ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!



ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда статута, дейността и устройството на Инспекцията по труда, както и правомощията на нейните органи.
Чл. 2. (1) Инспекцията по труда е специализирана държавна администрация към Министерския съвет за осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия.
(2) Инспекцията по труда е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на държавна агенция.
Чл. 3. (1) Издръжката на Инспекцията по труда се формира от бюджетни средства и от собствени приходи.
(2) Източници на собствени приходи са:
1. приходи от национални и международни програми;
2. приходи от отпечатване и разпространяване на материали, свързани с дейността на Инспекцията по труда;
3. приходи от информационно обслужване и обучение;
4. приходи от провеждане на курсове и семинари;
5. приходи от глоби и имуществени санкции;
6. дарения;
7. други.
Чл. 4. Инспекцията по труда извършва инспектиране по труда, като:
1. осигурява прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия ;
2. дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по най-ефективните методи за спазване на законовите разпоредби;
3. довежда до знанието на компетентните органи недостатъците или злоупотребите, които не се обхващат от съществуващите законови разпоредби и препоръчват необходимите промени. Сезираните органи са длъжни да уведомят Инспекцията за взетите мерки.
Чл. 5. Други задължения, възложени на инспекторите по труда, не трябва да ги възпрепятстват при изпълнението на основните им задължения, нито по какъвто и да е начин да вредят на необходимите за тях авторитет и безпристрастност във взаимоотношенията им с работодателите и работещите.
Чл. 6. (1) Инспекцията по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с държавните и общинските администрации, организации на работниците и служителите и на работодателите и с неправителствените организации.
(2) Всички държавни и общински власти, по искане на инспекторите, са длъжни да им указват нужното съдействие при изпълнение на служебните задължения.
Глава  втора
 СТРУКТУРА, ПЕРСОНАЛ И ОРГАНИ НА 	УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 7.(1) Инспекцията по труда се състои от централно управление, структурирано в една главна дирекция обща администрация и две главни дирекции специализирана администрация и 28 областни инспекции по труда със статут на дирекции специализирана администрация.
(2) Общата численост на персонала на Инспекцията по труда се определя от Министерския съвет по предложение на председателя на Инспекцията по труда.
(3) Структурата и числеността на персонала на отделните звена по ал. 1 се определят от председателя на Инспекцията по труда в съответствие със Закона за администрацията.
Чл.8. Персоналът на Инспекцията по труда се състои от държавни служители, на които статутът и условията на работа им осигуряват стабилност и независимост от смяна на правителството и всякакво друго неуместно външно влияние.
Чл.9. Инспекторите по труда трябва да имат подходящо висше образование за изпълнение на техните задължения.
Чл. 10. Инспекцията по труда може да си сътрудничи с квалифицирани експерти и специалисти, включително и на специалисти по медицина, механика, електричество, химия  минно дело, с цел  да се приложат законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия, както и да се информират работещите за използваните средства, материали и методи на работа.
Чл. 11. Броят на инспекторите по труда трябва да бъде достатъчен, за да се осигури ефикасно изпълнение на службата за инспекция по труда; той се определя, като се държи сметка за:
1. броя, естеството, значението и  местоположението на предприятията, поставени под контрол на инспекцията;
2. броя и разнообразието на категориите работещите, които са заети в тези предприятия;
З .броя и сложността на законовите разпоредби, прилагането на които трябва да бъде осигурено;
4. материалните средства на разположение на инспекторите за изпълнение на функциите им;
5. реалните условия, в които посещенията на инспекторите трябва да се извършат.
Чл. 12. Министерският съвет взема необходимите мерки за осигуряване на инспекторите по труда:
1. помещения, обзаведени по подходящ за нуждите начин и достъпа за всички заинтересовани;
2. транспортни улеснения, необходими за изпълнение на техните функции;
3. възстановяване на всички транспортни и допълнителни разходи, необходими за изпълнение на техните функции.
Чл. 13. (1) Органи на управление на Инспекцията по труда са:
1. председателя;
2. директора на дирекция.
(2) Лицата по ал. 1 могат при своето отсъствие да оправомощават със заповед своите заместници.
