори да се каже, че т.н. дребна корупция се е “трансформирала” от една 
социално неприемлива ситуация в традиция, в нещо, което днес се приема за 
нормално ежедневно поведение. Това явление, като много други явления 
породени от социалната патология, е навлязло в етап на превръщане в 
традиционна практика. То е още един симптом, който потвърждава диагнозата 
“болно общество” 
 
а. Корупцията и връзките й с отделни професии 
 
Веднъж вече утвърден и социално толериран, подкупът се превръща в много 
често практикувано явление и става част от правилата за “нормално” поведение 
при анормални обстоятелства. Хората започват да спазват това правило, 
независимо от собствените им морални норми. Предвид относително честите 
познати конкретни случаи на корупция и социалната толерантност към такъв тип 
поведение, хората започват да вярват, че корупцията е вездесъща във всички 
сфери на социалния живот и е много силна. Освен това се оказва, че личните 
усилия срещу това явление не дават резултат. 
 
Ако данните от сръбското проучване, посочени  по-горе, са нещо, върху което 
можем да се позовем, става ясно, че съществува широко разпространено 
обществено мнение, че възможност за корупция има в практически всички 
дейности, т.е във всички сфери на обществения живот, макар и в различна степен. 
Според цитираното по-горе проучване митническите служби са поставени на 
първо място по степен на корупция, по-високите етажи на държавната 
администрация на второ, а здравеопазването на трето. След тях са поставени 
другите държавни служби като полицията, общинските и републиканските 
учреждения, съдебната администрация и общинските фирми. Дейности с 
относително по-ниска (и все пак значителна) степен на корупция са характерни за 
училищата, университетите и частните фирми. 
 
Сръбското проучване показва, че според мнението на анкетираните лица, 
подреждането на най-корумпираните професии е както следва: 
 

Служители от висшите етажи на държавната администрация (28 %) 
Лекари (16 %) 
Митнически служители (12 %) 
Ръководители на държавни и общински фирми (9 %) 
Полицаи (7 %) 
Собственици на частни предприятия (5 %) 
Чиновници от общинските и републиканските учреждения (4 %) 
Съдии (3 %) 
Учители и университетски преподаватели (1 %). 

 
Когато става въпрос за корупция и подкупи, платени на държавни служители, 
даването и приемането на подкуп се възприема като сериозно престъпване на 



 81 

морала – около три четвърти от анкетираните лица намират този тип подкупи за 
неоправдани, а повече от половината считат, че такъв акт не може да бъде 
извинен по никаква причина. Следователно съществува широко разпространено 
мнение, че в основата си корупцията е неприемливо явление. 
 
Повече от една пета от анкетираните обаче заявяват, че такъв тип действия са 
оправдани в случай, че не съществува друг начин да постигнеш някаква лична цел. 
Оказва се, че когато принципите влизат в конфликт с личните интереси, 
готовността за толериране на подкупите нараства значително. 
 
Поведение, толерирано в голяма степен от населението, е използването на 
“връзки” и “познанства” за постигане на лични цели – 54 % от анкетираните 
оправдават това и само една пета не приемат да се разчита на използването на 
“привилегии”. Практиката “услуга за услуга” сред роднини или лица, по някакъв 
начин тясно свързани помежду си, до известна степен произтича от традиционните 
морални ценности (където това дори се приема като задължително). Този тип 
отношения обаче губят своето място в общества, характеризиращи се с бързо 
обедняване на населението и в които помощта, оказвана на роднини, се превръща 
в услуга, която има своята цена, както всички останали. 
 
Подкупът и корупцията са се превърнали във вездесъщ феномен, съществуващ 
дори  в модерните и цивилизовани общества и нации. “Парите пробиват по-добре 
от свредел”. Тази сръбска поговорка синтезирано обосновава явлението подкуп и 
свидетелства за загрижеността, че то много трудно може да бъде изкоренено. 
 
б. Борбата срещу корупцията – национални мерки наистина съществуват  
Борбата срещу корупцията трябва да бъде организирана по такъв начин, че да 
води до намаляване на облагите от подкуп и в същото време рискът (цената) за 
подбудителя към подкуп да бъде увеличен. Проблемът възниква в момента, когато 
правомощията за вземане на решение относно разпределянето на оскъдните 
средства и разходите сред обществото и гражданите попаднат в ръцете на 
държавни служители, правейки ги по-този начин податливи на изкушение, 
породено от недостига на ресурси. Следователно антикорупционната реформа 
трябва да включва премахване или ограничаване на държавни политики и 
програми, за които е по-вероятно да доведат до корупция. Например, в 
области със съществуващ разрешителен режим за внос и износ, или в сфери, 
където цените се поддържат под пазарното ниво. Премахването на ограниченията 
в тези области може да доведе до изкореняване на корупцията. След като се 
сложи край на такива програми на практическа корупция става ясно, че тяхното 
премахване е единственият ефективен начин за намаляване на корупцията, тъй 
като в много случаи те са били въведени с единствената цел за обогатяване на 
висшите държавни служители.   
 
