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ДО 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" - КНСБ 

 

ОТНОСНО:  Информация за резултатите от извършените проверки в предприятия от 

химическия сектор - икономически дейности №19, 20, 21 и 22 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ, 

 

Във връзка с Ваше искане, заведено в ИА ГИТ с Вх. № 21063573 за резултатите от 

извършените проверки в предприятия от икономически дейности 19, 20, 21 и 22, Ви 

информирам следното: 

През 2020 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили 508 проверки в 306 

предприятия с 39 689 заети лица, от икономически дейности №19, 20, 21 и 22, в т.ч. за 

периодичен контрол - 113 броя проверки. 

За проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство са извършени 

124 проверки - сравнително нисък дял спрямо средното за страната. По сигнал на 

синдикати е извършена 1 проверка през 2020 г. в предприятие от КИД 20 „Производство 

на химични продукти". За проверка изпълнението на дадените предписания са извършени 

общо 166 проверки. 

Съвместно с други контролни органи са извършени 49 проверки, като най-много 

съвместни проверки са извършени с представители на РИОСВ - 23 броя. 

През 2020 г. продължи установената в ИА ГИТ практика по време на проверките да 

се канят за участие представители на синдикални организации и представители на 

работещите в КУТ/ГУТ. 

Данните показват, че над 57 проверки в икономически дейности №19, 20, 21 и 22 

са извършени с участието на представителите на работниците от КУТ/ГУТ или над 10 %, 

докато средния показател за страната е 5%. 

При извършените през 2020 година проверки са констатирани общо 2 323 

нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. 

- нарушения на норми в областта на ЗБУТ - 1 283 бр. или 56% от общия брой 

установени нарушения; 
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- нарушения на норми в областта на ТПО - 1 036 бр. или 44% от общия брой 

установени нарушения. 

 

http://qovernment.bg/


Установени са четири нарушения в областта на законодателството за насърчаване 

на заетостта, трудовата мобилност и трудовата миграция. 

Най-голям брой нарушения са свързани с организацията на дейността за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 728 бр. (56% от 

констатираните нарушения по ЗБУТ), следвани от нарушения в областта на безопасността 

на труда - 425 бр. (34%). Нарушенията в областта на хигиената на труда са 130 бр. 

(10%). 

По отношение създаването на организация за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд се открояват нарушенията свързани с инструктажа и 

обучението по безопасност и здраве при работа (24%): най-често пропуските са по 

отношение документирането на инструктажа, както и нарушенията по оценката на риска 

(18%) - най-често пропуските са по отношение обхвата на оценката. 

В областта на безопасността на труда преобладават нарушенията, касаещи липсата 

на предпазни устройства и/или липсващи или неизправни системи за контрол, защита и 

сигнализация, нарушенията свързани със защитата от поражение от електрически ток. 

В областта на хигиената на труда се открояват нарушенията, свързани с 

провеждането на задължителните медицински прегледи и нарушенията свързани със 

санитарно-битовото обслужване. 

В областта на трудовите правоотношения се запазва тенденцията най-често 

констатираните нарушения да са на нормите, регламентиращи заплащането на труда и 

нарушенията на нормите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските. 

Нарушенията по възникването на трудовите правоотношения са 117 броя. Също така са 

установени 15 случая на работещи без сключени писмени трудови договори. 

За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 2 201 задължителни 

предписания на работодателите и са спрени три машини и съоръжения. За част от 

нарушенията е потърсена и административно наказателна отговорност, като общия брой 

на съставените актове за установяване на административни нарушения е 116 броя. 

По-характерни нарушения, констатирани по време на осъществения контрол от ИА 

ГИТ 

Основен проблем за почти всички предприятия от химическата индустрия е 

защитата от корозия на металните корпуси на технологичното оборудване, различните 

тръбопроводи, метални естакади, стоманобетонови конструкции и т.н. В предприятията 

липсват разработени програми за защита на оборудването срещу корозия. 
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Друг проблем е, че поддържането на работното оборудване не се осъществява 

според изискванията на техническата и съпроводителната документация, подценява се 

извършването на необходимите планови прегледи и ремонти на съоръженията, както и не 

се извършват необходимите периодични прегледи на машините и съоръженията. В много 

случаи извършваните ремонти са само аварийни. 

Липсва или е ниска ефективността на използваните средства за колективна защита 

- общообменни вентилации или аспирационни системи. 



Нарушения при извършените проверки, свързани с идентифициране и осигуряване 

на информация за опасните вещества от инспекторите в проверяваните предприятия са: 

- В предприятията не се води картотека на използваните опасни химични вещества 

и/или в изготвените картотеки не са включени всички използвани опасни вещества или 

изготвените картотеки не са актуални; 

- За всяко опасно вещество не е разработена инструкция или указание за 

безопасна работа; 

- Работодателите в проверяваните обекти, като потребители на опасни вещества, 

не изискват от производителите информационни листове за безопасност на български 

език. Непредоставянето на информационни листове за безопасност пречи на 

потребителите да предприемат необходимите мерки относно сигурността на работното 

място. 

При проверка на изготвената оценка на риска са констатирани следните 

нарушения: 

- Не са взети предвид данните от информационния лист за безопасност на 

химичните агенти, степента, видът и продължителността на експозицията, ефектът от 

предпазните мерки, които ще бъдат предприети и др.; 

- Когато работниците са експонирани на няколко опасни химични агенти с 

еднопосочно действие не е оценено комбинираното им действие; 

- В голяма част от проверените предприятия на работещите с опасни химични 

вещества не се извършват задължителните периодични медицински, включително 

периодичен контрол на съдържанието на вредни вещества в биологичните течности - кръв 

и урина; 

- Не се извършва периодичен контрол на концентрациите на вредни вещества във 

въздуха на работната среда; 

- Не се извършва и документира ежедневен инструктаж на работещите с опасни 

химични вещества; 
 

- Предоставените ЛПС не са съобразени с информацията за необходимите ЛПС от 

информационния лист за безопасност;. 

- Работното оборудване, включително контейнери /опаковки/ и др. не са 

обозначени относно вида на опасните химични вещества, съдържащи се в тях, 

включително предупреждения и препоръки за безопасност. 
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Анализът на резултатите от извършените проверки показва, че през последните 

години се наблюдава положителна промяна за изпълнение на нормативните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, дължащ се 

както на извършвания постоянен контрол от страна на ИА ГИТ, така и от политиката на 

самите предприятия за осигуряване на ЗБУТ. В голяма част от проверените предприятия 

при отделни производства и работни места са подобрени условията на труд, свързани с 

микроклимата на работната среда и въвеждане на нови технологии, при които 

източниците на опасности за работещите са сведени до минимум. Закупени и са пуснати в 

експлоатация нови съоръжения, работно оборудване и инсталации. 

http://qovernment.bg/


По отношение на извършените проверки в Булгартрансгаз" ЕАД, Ви информирам, че 

през периода 2020 г. до момента са извършени 13 броя проверки, от които 5 броя 

последващи. Всички дадени предписания са изпълнени. 

Констатираните нарушения са свързани с документиране на проведените 

инструктажи по безопасност и здраве при работа, обезопасяване на работното 

оборудване, измервания на факторите на работната среда. 

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков" №3 

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 e-mail: 

info@qli.government,bo 

1»/аК'   1АМДМЯ1   nil   ПЛЧОГП Г*УЛ ont*   Кп 4. 



 




