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Изпълнителна агенция

„Главна инспекция по труда”

започна изпълнението на проект „Пре-

венция за безопасност и здраве при

работа”. Той е финансиран от Евро-

пейския социален фонд /ЕСФ/ чрез

Оперативна програма “Развитие на

човешките ресурси” ,процедура за ди-

ректно предоставяне на без-

възмездна финансова помощ:

BG051PO001-2.3.01. Общата стойност

на проекта е 14 925 145, 96 лв. Дейно-

стите са с продължителност четири

години - от септември 2009 до септем-

ври 2013 г. и ще се осъществяват във

всички градове на територията на 28-

те области на страната. 

Общата цел на „Превенция за без-

опасност и здраве при работа” е подо-

бряване на условията на труд,

професионалния и здравен статус на

работната сила в предприятията на

територията на Република България.

Специфичните цели на проекта се

съдържат в осигуряване на актуална

информация за състоянието на усло-

вията на труд в страната, управление

на професионалните и здравни рис-

кове в предприятията и повишаване

на мотивацията за безопасен труд и

културата за превенция на рисковете

на работното място чрез разпростра-

нение на информация и „добри прак-

тики” в тази сфера. Тези проектни

цели произтичат пряко от целите на

ОП „Развитие на човешките ресурси”

за подобряване качеството на живот

на хората в България чрез инвестиции

в човешкия капитал, постигане на ви-

соки нива на заетост, повишаване на

производителността, достъп до каче-

ствено образование и учене през

целия живот и засилване на социал-

ното включване.

Целеви групи на проекта

Предвижда се да бъдат обхванати

минимум 150 000 лица от всички ико-

номически сектори в страната. През

2012 г. ще бъдат обучени 500 служи-

тели с ръководни функции. През

2013 г. с дейностите по различните

компоненти ще бъдат обхванати 800

специалисти по БЗР, 3100 работници

и служители от 30 предприятия, 1000

лица за обучение по прилагане на

“добри практики”, техни-

чески правила и ръко-

водни принципи по

безопасност и здраве

при работа /БЗР/.

На 3 ноември 1907 г. в “Държавен вестник”

е публикуван Указ 132 на княз Фердинанд, с

който се утвърждава приетия с пълен кон-

сенсус от Народното събрание Закон за ин-

спектората по труда. Поради това 3

ноември се счита за рождена дата на Ин-

спекцията по труда в България.



Дейности

• Провеждане на Национално из-

следване на условията на труд

Изследването ще обхване всички

икономически дейности, съгласно

КИД, и ще осигури актуална информа-

ция за всички елементи на условията

на труд в съответствие с национал-

ното законодателство като:

• безопасност и здраве при работа;

• структура на работното време;

• характеристика на организацията

на труда;

• заплащане на труда;

• социално сътрудни-

чество;

• почивки,  отпуски

и свободно време;

• достъп до обучение и ин-

формация;

• достъп до здравни услуги;

• баланс „работа – живот“ и др.

Изследването ще проучи, анали-

зира и предостави на работодателите

актуална национално представителна

информация за състоянието на усло-

вията на труд в страната, което ще

осигури добра основа за управление

на професионалните рискове за

здраве и безопасност на работещите

на ниво сектор и/или предприятие.

• Изготвяне на Доклад за състоя-

нието на условията на труд в България

на база резултатите от изследването

• Провеждане на информационна

кампания за представяне на резул-

татите от националното изследване

• Разработване на Профили по

безопасност и здраве при работа по

икономически дейности

Икономическите дейности, за които

ще се разработват Профилите по без-

опасност и здраве при работа, ще

бъдат определени на въз основа на ре-

зултатите от Националното изслед-

ване. Профилите по безопасност и

здраве при работа ще предоставят ак-

туална информация за състоянието на:

• законодателството по БЗР за ико-

номическата дейност/бранш;

• системата по БЗР;

• механизми, целящи да осигу-

рят спазването на законодател-

ството по БЗР;

След Освобождението през 1878 г. от-

ношенията между работници и работо-

датели за пръв път се уреждат от

българското общо гражданско законода-

телство с облигационния договор "За

наем на работа за потреба на другиго"

от Закона за задълженията и догово-

рите от 1892 г. Това е първообразът на

съвременния трудов договор , който в

правните  изследвания от 20-те години

на миналия век  вече се разглежда като

"най-разпространения в света договор,

в който са определени задълженията

между работника и работодателя”.