Ако обаче държавата в някои жизненоважни области като образование и 
здравеопазване реагира срещу корупцията и неефективното изразходване на 
ресурси като намали първоначално предвидените средства и не направи нищо за 
възобновяване на фондовете, липсата на ресурси може да доведе до дори по-
голяма корупция. Също така, ако намаленото финансиране е последвано от 
издигане в ранг на наличните държавни служители (ангажирани с контрола и 
надзора), те могат да се възползват от новата, много по-тежка ситуация, за да 
изтръгнат дори по-големи подкупи. Следователно фирмите, които зависят от 
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държавните фабрики или търгове, ще трябва да използват всички възможни 
начини (най-вече по-високи подкупи) в опита си да избегнат съкращаването на 
програмите, от които зависи оцеляването им. Опитът показва, че когато държавата 
възлага поръчки само на една фирма през дълъг период от време, връзката 
помежду им много трудно се къса. Освен, че е наложително да премахне подобни 
програми, държавата трябва и да промени доказалите се като източник на 
корупция, макар и жизненоважни за държавата. Например, в областта на данъците 
и налозите е необходимо да бъдат опростени процедурите и да се създаде основа 
за тяхното ясно дефинирано и прозрачно изчисляване. 
 
Тези мерки обаче остават без резултат, ако служителите от държавната 
администрация и управляващите не са мотивирани да работят ефикасно и ако 
няма ефективни санкции срещу заобикалянето на законовите разпоредби. 
Въвеждането на официални такси за експресно получаване на разрешителни и 
услуги е друг начин за намаляване на корупцията. Например, в паспортната 
служба на САЩ е въведена специална цена за бърза услуга за тези, които желаят 
паспортът или визата им да бъдат издадени спешно. Този тип мерки помагат за 
намаляване на корупцията и ограничават личното забогатяване на държавните 
служители като легализират плащанията чрез прозрачна ценова система.    
 
Друг метод, съдействащ за ограничаване възможностите за корупция, е 
административната реорганизация, предназначена да ограничи свободата на 
държавните служители за вземане на решения. Както беше отбелязано по-горе, 
способността на държавните служители да изискват и вземат подкупи произтича 
от предсотавената им свобода за лична преценка. Така например, често пъти 
служители, отговарящи за издаването на разрешителни за строеж, отговарят и за 
определен район или област. Това обикновено води до ясен и добре структуриран 
оперативен план, но също така дава възможност за корупция, тъй като всеки 
служител има “монопол” върху “своята” територия. Ако обаче техните правомощия 
се припокрият, инвеститорите биха могли да се насочат към други служители, 
което ще премахне “личния монопол” и ще попречи на държавните служители да 
изискват по-големи подкупи. 
 
Корупцията във връзка с доставките е друго вредно явление не само поради 
загубата на финансови средства, които преминават в частни банкови сметки, но и 
поради потенциалната опасност от незадоволителни и нискокачествени стоки и 
услуги, които държавата може да получи в крайна сметка. Ето защо реформата в 
системата на доставките трябва да се структурира така, че да изпълни две 
задачи: от една страна тя трябва да ограничи възможностите за корупция, а от 
друга страна да даде на държавните служители достатъчна гъвкавост при 
оценката и избора на оферти в търговете, съответно на тяхната квалификация и 
познания.  
 
Приватизацията може да доведе до намаляване на някои форми на корупция, тъй 
като намалява мащабът на държавния сектор като източник на корупция. В същото 
време процесът на приватизация, сам по себе си, може да създаде нови 
възможности за корупция. Ето защо приватизацията трябва да се извършва по 
такъв начин, че да позволява участието на по-широки слоеве от населението, а не 
да се ограничи до тесен кръг от елита. Приватизацията трябва да бъде 
прозрачна и публична, особено когато става въпрос за оценяване стойността на  
компании. 
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Страните, които в продължение на десетилетия са имали еднопартийна система 
на управление, често са поставени пред големи проблеми при създаването на 
професионални публични учреждения, които да заменят наследените. Това налага 
необходимостта държавните служители да бъдат защитени от политически 
промени, тъй като знанието, че могат да бъдат сменени при смяна на 
политическия кабинет би могло да ги провокира да “уловят мига” и да се опитат да 
забогатеят, докато заемат съответната длъжност. 
 
