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Въведение
Нашата държава има свои традиции 

както в уредбата на правото на труд като кон-
ституционно социално право, така и по отно-
шение на контрола за спазване на трудовите 
права. Независимо от множеството законода-
телни промени през различните исторически 
и обществено-политически периоди от въз-
становяването на Българската държава през 
1878 г. до днес страната ни се придържа към 
поетите международни задължения за спазва-
не на основните социални права – каквото е и 
правото на труд.

Нормативната уредба задава рамката, в 
която се развиват обществените отношения 

1 Димитрова, Д. По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд. 
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от Трета национална научна 
конференция, 13 ноември 2020 г., Варна: Наука и икономика, 2020, 254–262.

във всяка една сфера, в това число и в област-
та на административния контрол за спазване 
на трудовото законодателство. Защитата на 
правото на труд налага активно въздействие 
от страна на държавата чрез съответна регла-
ментация предвид обстоятелството, че работ-
ниците и служителите са по-слабата страна в 
трудовоправната връзка, поради подчиненото 
положение, в което се намират спрямо работо-
дателя и установения от него ред на работа1.

Административният контрол е една от 
формите за административноправна защита 
на правото на труд, регламентирани в бъл-
гарското законодателство (другата форма на 
административноправна защита е админи-
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стративнонаказателната отговорност, но тя е 
извън предмета на изследване). В настоящата 
работа контролът за спазване на правата, про-
изтичащи от полагането на труд, e разгледан в 
контекста на установяването и развитието на 
конституционното право на труд в национал-
ната ни правна уредба. При реализирането на 
основните конституционни права обичайно 
възникват административни правоотношения, 
а деянията, нарушаващи конституционните 
права, в повечето случаи са административни 
нарушения2. В този смисъл предмет на из-
следване е нормативната уредба на контрола 
(административен и обществен) за спазване 
на трудовото законодателство през различни 
исторически периоди.

Конституционното право на труд е от 
ка тегорията на социалните права. Чрез тях 
законодателят създава условия за задоволя-
ване както на материални, така и на духовни 
потребности на гражданите3. Но социалните 
права не са само обществени блага от мате-
риален или духовен характер, а са и израз на 
нравствените ценности на обществото. Те 
са част от правата на личността, на нейното 
достойнство и сигурност4.

По отношение степента на изследва-
не на поставения научен проблем към мо-
мента могат да бъдат направени три основни 
констатации. Първо, част от наличните юри-
дически изследвания в областта на историята 
на правото изобщо не разглеждат развитието 
на трудовото законодателство в предходни-
те обществено-политически периоди5. Вто-
ро, авторите, които се спират на въпроса за 
възникване на трудовото законодателство в 
България, посочват съвсем накратко и твърде 
общо някои основни моменти от развитието 
на трудовото право като отрасъл, без да се 
анализират в детайли конкретни правни ин-
ститути6. Трето, доколкото има по-задълбо-

2 Христофоров, В. Г. Държавните учреждения – правна същност и административно-правен 
режим. София: Наука и изкуство, 1966, с.150.

3 Стойчев, С. Конституционно право. София: Сиела, 2002, с. 232, 263.
4 Мръчков, В. Социални права на българските граждани. София: Сиела, 2020, с. 40.
5 Михайлова, Е. Тоталитарната държава и право в България 1944–1989. София: НБУ, 2016.
6 Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878–1944. София: Сиби, 2008, с. 

297–305.
7 Радоилски, Л. Трудово право, историческо развитие. София: Наука и изкуство, 1957; Мръчков, 

В. Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото спазване. София: БАН, 
1985.

чени юридически изследвания на контрола за 
спазване на трудовото законодателство в раз-
глежданите исторически периоди (основно от 
периода на социализма), те са писани от съв-
ременници на развиващите се тогава общест-
вени отношения7, които трудно биха могли да 
бъдат обективни и безпристрастни.

Изложеното обосновава необходимост-
та от запълване на тази празнота в литерату-
рата и изясняване на въпросите относно кон-
трола за спазване на трудовото законодател-
ство в периода от Освобождението до демо-
кратичните промени от 1989 г. В този смисъл, 
научната цел на настоящото изложение е да 
се изследва в исторически аспект норматив-
ната уредба относно контрола за спазване на 
трудовото законодателство.

