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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Може ли нашето предприятие да откаже 
да участва в съвместни дейности по 
прилагане на системата от процедури за 
активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията?

Да – участието е доброволно.

Нашето предприятие ще бъде ли по-често 
или по-рядко инспектирано от други, ако се 
включи?

Участието в процедурата по активизиране на 
комитетите и групите от страна на дадено 
предприятие не води до отлагане или отмяна 
на насрочени в годишния план инспекционни 
посещения от страна на ИА ГИТ. Респективно 
включването на предприятието в съвместни 
дейности не е предпоставка за задължително 
насрочване и осъществяване на посещение с 
цел проверка в предприятието, ако такова не е 
предвидено в годишния план за дейността на ИА 
ГИТ по места.

Мога ли сега да подпиша протокола за 
съвместни дейности, но после да се откажа 
да продължа?

Във всеки момент, в който прецените, че не 
желаете да продължите този тип съвместна 
работа с ИА ГИТ, можете да го направите, като 
информирате писмено инспекторите, с които 
сте работили до момента.

Ако се променят процедурите, а нашето 
предприятие вече участва, трябва ли пак да 
подписваме и изготвяме някакви документи? 

Не е необходимо. Вие вече ще имате изготвен 
план за съвместни дейности. При значителни 
промени в процедурите този план ще бъде само 
актуализиран.

Как ще се оповестят резултатите от 
съвместните ни дейности с ИА ГИТ?

Всички резултати и документи, изготвени 
в рамките на съвместните дейности, са 
конфиденциални и няма да бъдат разпространявани 
пред трети страни.

За повече информация 
можете да се свържете с:

Дирекция „Инспекция по труда“ 
във вашето населено място

или с

ИА ГИТ
на телефон: 

0700 17 670



ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТ 
„ОПТИМИЗАЦИЯ И 

ИНОВАЦИИ В ИА ГИТ“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда“ работи по изпълнението на проект 
BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в 
ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Основната цел на Дейност № 4 от 
проекта за оптимизация и иновации в ИА ГИТ 
е чрез Процедура за активизиране на КУТ/ГУТ 
в предприятията да се повиши капацитетът 
на Агенцията за ефективно и ефикасно 
осъществяване на нейните функции.

В рамките на изпълнението на проекта е 
разработена система от процедури, насочени 
към активизирането на комитетите и групите 
по условия на труд в предприятията. Тя цели 
да подпомогне съвместната работа между 
представителите на КУТ/ГУТ и служителите 
на Инспекцията по труда по места, като 
по този начин ще се постигне подобряване 
на взаимодействието и повишаване на 
ефективността на работата на всички 
включени страни. 

В рамките на прилагането на процедурите 
са предвидени редица възможности за общи 
дейности между ИА ГИТ и предприятията под 
формата на:

• Обмен на информация;
• Извършване на съвместни проверки;
• Консултации;
• Провеждане на съвместни информационни 
кампании;
• Други дейности по взаимно договаряне.

Чрез своите териториалните дирекции „Инспекции 
по труда“ ИА ГИТ провежда серия от срещи в цяла-
та страна с представители на комитети и гру-
пи по условия на труд в предприятията, като 
отправя покана за участие в процедурите. 
Включването на предприятията става 
чрез подписване на двустранен про-
токол за съвместни дейности. 
Представителите на комите-
тите, групите и Инспекция-
та по труда заедно опре-
делят параметрите на 
съвместната рабо-
та чрез изготвя-
не на годишен 
план. 

П р е д п р и я -
тия  та, които 
станат част 
от процедурата по 
активизиране, ще по-
лучат съдействие за из-
готвянето на самооценка на 
нуждите на своя комитет или 
група и ще планират съвместни-
те им ангажименти с Инспекцията 
по труда така, че да бъдат насочени 
както към преодоляване на проблемните 
зони по отношение на условията на труд, 
така и към оказване на съдействие на членове-
те на КУТ/ГУТ.

ПЕТ ПРИЧИНИ ВАШЕТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ

1 Ще подпомогнете постигането на 
съответствие с изискванията по БЗР на 

Вашето предприятие.

2 Ще получите информация за добри 
практики по БЗР в сферата на Вашата 

икономическа дейност.

3 Ще повишите познанията и уменията 
по БЗР на Вашия комитет или група по 

условия на труд.

4 Ще имате възможност да получите 
консултация на място от представители 

на Инспекцията по труда по въпроси, свързани с 
нормативните изисквания към здравословните 
и безопасни условия на труд.

5 Ще получите възможност да обмените 
опит и добри практики с други комитети 

и групи по условия на труд.