Реформата в държавния сектор би трябвало да включва постепенно 
увеличаване на заплатите на държавните служители (тъй като ако техните заплати 
са малки, те са по-склонни да се поддадат на изкушенията на корупцията), подбор 
на квалифицирани кадри и реформа в държавните програми.  
 
ІІ. КОРУПЦИЯТА И ПОТЕНЦИАЛЪТ Й ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИНСПЕКЦИЯТА ПО 
ТРУДА 
 
Множество проучвания във връзка с корупцията в страни в преход показват, че 
корупцията е широко разпространена, но точният й размер е трудно установим.  
Добре известно е, че корупция съществува в образованието (при приемане в 
училище, изпитване на ученици, организиране на екскурзии и наблюдения, 
отдаване под наем на училищни помещения .....); в здравеопазването (при 
медицински прегледи на всички нива, раждане, издаване на направления за 
изследване и лечение, операции.....); при участие в търгове (предоставяне на 
информация преди официалното обявяване на търга, определяне на нечестни и 
предназначени за конкретно лице условия за участие......); в съдебната система, 
полицията и т.н. 
 
a. Подкуп – причини и последствия от изкушението 
Разбираемо е, че в такова обкръжение дори инспекторите по труда не винаги са 
имунизирани срещу опитите да бъдат подкупени, а в някои ситуации вероятно и 
сами го желаят. В ежедневната си работа инспекторите по труда редовно се 
сблъскват с различни нарушения, за които законът предвижда санкции. Санкциите 
винаги са въпрос на общи “интереси” на онези, към които са насочени (преди 
всичко работодателите),  и на тези, които ги налагат (инспекторите по труда). 
 
В миналото работодателите постепенно са се научили да разчитат на известна 
“податливост” от страна на инспекторите. Конкретни примери за начините на 
“договаряне” няма по очевидни  причини – всички сделки са правени “на четири 
очи” и тези, които са замесени, не са имали интерес да разкриват публично такава 
информация. 
 
Ролята на инспектора по труда като пазител на закона, регулиращ труда и правния 
статут на наетите работници и техните права в областта на безопасността и 
здравето при работа, е трудна и комплексна задача. За много инспектори е трудно 
да постигнат баланса между прилагането на принудителни мерки, от една страна, 
и предоставянето на съвети и информация, от друга. 
 
Подобни условия със сигурност формират основата за лоша професионална етика 
и корупция. Потенциалът за корупция при инспекторите по труда е специфичен 
най-вече поради скритата форма на проявление. Могат да бъдат посочени 
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примери за директно изнудване на работодатели за пари или подаръци, но тези 
случаи не са от най-често разпространените. 
 
Скритата корупция може да се прояви под формата на предпочитание от страна 
на някои инспектори по труда към определени фирми, упълномощени да 
извършват дейности по БЗР, в райони, в които работят и няколко други такива 
фирми. Това представлява един вид “нежна корупция”, която на пръв поглед дори 
не прилича на корупция. Съобразно спецификата на тяхната работа, инспекторите 
по труда контактуват директно с няколко институции и фирми по БЗР, отговарящи 
за контрола и проверките на машини и оборудване, използвани в производството. 
Възможно е при проверка на машини и оборудване даден инспектор да се опита 
да внуши на работодателя, че “най-добри” или “най-висококачествени” проверки се 
извършват от определена фирма. За да не бъде крещящо нахален, инспекторът 
може да посочи на работодателя още една-две фирми по БЗР с такива 
компетенции. Така на работодателя е дадена известна възможност за “избор”, но 
също така му е внушено да ангажира тази, която предлага най-ниска цена. 
Обикновено се получава така, че цените на останалите фирми са по-високи от 
тези на препоръчаната. Тук става въпрос за  преднамерено препоръчване на 
дадена институция, с която има предварителна договореност за обратна услуга 
или изплащане на процент за инспектора, който й осигурява клиент. При липсата 
на законови разпоредби за регулиране на услугите на институциите и фирмите по 
БЗР (в този контекст определянето на минимален тарифен праг за дадена услуга 
ще послужи за елиминиране на подобно изкушение), този тип скрита корупция ще 
остане потенциално възможна обичайна практика. 
 
