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Инспекцията по труда стриктно следи работещите обекти по празниците, каза пред Р
адио “Фокус”- Видин
Димитър Петров
, директор на
регионалното звено на Инспекцията
, отговарящо за териториите на
Видин и Монтана
.
Приоритет на инспекторите в празничните дни не са заведенията и хранителните
магазини, тъй като те традиционно работят по празниците и впоследствие предстои да
бъде проверено дали трудът, полаган там е бил законосъобразен, а заводите и
предприятията, които не са с непрекъснат цикъл на работа, допълни директорът. В
тази връзка са били проверени 12 предприятия в коледните дни - 7 в област Монтана и
5 във Видин, като инспекторите са следили дали е осигурен необходимият почивен
период на работниците. Два от подадените сигнали за Монтана са се оказали фалшиви,
а в много от останалите предприятия не са били открити нередности, тъй като работата
е била организирана по графици и са били осигурени нужните почивки на работещите.
Димитър Петров заяви, че след празничните дни ще бъде проверено дали на хората,
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упражнявали труд по празниците, е било заплатено съобразно закона за работа по
официални празници. На останалите предприятия, които са нарушили закона, ще бъдат
наложени санкции, допълни той. Петров увери, че така ще се процедира и в
Новогодишните дни.
Директорът на регионалната Инспекция по труда обобщи, че в сравнение с предишни
години, когато нарушенията са били главно в условията на труд, сега те са свързани с
трудовите правоотношения, а именно: полагането на труд без трудов договор, проблеми
при изплащане на възнаграждението или неизплащането му, както и нарушения
свързани с работното време на служителите – полагане на труд, извън
законоустановеното работно време.
Димитър Петров напомни, че в интернет са посочени телефони, на които гражданите
могат да подават сигнали за нередности и заяви, че всеки сигнал се проверява
стриктно. "За съжаление, активността на гражданите не е голяма, а в много от случаите
сигналите са фалшиви", каза Петров
Радио "Фокус" - Видин
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