За изпълнението на посочената цел ав-
торът си поставят следните научноизследо-
вателски задачи:

1) Да се направи ретроспективен ана-
лиз на правната уредба, касаеща контрола за 
спазване на трудовото законодателство, с ог-
лед изясняване на обществено-историческата 
обусловеност на правните норми, закрилящи 
трудовите права на наемните работници;

2) Да се направят изводи и обобщения 
относно законодателството, касаещо контрола 
за спазване на трудовите права в разглеждани-
те исторически периоди, с оглед запълване на 
доктриналната празнота в областта на истори-
ята на българското право.

Правният исторически анализ като ме-
тод заема ключово място в юридическите 
научни изследвания. Той е традиционно при-
лаган и в конкретния случай чрез него се из-
яснява обществено-историческата обуслове-
ност на правните норми, касаещи контрола за 
спазване на трудовите права.

В исторически аспект развитието на 
контрола за спазване на трудовото законо-
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дателство обхваща два основни времеви пе-
риода, кореспондиращи със съответните об-
ществено-политически периоди, през които 
преминава развитието на държавата:

 от Освобождението до 1944 г. (ново-
бъл гарско право) и 

 от 1944 до демократичните промени 
през 1989 г. (социалистическо право).

1. Контролът за спазване на трудовото 
законодателство по новобългарското право

Развитието на правоотношенията в об-
ласт та трудовото право в България е процес с над 
един век история. Възникването на национална-
та ни правна система се свързва с възстано-
вяването на Българската държава след 1878 
г., когато настъпват революционни промени 
в областта на всички обществени отношения, 
в товачисло и в сферата на правоотношения-
та между работодатели и наемни работници. 
Законодателството, създадено в периода след 
Освобождението, се определя като новобъл-
гарско право8. Правната система възниква и 
се развива с възстановяването на националната 
държава, с утвърждаването на новите общест-
вени отношения и настъпилите промени в со-
циалната структура на обществото.

Характерно за периода до 1944 г. е, че 
няма цялостна нормативна уредба в областта 
на трудовото законодателство, а контролът за 
спазване на трудовите права е частично ре-
гламентиран. В първите години след Осво-
бождението трудовите правоотношения не са 
уредени от никакви норми, съответно липсва 
и регламентация на контрола за тяхното спаз-
ване. Липсата на специално законодателство 
не позволява на работниците да предявяват 
изисквания, свързани с безопасността на тру-
да, продължителността на работното време 
или размера на трудовото възнаграждение9.

Законът за женския и детския труд в ин-
дустриалните заведения (обн. ДВ, бр. 66 от 
1905 г.) е първият нормативен акт в областта 
на трудовите правоотношения, с който се дава 
и известна уредба на контрола за спазване 
на трудовите права на наемните работници –
жени и деца. Прилагането и изпълнението на 

8 Токушев, Д. Цит. съч., с. 161.
9 Токушев, Д. Цит. съч., с. 299.
10 Янулов, И. Трудово право и социално законодателство. София: Печатница „Българска наука“, 1946, 

с. 400.

този закон е възложено на Министерството на 
търговията и земеделието, под чието ведом-
ство е предвидено да действа нужният брой 
инспектори на труда. Но инспекция по труда 
не се създава, а се формират само комитети 
по труда – „специално учредени в градовете“. 
Дейността на тези местни комитети е „почет-
на“ и независимо от наличието на извести 
контролни правомощия, с които разполагат, 
както и възможност да налагат санкции за на-
рушаване на закона, дейността им е по-скоро 
символична.

Значително по-детайлна е уредбата на 
контрола за спазване на трудовите права на 
работниците, предвидена с приетия две годи-
ни по-късно Закон за инспектората по труда 
(обн. ДВ, бр. 238 от 1907 г.). Съгласно неговия 
чл. 1 той е създаден за „прилагането на зако-
ните, правилниците и наредбите по индустри-
ята, търговията, занаятите и по протекцията 
на работниците“. Така се регламентира общ 
контрол („протекция на работниците“ – не 
само на жените и децата) върху цялата ико-
номическа дейност в държавата („индустрия, 
търговия, занаяти“).