• механизми за координация

и социално сътрудничество;

• механизми за обучение, информи-

ране и консултиране;

• трудов травматизъм;

• системи за осигуряване и за-

страховане;

• технически правила, ръководства

и др. програми и дейности за насърча-

ване на ЗБУТ;

• други механизми за непрекъснато

подобряване на елементите на усло-

вията на труд; актуална информация

за демографското състояние, профе-

сионалното ниво и квалификацията на

работната сила, икономически показа-

тели, данни от пазара на труда,

здравно състояние и др.

• Разработване модели на си-

стеми за управление на дейността

по БЗР по икономически дейности.

Структурата и елементите на моде-

лите ще съответстват на  Методиче-

ските указания на МОТ - ILO - OSH

2001 и системите за управление

OHSAS 18001: 1999, OHSAS 18002:

2002, като се отчитат националните

особености и спецификата на риско-

вете за здраве и безопасност във

всяка икономическа дейност. Основни

елементи ще бъдат: политика, органи-

зация, планиране и изпълнение,

оценка и дейности за подобряване.

• Провеждане на семинари за об-

учение на експерти и други заинте-

ресовани лица за разработване и

въвеждане на моделите на системи

за управление на БЗР по икономи-

чески дейности

• Прилагане на разработените

модели на системи в предприятия

по икономически дейности

Дейността по прилагане на разра-

ботените модели на системи в пред-

приятия включва: 

1. Разработване на политика по

БЗР в предприятието;

2. Създаване на организация за:

• разпределяне на правомощията,

отговорността и отчетността за разра-

ботването, прилагането и функциони-

рането на системата по БЗР;

• определяне на изискванията за

компетентност (образо-

вание, професионален

опит и обучение) по БЗР;

• документиране на систе-

мата за управление на БЗР;

Със Закона за инспектората по труда от

1907 г. България възприема като начало

френския модел на инспекция по труда. В

продължение на цяло столетие държав-

ната инспекция по труда съпътства раз-

витието на българското трудово

законодателство и е неизменна част от

него. На нея се възлагат функциите за

упражняване на контрол за спазване на

трудовото законодателство и неговото

реално прилагане.



• разработване на процедури за

осигуряване на комуникация.

3. Планиране и изпълнение:

• преглед на съществуващата си-

стема по БЗР;

• планиране, разработване и при-

лагане на системата;

• определяне на измерими цели,

свързани с БЗР;

• мерки за предотвратяване на

опасностите;

• управление на промените;

• превенция и действия при из-

вънредни ситуации;

• работа с външни изпълнители и др.

4. Оценка и дейности за подобряване:

• наблюдаване и измерване на ре-

зултатите, свързани с БЗР;

• медицинско наблюдение на ра-

ботниците и служителите;

• одит на системата по БЗР;

• преглед, осъществяван от ръко-

водството на предприятието.

5. Дейности за подобряване:

• превантивни и коригиращи дейности;

• непрекъснато подобряване на

елементите на системата за управле-

ние на БЗР.

• Разработване на:

Кодекси на „добри

практики”; Технически

правила, Ръководство

с практически правила

и ръководни принципи по

безопасност и здраве при работа.

Практическите помагала включват

задължителни елементи като: харак-

теристика на предприятие, бранш, от-

расъл, вид работа, работно

оборудване и т.н.; общи и специфични

задължения за осигуряване на ЗБУТ;

описание на опасностите и на риско-

вете; предоставяне на система от ос-

новни правила, указания и др.

инструменти, разработени на базата

на законодателството в областта на

безопасните и здравословни условия

на труд и на добрите практики за

управление на професионалните рис-

кове на равнище предприятие, бранш

и отрасъл; компетентности и др.

• Разработване на практически

инструменти за оценка на риска на

работното място по икономически

дейности

Дейността по разработване на

практически инструменти за

оценка на риска (ОР) на работното

място включва изготвяне на мето-

дики за ОР и софтуерни продукти

по всяка методика.

Инспекцията по труда от първите години на

своето съществуване се схваща и утвър-

ждава като държавен гарант на официалната

публична изпълнителна власт за спазване на

трудовото законодателство. И това е ней-

ната основна мисия. Нея проф.Илия Янулов в

1904 г., още преди създаването й, нарича "ду-

шата на социалното законодателство".



• Провеждане на информа-

ционна кампания

• семинари за обучение;

• разработване, издаване и разпро-

странение на информационни брошури.