По същия начин личните интереси на даден инспектор или неговата обвързаност с 
определени институции се проявява, когато инспекторът изиска от работодател да 
вземе мерки по БЗР, които не са необходими. И тук отново работодателят е 
насочен към “препоръчана” институция, по същия механизъм като в предходния 
случай. Работодателят може да бъде насочен към “подходящия” адрес и под друга 
форма, като инспекторът му препоръча да избере определен производител или 
търговска фирма за дадено оборудване или материали. Оборудването, закупено 
от този “препоръчан“ източник, получава “специално отношение”, а работодателят 
- гаранции да не бъде обект на специални мерки. За подобна злоупотреба със 
служебното положение инспекторите очакват известна малка финансова облага. 
 
Скрита корупция може “да покълне” и върху основата на законовото задължение 
работодателите да притежават “нормативен акт” за предприятието. В този случай 
инспекторът насочва работодателя към някой, който може да напише необходимия 
му “нормативен акт”. Тези хора са често познати или роднини на инспекторите, а 
както често се случва, инспектори предлагат сами да напишат нормативните 
актове срещу известно заплащане. Самият факт, че работодателите са заплатили 
нещо като подкуп за издаването на подобни актове/документи обикновено 
означава, че тези документи няма да са обект на какъвто и да е последващ 
контрол, т.е по този начин клиентът ще избегне всякакви евентуални наказания 
или санкции. 
 
Този тип манипулации са хитроумно измислени и при липса на непосредствени 
оплаквания е малко вероятно да бъдат потърсени улики за подобна злоупотреба, 
както и някога да бъдат открити явни доказателства за тези форми на скрита 
корупция. 



 85 

 
Типичните форми на корупция включват приемането на малки подаръци от 
продуктовата гама на работодателя, докато инспекторът е на проверка в 
предприятието. Също така може да се случи инспектор просто да си вземе някаква 
стока от частен магазин на работодател с уговорката, че ще я заплати няколко дни 
по-късно. Мълчаливото съгласие на работодателя е израз на “взаимна 
договореност”, че стоката никога няма да бъде платена, като по този начин 
работодателят си откупува привилегирована позиция или се спасява от 
възможност да му бъде наложено наказание дори  в случаи, в които той би 
трябвало да бъде санкциониран.  
 
В действителност някои работодатели насърчават такова отношение и поведение 
като се съгласяват да заплатят по-малка сума за глоба или подобрения, само за 
да се “освободят” от проверки, без обаче да се замислят за последствията. Те 
изобщо не вземат предвид факта, че изпълнението на дадените предписания и 
прилагането на принудителни мерки е от значение за цялото общество. 
Единственото, което ги интересува, е да избегнат санкциите. Инспекторите винаги 
са имали правомощията да санкционират работодателите, които не спазват 
закона, дори и да спират производствени линии без голям шанс за обжалване. 
Начинът да бъдат удовлетворени интересите на двете страни понякога минава 
през подкупа, главно даване/искане на подаръци и пари или обсъждане на “други” 
начини за решаване на “проблема”. 
 
б. Мерки за поощряване на етичното поведение сред инспекторите по 
труда 
 
 
Причини и последствия от скритата корупция: резултати от проучването в 
Сърбия 
 
Случай на скрита корупция (приемане на малки подаръци или присвояване на стоки от 
магазини) беше установен в Сърбия и срещу инспектора беше повдигнато обвинение за 
извършване на углавно престъпление. Инспекторът беше отстранен от работа до 
приключване на делото и след произнасяне на съдебната присъда беше уволнен. 
Фактически  за периода 2003-2005 г. в Сърбия са подадени дузина подобни жалби 
срещу инспектори. Жалбите са били насочени към отделни инспектори и към 
директорите на пет от областните инспекции в Системата за инспекция по труда. 
Получени са и още няколко жалби във връзка с работата на новоназначени директори 
на областни инспекции, заели поста след политическите промени в Системата за 
инспекция по труда. В жалбите се изтъква най-вече лошото отношение към 
клиентите, основно работодатели и синдикати, което е описано като “заповедническо, 
грубо и арогантно”. Клиентите твърдят, че тези инспектори не заслужават дадените им 
правомощия и уважение поради това, че злоупотребяват със служебната си власт и 
действат от позицията на “господари”. В най-голяма степен проблемът касае 
синдикалната дейност, като инспекторите открито са оспорвали правомощията на 
синдикатите. Всяка жалба е била разследвана и анализирана индивидуално.  
Причините за подобно поведение от страна на тези инспектори (и  потенциално на 
всички останали) могат да се открият преди всичко в професионалния им живот. 
Причини като относително ниското заплащане, нерешени жилищни проблеми, 
длъжност изложена на всякакъв вид стрес (има случаи на физическо насилие върху 
инспектори от страна на собственици на фирми, по време на проверка или докато 
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инпекторът се е намирал на територията на фирмата) водят до опити от страна на 
инспекторите да получат някакъв вид “компенсация” или да подобрят финансовото си 
състояние. Тези, които са вземали участие в подобни действия, се оправдават 
твърдейки, че за всичко е “виновно” правителството, което не им плаща съответното 
възнаграждение, или изтъкват причини като: “другите също го правят” и “всяко знание и 
умение трябва да се заплаща” и т.н. 
Трябва да се подчертае обаче, че освен тези случаи съществуват и добри примери, 
когато клиентите изказват писмена благодарност и похвала на инспектори за тяхната 
работа и уместно поведение. 
Предвид факта, че в Сърбия 380 инспектори по труда са извършили 226 161 проверки в 
периода 2003 – 2005 год., 205 177 от които по трудови правоотношения и 20 984 по 
безопасност и здраве при работа, броят на жалбите, подадени по повод работата на 
инспекторите, е в действителност много малък - около 3 % от общия брой на  
инспекторите в страната. Но все пак и три процента са много.  
 
