


СТРУКТУРИТЕ НА КНСБ

СИГНАЛИ ОТ РАБОТЕЩИ

VOX KNSB

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

МЕДИИ

Д Д



ДАННИ ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 



2015 2016 2017 2018 2019

ОВЕРКИ 50299 48053 45645 43958 40216

АРУШЕНИЯ 222245 212357 195783 174318 171826

111895 112550 97615 85197 85190

ПРАВНИ НАРУШЕНИЯ ОБЩО 109670 111878 96426 88538 86066

ШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС 
АЩАНЕТО НА ТРУДА 12654 15641 22012 21358 21569

ШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
ОТНО ВРЕМЕ 20481 19432 19762 11942 16291

ТРУДА"



раните нарушения спрямо
ата година, но като цяло
ята на се запазва.

нарушенията, свързани със
ето на труда, се наблюдава

на констатираните
, спрямо предходните година,
ло тенденцията с високия им
пазва.

са най‐многобройната
нарушения, констатирана от



последните шест години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на изв
съотношението между направени проверки и констатирани нарушения се

нденцията е 1 към 4, т.е средно при реализиране на една проверка, се конста
ения. От таблицата е видно, че относителният дял на нарушенията за ЗБУТ е
зи на останалите трудовоправни нарушения. Нарушенията за ЗБУТ и за 2020 г.
о останалите нарушения, констатирани от ГИТ, като при другите нарушения с по‐
рзани с изплащането на труда, както и работното време, почивките и отпуските.



ДАННИ ОТ СИГНАЛИ, 
ПОСТЪПИЛИ В СТРУКТУРИТЕ 

НА КНСБ ПРЕЗ 2020 Г.



ЗА НЕИЗПЛАЩАНЕТО НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ‐ 25%

ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ – 24,7%,

ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА – 19,3%

СВЪРЗАНИ С ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) ‐ 14,7%,

ЗА НАРУШЕНИЯ НА КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ (КТД) 8 6%
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о‐голям дял при разпределението
а на подаващите сигнали към КНСБ
са жените с 56,9 %. Мъжете са с

р ру р щ ду
33,3% дял. На следващо място е
подалите сигнали на възраст между 36‐4
дял. Групата на възраст между 26‐35 г. е
групата на 56‐65 г. ‐ 15,4%. Подалите
възраст между 18‐25 г. са 3,4%, а с най‐м
са лицата на възраст над 65 г. с 1.9% дя
сочат една хомогенна група на подаващи
трудоспособна възраст между 36‐55 г.





ВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ РАБОТОДА

И, СВЪРЗАНИ С ПРИНУДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТ

НЕ НА ЗАПЛАТИ ИЛИ НЕИЗПЛАЩАНЕТО ИМ, В СЛЕДСТВИЕ НА 
СТРАНЕНИЕТО НА COVID‐19 ‐ 12,5% 

ДА ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕ
, ПОРАДИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID‐19 ‐ 10%. 

ТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ВИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID‐19  ‐ 7,5 %

ЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТЕЩИ
ЛИНИЯ ‐ 5% 



игуряване на представени маски, дезинфект
редпазни средства
азване на противоепидемични мерки
риване на заболели служители, с цел избягв
нтина за цялото предприятие
вяне на заплатипоради ‘криза’, причине
ространението на COVID-19
плащане на заплати след прекратява
овото правоотношение, като причина за т
ква невъзможността на работодателите
’ COVI



АВЕОПАЗВАНЕ ‐ 30%

ИЗЪМ ‐ 12,5%

ЕЛИЕРСТВО ‐ 12,5%

ОРАНТЬОРСТВО ‐ 12,5%

А ПРОМИШЛЕНОСТ ‐ 12,5%

АЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ‐ 12,5%

ЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С 10%,



ОСНОВНИТЕ ОТ КОИТО СА:

овище на КНСБ относно изменения и допълнения в Наредб
на работещите от рискове, свързани с експозиция на би
във връзка с включване на SARS-CoV-2 в обхвата на Наре
националното законодателство се въвеждат разпоред

йската директива, чрез която SARS-CoV-2 се включва в сп
ичните агенти, за които е известно, че заразяват хората. Пр
ложение е една от първите стъпки за по-добра правна за
иците, които биха получили трайно увреждане на здраве
ат на заразяването, а оттам и на възможност да претендир
обезщетения).

Б призова, в началото на епидемията, COVID-19 да бъде пр
ионална болест, особено за работещи в отделения за обсл
е на болни с доказан вирус или спешна помощ: лекари, ме
санитари.



во място да се гарантира правото на сдружаване, включ
туционното право на сдружаване на работниците и служи
ални организации. Българската държава е длъжна да
мента си по чл.11 от Конвенция № 87 на МОТ и да гарант
а сдружаване на работниците и служителите.

бсъдят мерки за подкрепа и стабилизиране на синдикализм
ата му роля в социалния диалог.

ализиране на деяниятя насочени срещу правото на сдруж
е и по начина, по който това е направено в Наказателния
на сдружаване в политически партии и движения.

ния и допълнения в Закона за МВР, в Закона за съдебната
за държавния служител с оглед констатациите от до
етствие на отделни, конкретно посочени от нас членове в тези



е набележат конкретни мерки за изменения в нац
одателство, чрез които да се даде широк простор за ра
тивното договаряне

нение и допълнение в Закона за държавния служител относ
зация на международно признатото право на колективно дог
авните служители

фикация на Конвенция 151 на МОТ от 1978 г. за защита на
изация и процедури за определяне на условията на заетост в д
нистрация и Конвенция 154 на МОТ от 1981 г. за насър
тивното трудово договаряне

иряване и обогатяване на предмета на колективното догов
ранния социален диалог с акценти, както върху върху традицио
нови въпроси

б б



ОЯВАМЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИС
ОТОВКА НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ОТНОСНО ПОС
ХОДИМОСТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИО
ОДАТЕЛСТВО, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ОСИГУРИ:

р за осъществяване и развитие на тристранния и д
ния диалог на всички възможни негови равнища

не ролята на представителните организации на работодате
иците и служителите при решаване на въпросите пр
нното и двустранно сътрудничество

шенстване и развитие на ролята и мястото на Национални
ирение и арбитраж, като нова струтура в системата на МТСП -
а

ГИТ й



България се нуждае от нов простор
растване ролята на синдикалните
ботодателски организации в решаван
комплекса от въпроси, свързани

едмета на тристранното сътрудничес
дещето на труда в България, негов