Чл. 14. (1) Инспекцията по труда се ръководи от председател. Председателят в своята дейност се подпомага от заместник-председател. Председателят и заместник-
председателят се определят с решение на Министерския съвет за срок 5 години, но за не повече от два последователни мандата.
(2) Председателят и заместник- председателят на Инспекцията по труда се назначават от министър-председателя.
Чл. 15. (1) Председател и заместник- председателя може да бъде лице, което е български гражданин и:
1. има висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
2. има не по-малко от 10 години стаж по специалността в област, свързана с предмета на дейност на Инспекцията по труда
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
5. не е едноличен търговец или съдружник в търговско дружество;
6. не участва в управителен или контролен орган на юридическо лице;
7. не заема друга платена длъжност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 7 се удостоверяват пред министъра-председателя.
(3) Председателят и заместник- председателят на Инспекцията по труда се освобождават предсрочно:
1. по тяхна молба;
2. при извършено грубо и системно нарушение на закона;
3. при извършено умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
4. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца.
(4) В случаите по ал. З и при смърт на председателя или заместник-председател на Инспекцията по труда се назначава нов председател или заместник-председател  до края на първоначалния мандат.
Чл. 16. (1) Председателят ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Инспекцията по труда и на инспектирането по труда съобразно нормативно установените правомощия на Инспекцията.
(2) Председателят ръководи Инспекцията по труда, като:
1. утвърждава годишния план за работа на Инспекцията по труда и годишните планове на териториалните й административни звена;
2. предоставя на Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Инспекцията по труда в съответствие с Конвенция № 81 на Международната организация по труда относно инспекцията по труда в индустрията и търговията;
3. организира публикуването на годишния доклад по т. 2 в срок не по-късно от 12 месеца от края на годината, за която се отнася;
4. информира Министерския съвет и Националния съвет по условия на труда по прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия ;
5. внася в Министерския съвет и в Националния съвет по условия на труд предложения за решаване на въпроси, свързани с дейността на Инспекцията по труда;
6. координира дейността на Инспекцията по труда с дейността на други администрации и организации, заинтересувани от прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
7. дава предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
8. съгласува проекти за нормативни актове, свързани с условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
9. дава разрешения и извършва съгласувания в определените от нормативните актове случаи;
10. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях;
11. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
12. назначава дисциплинарния съвет на Инспекцията по труда и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
13. командирова служителите на Инспекцията по труда в страната и в чужбина;
14. издава наказателни постановления по актове, съставени от ръководни служители на Инспекцията по труда;
15. изпълнява и други функции, определени с нормативните актове.
(3) Председателят представлява Инспекцията по труда.
(4) Председателят осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции.
(5) Председателят формира и провежда информационни стратегии и политики с отразяване на дейността на Инспекцията по труда.
(6) Председателят делегира правомощия на заместник-председателя и определя правомощията на директорите на дирекции.
	(7) Функциите на председателя в негово отсъствие се осъществяват от заместник-председателя ,а при негово отсъствие от главния секретар. Глава трета
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Чл. 17. Общата администрация:
1. организира и осъществява финансово-счетоводната и стопанската дейност, вътрешнофинансовия контрол и управлението на собствеността на Инспекцията по труда;
2. разработва проекти за разпределяне на бюджета и на финансовите планове на Инспекцията по труда;
3. организира, подпомага методически и развива системата за управление на човешките ресурси по планиране и стратегии за развитие на персонала, подбор и оценка, обучение и квалификация на персонала, стимулиране и работна заплата;
4. изготвя щатното разписание и организира и подпомага изготвянето на длъжностните характеристики на държавните служители и кратки характеристики или описания на работата на лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията;
5. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
6. организира обучението и квалификацията на служителите на Инспекцията по труда;
7. осъществява и подпомага прилагането на информационни технологии, организира техническото обслужване на информационната система на Инспекцията по труда и участва в интегрираната информационна система по труда;
8. осъществява дейностите, свързани с провеждането на медийната политика на Инспекцията по труда;
9. осъществява технически дейности, свързани с международното и националното сътрудничество на Инспекцията по труда;
10. осигурява техническото, деловодното и транспортното обслужване на Инспекцията по труда;
11. разработва военновременния план на Инспекцията по труда и организира оперативната подготовка на личния състав за работа в условия на криза. Чл. 18. Специализирана администрация:
1. разработва стратегията, организира и координира осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
2. анализира и обобщава информацията за състоянието и проблемите на условията на труд и трудовия травматизъм в обектите на контрол и прави предложения за тяхното решаване;
3. организира и участва в разработването на методи на контрол, критерии за оценка на изпълнението на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, степента на професионалните рискове и прилаганите мерки за управление и контрол върху тяхното проявление;
4. участва в разработването на проекти и в подготовката на становища по проекти на нормативни актове относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
5. разработва указания, дава сведения, консултации и съвети за правилното прилагане на нормативните актове по условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
6. осъществява методическото ръководство и помощ на областните инспекции по труда при осъществяването на тяхната дейност;
7. организира взаимодействието с други държавни контролни органи и социални партньори по въпроси, свързани с осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
8. съвместно с Националния осигурителен институт организира разследването на трудови злополуки и производствени аварии, довели до смърт или до тежки увреждания на здравето на работещите;
9. организира дейността по осъществяването на съгласувателни, регистрационни и разрешителни режими на Инспекцията по труда;
10. подготвя плановете и отчетите за дейността на Инспекцията по труда;
11. осъществява и други дейности, възложени от председателя.
12. консултира председателя и длъжностните лица за законосъобразността на издаваните от тях актове;
13. вписва колективните трудови договори от национално и отраслово значение;
14. организира правната защита при оспорване на приложените принудителни административни мерки и осъществяването на административно-наказателната отговорност от председателя;
15. предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията на Инспекцията по труда;
16. организира работата по приема на гражданите и решаването на постъпилите до председателя жалби, молби и сигнали;
17. осъществява дейности, свързани с процесуалното представителство на председателя;
16. осъществява и други дейности, възложени от председателя, свързани с дейността на Инспекцията по труда.
Глава четвърта
ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
Чл. 19. (1) Областната инспекция по труда е административно звено с териториална компетентност съобразно областното административно- териториално деление на страната.
(2) Председателят на Инспекцията по труда при необходимост от инспектиране на специфични обекти може да променя териториалната компетентност на областните инспекции по труда.
(3) Областна инспекция по труда:
1. осъществява дейностите по чл. 4;
2. извършва дейности, установени в други нормативни актове;
3. подпомага социалното партньорство на областно и общинско равнище и в предприятията;
4.   решава по компетентност жалби, молби, сигнали и запитвания на физически и юридически лица, свързани с нарушения на законовите разпоредби;
5. прави предложения за усъвършенстване на действащото законодателство в рамките на своята компетентност;
6. изготвя отчети, информации и годишен доклад за своята дейност, както и анализи за състоянието на трудовия травматизъм и прилагането на нормативните актове относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
7. изпълнява други задачи, възложени от председателя.
Глава пета
ИНСПЕКТОР ПО ТРУДА
Чл. 20. (1) Инспекторът по труда осъществява своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, и с изискванията на този закон в рамките на определената функционална и териториална компетентност на звеното, към което принадлежи.
(2) Правомощия на инспектор по труда имат ръководителите на административните звена в специализираната администрация и лицата, назначени на експертна длъжност "инспектор по труда".
(3)) Председателят може да възлага извършването на инспекторска дейност и на други служители от Инспекцията по труда.
(4) Инспекторът по труда удостоверява правомощията си със служебна карта, подписана от председателя.
Чл. 21.(1) При и по повод изпълнението на служебните си задължения инспекторът по труда:
1. има правомощията на контролен орган по труда, установени в Кодекса на труда, в Закона за здравословни и безопасни условия на труда и в другите нормативни актове;
2. осъществява дейности по чл. 19, ал. 3;
3. проучва причините за допуснати трудови злополуки и производствени аварии, анализира причините за трудовия травматизъм и прави предложения за отстраняване или намаляване на риска;
4. съвместно с други органи съобразно тяхната компетентност участва в разследването на смъртни трудови злополуки, на злополуки, довели до увреждане на повече от трима работещи, и на злополуки, за които има основание да се предполага, че ще доведат до инвалидност;
5. предписва въвеждането на специален режим за безопасна работа при наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и при обективна невъзможност за спиране на работно оборудване, работно място, технологичен процес или производство в случай на необходимост от:
а) технологично време за практическото изпълнение на разпоредбите на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа;
б) отстраняване на последствията от природни бедствия, аварии и повреди на съоръжения или при други непредвидими събития.
