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За месец август Дирекция Инспекция по труда във Видин е извършила 69 планирани и
непланирани проверки, съобщи Илиян Митов, директор на инспекцията по труда в
града, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Митов посочи, че проверките са били
по искане на работници и служители за нарушение на трудовите права, последващи
проверки по изпълнение на предписание, за административно обслужване на граждани,
физически и юридически лица и други дейности. В резултат на инспекционната дейност
през месец юли са извършени: за периодичен контрол - 1 проверка, за проверка на
предписания – 26, за проучвания на искания и сигнали – 21 броя проверки и по
разпореждане на висшестоящ орган – 21 проверки.
//
По време на проверките са констатирани 289 нарушения на трудовото
законодателство, от които по Закона за безопасни условия на труд – 142 и по Кодекса
на труда – 144, по Закона за насърчаване на заетостта – 3. Установени са и 14 броя
неизпълнени предписания. Констатираните нарушения по ЗБУТ са както следва: по
организация на дейността – 97, по безопасност на работното оборудване и
технологичните процеси – 27, по хигиена на труда – 18. По трудовите правоотношения
нарушенията са : по инструктажа и обучението – 10, по отпуските – 2, по работно време
– 10, по представяне на документи по трудовите правоотношения – 15, по оценка на
риска – 31, по липса на правоспособност – 4, по заплащането на труда – 7, по
възникване на трудови правоотношения – 38 броя. Дадени са 274 задължителни за
изпълнение предписания като целта е отстраняването на допуснатите нарушения.
Актове са съставени основно на работодатели, юридически лица – 9 броя. Издадени са
4 наказателни постановления, със среден размер на глобата – 575 лв. Съставените
актове са по осигуряване на ЗБУТ – 3 броя и за нарушения на нормите, регламентиращи
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ТП – 6 броя. „Някой от проверките, които сме извършили изискват малко повече време,
за обработване, така че, те ще бъдат обявени като резултат при отчета за следващият
месец. Кампнийни проверки сме извършили на земеделските производители. Разбира се
имаме и периодични проверки за контрол на рискови производства, на предприятия с
взривоопасна среда, която би довела до тежки и трудови травми, дори и смърт.
Проверили сме и доста сигнали, свързани с неизплатени възнаграждения. Нарушенията
при еднодневните трудови договори в земеделието се ограничават до липсата на
оценка на риска от извършване на дадената дейност, липса на правилник за работа.
Към настоящият момент не сме установили лица с липсващи договори. Проверките са
планирани и непланирани във всички отрасли. Не сме се съсредоточили изцяло върху
земеделските производители. В резултат на проверките има отстранени работници,
спрени машини. Направихме проверка и за възникнала трудова злополука. Резултатите
от нея ще представим в отчета за следващият месец”, уточни Илиян Митов.
Радио “Фокус”- Видин
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