Ако инспекторите биват изкушавани да злоупотребят със служебното си 
положение, то би трябвало да съществуват и механизми за предотвратяване 
появата на такива практики. Както вече беше подчертано, освен голямата 
реформа в публичната администрация, съществуват и някои други мерки, които 
могат да бъдат разгледани във връзка със самите услуги за инспекция по труда. 
 
Мерките могат да варират, започвайки от най-простото, например, въвеждане на 
дневник във всяко предприятие, където инспекторите да се подписват при 
проверка на обекта, посочвайки данни за контакт със службата им. Това би могло 
ефективно да сплаши  инспекторите, които извършват  “неофициални” проверки.  
 
Друга мярка е въвеждането на практична и приложима система за вътрешен 
одит и контрол в рамките на инспекцията, за конкретизиране на уязвимите и 
потенциално проблемни области преди да са създали по-големи проблеми. Това 
може да включва преглед на трудовото законодателство, върху което се основава 
инспекционната дейност, и разглеждане на възможните вратички в закона и 
неяснотите, които най-често са в основата на възможността за изнудване или 
подкуп. 
 
Създаването на тристранна група за диалог, в състава на която влизат 
представители на инспекциите и инспектори, както и бизнесмени, организации на 
работодателите и работниците, също би позволило да се открият слабите места в 
процеса на инспектиране и да се предложат практически мерки за преодоляването 
им. 
 
Също така, инспекциите биха могли да разработят Кодекс за етично поведение, 
който да бъде спазван от всички професионалисти, работещи в инспекцията, 
включително и от инспекторите. Част от този Кодекс трябва ясно да  дефинира 
понятието “конфликт на интереси” и да предлага механизми за тяхното избягване 
(създаване на добра дистанция между инспекторите и подобни ситуации). 
Подобен процес трябва да включва обучение във връзка с Кодекса и признаването 
му, конкретизиране на наказанията за нарушаване на Кодекса, механизъм за 
подаване на жалби от страна на граждани (най-вече работодатели и работници) и 
други инспектори за регистрирани нарушения. Пример за такъв механизъм е 
създаването  на Служба по етика в рамките на инспекцията, която да има 
правомощията да прави разследване и да прилага принудителни мерки при 
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нарушения, включително изпращане на сигнал до прокуратурата при 
необходимост. 
 
в. Кодекс за етично поведение 
Кодексът за професионална етика представлява инструмент за въвеждане на ясни 
и етични параметри за регулиране поведението на служителите от определена 
професия. Честността, справедливостта и учтивостта формират моралната 
основа, която заедно с взаимния интерес в рамките на професията представлява 
фундамента на етиката. Тъй като съществува силна връзка между 
професионалните отношения и етичното поведение, е невъзможно да има 
професия без етика, нито етика без професионализъм. 
 
Няколко са причините за създаване на Кодекс за етично поведение за 
инспекторите по труда. На първо място е необходимостта от ефективно 
отстраняване на потенциалната възможност за корупция. Друга причина е 
нарастващото признаване на  комплексните и понякога привидно противоречащи 
си отговорности, които инспекторите имат към работниците, работодателите, 
тяхната собствената йерархия и други  органи, например тези по обществено 
осигуряване и в съдебната система. Друг фактор се явява тенденцията към 
мултидисциплинарност, която от своя страна предполага все по-голямо участие в 
различни инспекционни дейности на специалисти от други професии или най-
малко с различно образование (интегрираната инспекция по труда, в която се 
разчита на “комплексни” инспектори, подпомогнати от специалисти). Необходимо е 
да бъде призната ролята и отговорността и на други специалисти за подобряване 
условията на труд, а така също на социалните партньори,  на отделни 
работодатели и работници, отчитайки сложните взаимоотношения между всички 
заинтересовани лица. Всичко това изисква ясна представа за етиката на 
инспекторите по труда и нормите за  тяхното професионално поведение. 
 