(2) При посещение за проверка инспекторът трябва да уведоми работодателя или негов представител за своето присъствие, освен ако сметне, че това може да навреди на ефикасността на проверката.
(3)Инспекторите по труда:
1. нямат право да имат какъвто и да е пряк или косвен интерес в предприятията, които са под техен контрол;
2. са задължени под наказателна или дисциплинарна санкция да не разгласяват дори и след като са напуснали работа, производствените или търговските тайни или данни относно производствените процеси, с които са се запознали при упражняване на техните функции;
3. трябва да смятат за строго поверителен източника на всяка жалба, който им сигнализира неизправност в съоръженията или нарушения на законовите разпоредби, и да се въздържат да разкриват на работодателя или негов представител, че проверката е предизвикана от жалба.
Чл. 22. Предприятията трябва да бъдат инспектирани толкова често и така внимателно, колкото е необходимо, за да се осигури ефективно прилагане на съответните законови разпоредби.
Чл. 23.(1) Лицата, които нарушават или пренебрегват законовите разпоредби, чието изпълнение се контролира от инспекторите по труда, подлежат на незабавни законни преследвания без предварително уведомление.
(2) Инспекторите по труда могат свободно да решават дали да дадат предписание или съвети, вместо да предприемат административно преследване.
Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 24. Работата на Инспекцията по труда се организира посредством планирано и непланирано инспектиране по труда.
Чл. 25.(1) Планираното инспектиране по труда се осъществява съгласно годишен национален план за работа, съставен на основата на годишните планове за работа на дирекциите и след вземане на мнението и предложенията на Националния съвет по условия на труд.
(2) Областните инспекции по труда изготвят годишните си планове за работа в съответствие с националните цели, приоритети и кампании и съобразно структурата на икономиката, степента на риска в предприятията, степента и вида на нарушенията, равнището на трудовия травматизъм и професионалната заболяемост и след вземане на мнението и предложенията на съответния областен съвет по условия на труд.
(3) Служителите в дирекциите изготвят и изпълняват лични планове за работа. Чл. 26. Непланирано инспектиране по труда се осъществява:
1. по преценка на председателя, директорите на областните инспекции по труда и на инспекторите по труда;
2. по сигнали, жалби и молби от работодатели, работници и служители, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и във връзка с информации на средствата за масово осведомяване.
Чл. 27. За изпълнението на конкретни задачи за инспектирането по труда се създават работни групи от състава на Инспекцията по труда. При необходимост в тях могат да бъдат включвани служители от други администрации.
Чл. 28. За образцово изпълнение на служебните си задължения, председателят може да награждава служителите с отличия и парична награда на стойност до 500 лв.
Чл. 29. Председателят установява с административен акт условията и реда за организацията на работата на административните звена на Инспекцията по труда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Създадената с този закон Инспекция по труда е правоприемник на изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» към министъра на труда и социалната политика.
§ 2. В Закона за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 21.03.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г.) се правят следните промени:
1. Чл. 24, ал. 2, т. З се заличава;
2. В чл.75, ал. 2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 изразът «Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» се замества с израза «Агенция по заетостта».
§ 3. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г, изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. И доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г.)се правят следните промени:
1. Чл. 35 става чл. 35, ал.1;
2. Създава се ал. 2 на чл. 35 със следното съдържание « Осъществява интегриран контрол чрез Инспекцията по труда по спазване на законодателството и по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и дейности, независимо от формата на собственост»;
3. Чл. 36, т. З отпада;
4. В чл. 39, ал. З изразът «министърът на труда и социалната политика» се замества от «заместник-министър председателят, отговарящ за икономиката»;
5. В чл. 54, ал. 1 изразът «Министерството на труда и социалната политика» се замества с «Министерският съвет»;
6. В чл. 54, ал. 2 изразът «Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"» се замества с «Инспекцията по труда»;
7. Чл. 54, ал. З отпада.