С приемането на закона от 1907 г. към 
Министерството на търговията и земедели-
ето е учреден Инспекторат по труда, който е 
първообраз на днешната Инспекция по труда 
в България. Законът дава относително големи 
правомощия на инспекторите по труда – имат 
свободен достъп по всяко време до всички 
обществени, държавни и частни промишле-
ни заведения; могат да изискват и да им се 
представят регистри, правилници, работни-
чески книжки. А всички административни 
и общински власти са длъжни да им оказват 
нужното съдействие при изпълнение на тех-
ните служебни задължения. Броят на инспек-
торите обаче е недостатъчен, а по отношение 
на тяхната компетентност и образование няма 
никакви изисквания, което води до неефек-
тивност на контролната дейност10.

Най-значимият нормативен акт в 
област та на контрола за спазване на трудовото 
законодателство, действал в разглеждания пе-
риод, е Законът за хигиената и безопасността 
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на труда (обн. ДВ, бр. 129 от 1917 г.). С не-
говото приемане се отменят изцяло Законът 
за женския и детския труд в индустриалните 
заведения и Закона за Инспектората по труда. 
За разлика от предходните два, Законът за хигие-
ната и безопасността на труда от 1917 г. има про-
дължително действие – отменен е през 1951 г., 
когато е приет първият Кодекс на труда.

Законът за хигиената и безопасността 
на труда дава доста детайлна уредба относно 
това какво представлява по правната си същ-
ност „хигиената и безопасността на работ-
ните места“, допустимата (т.е. минималната) 
възраст за постъпване на работа и продължи-
телността на работното време. В него за пър-
ви път в законов акт в областта на трудовото 
право е обособена самостоятелна глава „Кон-
трол и наказания“.

Контролът по спазване разпоредбите на 
Закона за хигиената и безопасността на труда 
е възложен на инспекторите към Министер-
ството на търговията, промишлеността и тру-
да. Този закон също дава относително широк 
кръг от правомощия на окръжните инспекто-
ри и техните помощници: свободен достъп до 
всички помещения на предприятията; могат 
да „изпитват работния персонал“; да съставят 
актове за констатирани нарушения, въз осно-
ва на които министърът на търговията, про-
мишлеността и труда издава „постановления 
за глобяване“. А към трудовите инспектори 
вече има изисквания за образование и стаж.

Независимо обаче, че вече е обособена 
самостоятелна глава „Контрол и наказания“, 
все още не е направена ясна диференциация 
между упражнявания административен кон-
трол за спазване изискванията на закона и 
административнонаказателната отговорност 
за нарушаване на предвидените изисквания.
Правната регламентация в Закона за хиги-
ената и безопасността на труда е такава, че 
основна последица от този контрол е нала-
гането на административна санкция за кон-

11 Чл. 161 (Изм. – ДВ, бр. 149 от 1911 г.) Министерствата са десет: 1) Министерство на външните 
работи и на изповеданията; 2) Министерство на вътрешните работи и народното здраве; 3) Министерство на 
народното просвещение; 4) Министерство на финансите; 5) Министерство на правосъдието; 6) Министерство 
на войната; 7) Министерство на търговията, промишлеността и труда; 8) Министерство на земеделието 
и държавните имоти; 9) Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, и 10) 
Министерство на железниците, пощите и телеграфите.

12 Янулов, И. Цит. съч., с. 394.
13

 Пак там, с. 433.

статирани нарушения. Макар да се предвижда 
и налагане на принудителни административни 
мерки – „временно затваряне на заведението 
или преустановяване на предприятието“, все 
още не са ясно разграничени административ-
ният контрол за спазване на трудовото законо-
дателство, от административнонаказателната 
отговорност за неговото нарушаване.

Причините за липсата на системна прав-
на уредба на трудовите права и контрола за 
тяхната защита трябва да се търсят в две ос-
новни направления. Първо, това е начален пе-
риод на създаване и изграждане на национал-
ната ни правна система и е нормално тя да има 
много непълноти. Второ, в този период липс-
ва конституционна уредба на правото на труд, 
а както е известно, конституцията е основен 
източник за всеки правен отрасъл и нейните 
норми служат като база за развитие на теку-
щото законодателство. Някои автори приемат, 
че изменението на Търновската конституция 
от 1911 г.11 и създаването на Министерство на 
търговията, промишлеността и труда „обо-
собява социалните функции на държавата по 
отношение на работническата класа в специа-
лен ресор“, което издига държавната закрила 
на труда в конституционен принцип12. Неза-
висимо от създаването на това министерство 
и постановяването на конституционно ниво, 
че „държавата е длъжна да покровителства 
труда“13, именно поради липсата на по-де-
тайлна конституционна уредба на правото на 
труд, регламентацията на контрола за негово-
то спазване е стихийна и непоследователна.