• Информиране и публичност

• Отчетност, вътрешен контрол и

наблюдение 

Резултати

Изпълнението на проект „Превен-

ция за безопасност и здраве при ра-

бота” ще окаже надграждащо,

устойчиво въздействие върху целе-

вата група в няколко направления:

- ще се осигури добра основа за

управление на професионалните рис-

кове за здраве и безопасност на рабо-

тещите на ниво сектор и/или

предприятие;
- разработването на превантивни

системи за управление на професио-
налните и здравни рискове в пред-
приятията ще осигури ефективни
мерки за намаляване на рисковете на
работното място и за защита на
всички работещи, особено на рабо-
тещи в сектори с висок риск и/или зна-
чим социален ефект за развитието на
обществото и икономиката;

- ще бъдат подпомогнати всички

участници в трудовия процес за пра-

вилното прилагане на нормите и

изискванията на законодателството в

областта на безопасните и здраво-

словни условия на труд и ще се по-

виши мотивацията за безопасен труд

и културата за превенция на рисковете

на работното място.
Реализирането на проекта ще до-

веде до създаване и укрепване на
устойчив административен капацитет
в Изпълнителна агенция „Главна ин-
спекция по труда” за ефективно и ефи-
касно изпълнение на функциите по
управление на проекти. Изпълнението
на заложените по проекта дейности
ще подобри компетентността на слу-
жителите от агенцията. Така те ще
придобият и необходимия за адми-
нистрацията опит по усвояване на
средствата от ЕСФ. Постигането на
целите на проекта ще до-
принесе за изпълнение
на целите, заложени в
Стратегията за безопас-
ност и здраве при работа
2008 -2012 г.

През март 1986 г. е приет новият Кодекс на

труда. Той съдържа цялостна правна уредба

на контрола за спазване на трудовото зако-

нодателство. В Кодекса на труда обстойно

са уредени функциите на инспекцията по

труда като контролен орган за спазване на

трудовото законодателство. За първи път

системно са подредени принудителните ад-

министративни мерки при нарушаване на

трудовото законодателство. 



Рискови браншове

Проектът ще се изпълнява в рис-

кови икономически дейности (бран-

шове) и предприятия, в т.ч. малките и

средните предприятия и уязвимите

групи работници и служители, което

ще допринесе за значително подобря-

ване на условията на труд и намаля-

ване броя на трудовите злополуки и на

професионалните болести. 

По данни на информационната си-

стема за трудовите злополуки на На-

ционалния осигурителен институт през

2007 г. средният списъчен брой на оси-

гурените лица е 2 522 140. Най-голям е

техният брой в „Преработващата про-

мишленост” (582 438). Следват „Търго-

вия, ремонт и техническо обслужване

на автомобили и мотоцик-

лети, на лични вещи и

стоки за домакинството”

(450 215), „ Операции с не-

движими имоти, наемода-

телна дейност и бизнес

услуги” (247 537), „Държавно

управление; Задължително обще-

ствено осигуряване” (195 511), „Строи-

телство” (201 172), „Транспорт,

складиране и съобщения” (165 896).

Въпреки отчитаната тенденция към уве-

личаване на броя на предприятията,

които реално изпълняват задълженията

си за осигуряване на безопасност и

здраве на своите работещи, икономиче-

ските и социалните промени пораждат

нови предизвикателства, както пред ра-

ботодателите, така и пред цялата си-

стема за осигуряване на безопасност и

здраве при работа.

Като високорискови отрасли се

очертават добивната промишленост –

с показателите за честота и тежест на

трудовите злополуки около 6 пъти над

средните за страната. Следват секто-

рите на химическата и металургичната

промишленост, транспорта. Строител-

ството се утвърждава като икономиче-

ската дейност, в която устойчиво

нарастват, както общия брой трудови

злополуки, така и злополуките с фата-

лен край. През 2007 г. са отчетени 1

302 трудови злополуки в преработва-

щата промишленост, 399 – в икономи-

ческа дейност “Строителство”,

следват „Транспорт, складиране и

съобщения”,   – 392, „Търговия, ремонт

и техническо обслужване на автомо-

били и мотоциклети, на лични вещи и

стоки за домакинството” – 361 и “До-

бивна промишленост” - 257.

След 10 ноември 1989 г. с изменението на

чл.399 от Кодекса на труда цялостният

контрол за спазване на трудовото зако-

нодателство във всички отрасли и дейно-

сти се изземва от професионалните

съюзи и се възлага на Главната инспекция

по труда при Министерството на труда

и социалните грижи.
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