§ 4. В Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г, изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от 13.04.1990 г., в сила от 13.04.1990 г, бр. 94 от 23.11.1990 г, бр. 27 от 5.04.1991 г., в сила от 5.04.1991 г, доп., бр. 32 от 23.04.1991 г., изм., бр. 104 от 17.12.1991 г., в сила от 17.12.1991 г., доп., бр. 23 от 19.03.1992 г., изм. идоп., бр. 26 от 31.03.1992 г., доп., бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и доп., бр. 100 от 10.12.1992 г., в сила от 1.01.1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 4.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 29.09.1995 г., изм. идоп., бр. 2 от 5.01.1996 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. идоп., бр. 28 от 2.04.1996 г., изм., бр. 124 от 23.12.1997 г., доп., бр. 22 от 24.02.1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 8.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г., бр. 83 от 21.07.1998 г., бр. 108 от 15.09.1998 г., изм. идоп.,
бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм.,бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., бр. 105 от 8.11.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г.) се правят следните промени: 1. В чл. 54, ал. З изразът «Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" се замества с «Инспекцията по труда»;
2. В Глава деветнадесета, в заглавието на Раздел I и чл. 404, ал. 1 изразът «Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" се замества с «Инспекцията по труда»;
3. В чл. 416, ал. 5 изразът «Министерството на труда и социалната политика по сметка на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и се използват по ред, установен от министъра на труда и социалната политика и от министъра на финансите» се замества с «Инспекцията по труда и се използват по ред, установен от председателя на Инспекцията по труда, съгласувано с министъра на финансите». § 5. В Закона за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г.) в чл. 127, ал. 2 изразът «Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"» се замества с «Комисия за контрол на администрацията към министъра на държавната администрация».


МОТИВИ
Причините за разработване на проекта са:
- необходимост от трайно регулиране от страна на държавата на обществените отношения, свързани със статута на Инспекцията по труда;
- хармонизиране на нормативната уредба на Инспекцията по труда с Конвенция № 81 на МОТ относно инспекцията по труда в индустрията и търговията(ратифицирана от РБ , обн. ДВ, бр. 207 от 7 септември 1947 г.) по труда с и европейското законодателство;
- изпълнение на препоръките на МОТ от 1998 г във връзка с Инспекцията по труда.

	 Целите на проектозакона са:
- пълно и трайно уреждане на дейността на Инспекцията по труда като администрация на държавата за осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия;
-създаване на условия за ефективно инспектиране по труда, съобразени с националната ни практика и с тази на други органи;
- привеждане на националното ни законодателство в съответствие с разпоредбите на Конвенция № 81 на МОТ и директивите на ЕС.

	 Основните положения са:
-уреждат се статута, дейността и устройството на Инспекция по труда, както и правомощията на нейните органи;
-персоналът на Инспекцията по труда се състои от държавни служители, на които статутът и условията на работа им осигуряват стабилност и независимост от смяна на правителството и всякакво друго неуместно външно влияние;
-новост по отношение правомощията на инспекторите по труда е премахване на контрола по ЗНЗ и ЗДС в съответствие с изискванията на конвенция 81 на МОТ , според която ако други задължения са възложени на инспекторите по труда, те не трябва да ги възпрепятстват при изпълнението на основните им задължения (осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия ), нито по какъвто и да е начин да вредят на необходимите за тях авторитет и безпристрастност във взаимоотношенията им с работодателите и работещите;
-предприятията трябва да бъдат инспектирани толкова често и така внимателно, колкото е необходимо, за да се осигури ефективно прилагане на съответните законови разпоредби.
Очакваните резултати са:
-изграждане на Инспекция по труда с подходящ за функциите й статут в съответствие с изискванията на МОТ и ЕС;
-по-ефективно и по-ефикасно осигуряване прилагането на законовите разпоредби относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната професия.


						Вносители: Росица Тоткова и група н.п.