Следователно, етичният Кодекс е още едно средство за управление на дейността 
свързана с инспекцията по труда.  Кодексът трябва да бъде динамичен документ – 
той не трябва да бъде с ограничителен обхват, нито да се превърне в неизменен 
документ, способен да издържи проверката на времето. Още от самото начало 
всеки Кодекс за етично поведение трябва да отчита вече наложилите се елементи, 
включени от английската комисия “Нолан”2 в нормите за държавните служители. 
Това са основните, общите принципи, които задължително трябва да бъдат 
включени във всеки Кодекс за професионално поведение:    
 

� Безкористност: Държавните служители трябва да вземат решения 
единствено с оглед на интереса на обществото. Техните действия не 
трябва да бъдат насочени към финансови печалби или други материални 
облаги за самите тях, техните роднини или приятели. 

� Честност и почтеност: Държавните служители не трябва да бъдат 
финансово или по друг начин зависими от външни лица или организации, 
които могат да окажат влияние при изпълнение на служебните им 
задължения. 

� Обективност: При извършване на дейности за държавата, включително 
назначаване на държавна служба, сключване на договори, предлагане на 

                                                           
2 Standards in Public Life. First Report of the Committee of Standards in Public Life. Публикуван на 
интернет сайта: http://www.archive.official-documents.co.uk/cm28/2850/285002.pdf 
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лица за парични и други награди, изборът на държавните служители трябва 
да се основава на заслуги. 

� Отговорност: Държавните служители са отговорни за своите решения и 
действия пред обществото и трябва да са готови да бъдат подложени на 
всички надлежни проверки за длъжността им.  

� Откритост: Всички решения и действия на държавните служители трябва 
да бъдат максимално прозрачни. Държавните служители трябва да 
обосноват всяко свое решение и да ограничават предоставянето на 
информация само, когато широкият обществен интерес ясно налага това. 

� Честност: Държавните служители са задължени да декларират всички свои 
лични интереси свързани с обществените им задължения, като 
предприемат стъпки за разрешаване на всички произтичащи от това 
конфликти по начин, защитаващ обществения интерес. 

� Ръководство: Държавните служители трябва да поощряват и подкрепят 
тези принципи служейки за пример като ръководители. 

 
Всички специалисти, в това число и инспекторите по труда, трябва да зачитат 
Кодекса за етично поведение не в качеството на пасивни наблюдатели, а като го 
приемат за набор от динамични принципи, ръководещи тяхното поведение. Тяхно 
задължение е да упражняват професията си съобразно с такъв етичен Кодекс. Тъй 
като честността трябва да бъде основен принцип в професионалното поведение, 
инспекторите трябва да изпълняват своите задължения с безпристрастност и 
честност. Тяхно задължение е да са заинтересувани за благополучието на 
уязвимото (работещо) население и предприятията, като са подготвени да прилагат 
специализираните си познания в полза на всички. 
 
Разпоредбите на Кодекса за етично поведение на инспекторите по труда, като общ 
принцип за подходящо професионално поведение, ще допринесат за по-добро 
социално-икономическо развитие чрез преодоляване на трудностите, намиране на 
решения в конфликтни ситуации и спорове и инспектиране на предприятията с цел  
подобрения.    
 
Разпоредбите на Кодекса за етично поведение са в известен смисъл и начин за 
насърчаване на антикорупционно поведение. Съществуващите до момента 
кодекси са доста общи и не предлагат много практически приложими елементи във 
връзка с антикорупционните мерки.  Ето защо по-долу е предложен примерен 
Кодекс за етично поведение, който може да бъде обсъден в инспекциите по труда 
за евентуално използване или адаптиране към националните им условия. 
 
Успешна борба с корупцията обаче не може да се води само с помощта на 
подобна система от строги институционални рамки, ако те противоречат на 
интересите на професията. Важно е преди всичко в борбата срещу корупцията в 
дадена професия да бъдат ангажирани и мобилизирани всички представители на 
професията. Затова Кодексът за етично поведение трябва да бъде придружен от 
механизми като гореописаните, за констатиране и санкциониране на 
корупционното поведение на представители на определена професия, 
включително и свързаните с инспектирането по труда. Подобни механизми трябва 
да бъдат разработени и предложени от самите специалисти в съответната 
професия, представители на техни сдружения и други санкциониращи институции 
(например съдебната власт). 
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Предложение за  “Комисия по етика” за контрол по спазването на Кодекса за 
етично поведение на инспекторите по труда: 
За осъществяване на контрол по спазването и прилагането на принципите, залегнали в 
Кодекса за етично поведение на инспекторите по труда, ще бъде сформирана 
тристранна “Комисия за оценка на етичното поведение”. 
 
Комисията ще се състои от равен брой представители на Министерството на труда, 
работодателите и синдикатите. 
 
Комисията е безпристрастна и ще работи без предубеждение и страх. Тя ще изпълнява 
функцията си с цел поддържане на ефикасно и ефективно обслужване в областта на 
инспекцията по труда, както и за високи етични норми в тази професия. 
 
Комисията ще бъде независима в своята работа, свободна от външно влияние или 
намеса от страна на който и да било държавен орган. 
 
Комисията има следните задължения: 

Пропагандиране и подобряване на ценностите, установени според принципите и 
правилата за работа, залегнали в Кодекса за етично поведение;  

Наблюдение и оценка на нивото на съблюдаване на Кодекса за етично поведение;  
Предлагане на мерки, които биха могли да доведат да по-ефективни етични 

действия при извършване на инспекция по труда; 
Информиране относно взетите решения за промени в процедурите за етично 

изпълнение на задълженията, свързани с инспекцията по труда, както и във 
връзка с оплаквания от страна на работодателите, работниците и/или 
инспекторите; 

Разглеждане, по собствена инициатива или при поискване, на искове от 
работодатели, работници и/или инспектори във връзка с декларирането или 
недекларирането на прояви на корупция, както и предоставяне на препоръки и 
вземане на законови мерки срещу тях; 

 
Комисията ще се отчита за  дейността си пред правителството. 
 
Членовете на комисията се назначават официално от Министъра на труда въз основа 
на предложените от най-широко представените организации на работодателите и 
работниците номинации за техни представители; 
 
Членовете на комисията се назначават за срок от 4 години. Член на комисията може да 
бъде назначен за втори мандат. Той може също така да бъде заменен в един от 
следните случаи: 

• по собствено желание; 
• ако според мнението на другите членове на Комисията  не изпълнява адекватно 

задълженията си в комисията; 
• ако е констатиран конфликт на интереси, който ще попречи на обективното 

изпълнение на неговата работа в комисията; 
• по решение на социалния партньор, който го е номинирал за свой представител 

в комисията. 
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ПРИМЕРЕН КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ТРУДА 
 
 
Като служител на Инспекцията по труда, по силата на своята професия, аз 
признавам следващите по-долу принципи, на които се основава етичното 
поведение, и приемам да ги следвам и популяризирам в работата ми на инспектор 
по труда. 
 
Ръководни принципи: 
 
1. Ще работя винаги в съответствие с най-високите професионални стандарти и 

етични принципи. 
 
2. Ще изпълнявам всички свои професионални задачи, спазвайки закона и 

международните норми, които държавата е ратифицирала, правилата и 
ценностите за инспекция по труда. 

 
3. Винаги ще постъпвам добросъвестно спрямо работодателите и ще работя в 

полза на правото на достойни условия на труд, безопасност, здраве и 
благополучие за всеки работник и трудов колектив. 

 
4. Ще имам пълна професионална независимост при изпълнение на 

задълженията си. За тази цел съм усвоил и ще се стремя да поддържам 
необходимата компетентност за непрекъснато усъвършенстване в работата и 
да посрещам всяко предизвикателство, което професията на инспектор по 
труда може да поднесе. 

 
Дълг и задължения  

 
5. В задълженията си ще се ръководя от изискванията, посочени в Политиката за 

прилагане на трудовото законодателство посредством инспектиране и 
Ръководството за практическа работа и обучение    

 
6. Ще прилагам всички разпоредби обективно, което означава последователно, 

честно, безпристрастно и прозрачно, независимо от националния и етнически 
произход, раса, пол, език, политически и религиозни убеждения или социално 
положение на лицето, спрямо което се прилага законът. 

 
7. Ще признавам и ще следвам основната цел – добра практика по инспектиране, 

като допринасям за установяване и поддържане на достойна,  продуктивна, 
безопасна и здравословна работна среда. Инспекцията по труда е основно 
превантивна дейност и като такава трябва да помага  на предприятието да 
осигури добри условия на труд, които ще предотвратят уврежданията, 
произлизащи от трудовия процес. С явен приоритет ще се ползват рисковите 
предприятия и уязвимите групи работници.   

 
8. Ще признавам и ще се стремя да изгладя потенциалните противоречия между 

колективни и индивидуални права и нужди (като правото на закрила по труда, 
правото на здравна закрила, правото на информация и правото на лична 
тайна) със задължението за подобряване условията на труд, безопасността и 
здравето на работното място. 
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9. Ще вземам решения независимо и обективно съобразно със своите познания и 

личен опит. При необходимост ще се консултирам с колеги или други 
професионалисти, притежаващи нужните за решаване на въпроса знания. 

 
 
Принципи на етично поведение 
 
10. Ще се противопоставям на всеки опит за корупция. 
 
11. Винаги ще изпълнявам задълженията си като незаинтересована трета страна. 

Няма да използвам инспекционната процедура, за да приемам, нито предлагам 
пряко или косвено комисионни, услуги, парични отстъпки, стоки или други 
привилегии. 

 
12. Няма да се ангажирам с действия, които са несъвместими с моята официална 

длъжностна характеристика и разпоредбите на този Кодекс, и които биха 
довели до оронване репутацията на инспекцията по труда, за която работя, и 
на моята професия. 

 
13. Ще разкривам напълно всеки финансов или личен интерес, които бих имал от 

своята работа на инспектор по труда по отношение на конкретна инспекция, и 
който основателно може да бъде изтълкуван от клиентите, длъжностните лица, 
колегите или обществото като конфликт на интереси. 

 
14. Ще използвам всички материални средства рационално, в интерес на 

обществото, за целите на своята работа и инспекцията по труда, за която 
работя. Няма да ги използвам за постигане на свои лични интереси или 
печалба. 

 
15. Няма да използвам своите познания, служебно положение или влияние в 

ущърб на обществените интереси, инспекцията по труда, професията ми, 
колегите или клиентите. 

 
16. Няма да издавам и разпространявам никаква производствена или търговска 

тайна или данни, които съм събрал по време на проверка, или поверителна 
информация, получена при подобна проверка, без предварителното съгласие 
на клиента и замесените лица.  Ако обаче прикриването на такава информация 
застрашава живота и здравето на работниците или обществото, ще съм 
длъжен да я разкрия, като запазя поверителността й доколкото е възможно. 

 
17. Ще се въздържам да вземам страната на която и да е група колеги или членове 

на моята професия, които преследват собствените си интереси или които 
нарушават разпоредбите на настоящия Кодекс, заставайки срещу интересите 
на инспекцията по труда, а по този начин подкопават и обществените права и 
интереси или излагат на риск репутацията на моята професия. 

 
18. Ще разкривам всяка подобна постъпка на висшестоящ служител, натоварен 

със задължението да реагира в такива случаи, или на съответната институция, 
контролираща прилагането на настоящите правила. Разбирам, че ако сторя 
това добросъвестно, ще бъда защитен от репресии или санкции. 
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19. Ще разкривам всеки опит за корупция от страна на клиенти, спрямо останалите 

служители в инспекцията по труда или спрямо съответната институция, която 
контролира прилагането на настоящите правила. 

 
20. При поискване, ще предоставя на съответната институция всички данни и 

информация, които притежавам във връзка с разкритите от мен отделни 
случаи на корупция. 

 
Подкрепа на институцията за инспекция по труда  
 
21. Винаги ще помня, че представлявам професия, чиито обществен имидж, 

свързан с доверие, честност и учтивост, трябва да изграждам и поддържам. С 
отношението и поведението си  ще давам пример на моите колеги и 
обществото в тази насока. 

 
22. На работното си място винаги ще акцентувам върху професионалните 

ценности, ще работя рамо до рамо със своите колеги за по-добро 
разбирателство и сътрудничество, в полза на инспекцията по труда и 
клиентите, с и за които работим. 

 
23. Ще се стремя да бъда активен член на инспекцията по труда, като правя 

предложения, където е уместно, и участвам в дейностите, насочени към 
подобряване работата на институцията. 

 
24. Ще се старая лично и със своите колеги, или чрез дейността на нашето 

професионално сдружение да предавам своя опит, знания и идеи, за да могат 
те да получат практическо приложение и бъдат от полза за всички. 

 
25. Ще напредвам в професията си чрез придобиване и прилагане на нови умения 

и знания и ще се стремя да се издигам само въз основа на своите умения и 
знания.   

 
26. Ще направя всичко възможно да съдействам за обективни критерии за 

назначаване на нови служители, за оценка на работата и при вземане на 
решения във връзка с повишаване или понижаване в ранг на служители. 

 
27. Ще търся активно подкрепата на работодатели, работници и техните 

организации, както и на други съответни организации, за прилагане на най-
високи етични  норми в инспекцията по труда и  в професията на инспектор по 
труда. 

 
 
 
 