Предвид изложеното може да се обобщи, 
че уредбата на контрола за спазване на трудо-
вото законодателство е несистемна и с много 
празноти относно правомощията и дейността 
на контролните органи. Това произтича както 
от липсата на конституционноправна уредба 
на правото на труд, така и от цялостното със-
тояние на регламентацията на трудовото пра-
во като отрасъл в периода от Освобождението 
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до 1944 г. На практика в първите десетилетия 
след възстановяването на Българската държа-
ва трудово законодателство няма, съответно 
липсват и норми относно контрола за негово-
то спазване, а създаденото по-късно трудово 
законодателство е с ограничен обхват на при-
ложение14. Трудовото право от този период 
е непълно, с неясно редактирани текстове, с 
малко санкции, с неорганизиран или зле орга-
низиран контролен апарат за преследване на 
нарушенията по него15.

В първите години след Освобождение-
то законодателната политика е неопределена. 
Причините за това са както липсата нанаучни 
изследвания, така и недостигът на юридиче-
ски кадри в България. Едва в края на разглеж-
дания период (40-те години на 20. век) са пуб-
ликувани задълбочени изследвания в облас-
тта на конституционното право у нас, които 
разглеждат „правото – свобода на труда“16. А 
едни от първите доктринални разработки в 
областта на административния контрол са от 
30-те и 40-те години на 20. век17.

Независимо от обективните пречки бъл-
гарските юристи от този период успяват да се 
справят с нелеката задача по създаването на 
национална правна система, която се бази-
ра на достиженията на законодателствата и 
правната доктрина на развитите европейски 
държави от края на 19. век18. Въпреки някои 
слабости на законодателството ролята на но-
вобългарското право за изграждането на дър-
жавата и нейните институции е от огромно 
значение за еволюцията на правната система19 

в следващите исторически периоди, включи-
телно съвременния. Разгледаните нормативни 

14 Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право. София: Софи-Р, 1993, 163–164.
15 Радоилски, Л. Цит. съч., с. 186.
16 Баламезов, С. Конституционно право в три части. София: Университетска печатница, 1945.
17 Стайнов, П. Административно правосъдие. София: Печатница „Стопанско развитие“, 1936; 

Стайнов, П., Ангелов, А. Ръководство по административно правосъдие. София: Печатница „Стопанско 
развитие“, 1943.

18 Токушев, Д. Цит. съч., с. 174.
19 Йолова, Г. Субективните трудови права – еволюция във философията, нормативната уредба 

и доктрината. От Андреева, А., Йолова, Г., Благойчева, Х., Александров, А., Банов, Х., Йорданов, З. 
Защита за индивидуалните субективни трудови права (на работника или служителя). Варна: Наука и 
икономика, 2020, с. 21–47; Банов, Х. Историческо развитие на индивидуалните субективни трудови 
права в българското право. От: Андреева, А., Йолова, Г., Благойчева, Х., Александров, А., Банов, 
Х., Йорданов, З. Защита за индивидуалните субективни трудови права (на работника или служителя). 
Варна: Наука и икономика, 2020, с. 59–72.

20 Михайлова, Е. Цит. съч., с. 8.

актове в периода от Освобождението до 1944 
г., въпреки своите несъвършенства, поставят 
началото на правната уредба в областта на 
контрола за спазване на трудовото законо-
дателство. Това е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие не само на трудо-
вото право като основен правен отрасъл, но и 
на административния контрол за спазване на 
трудовите права на работниците и служители-
те.

2. Контролът за спазване на трудово-
то законодателство по социалистическото 
право.

Нормативната уредба на контрола за 
спазване на трудовото законодателство от 
1944до1989 г. следва общите тенденции, ха-
рактерни за националното ни право през този 
период, в който действат три конституции – 
Търновската конституция, Конституцията от 
1947 г. и Конституцията от 1971 г. Правото 
отразява историческите и политическите про-
цеси, които протичат във всеки един етап от 
развитието на обществото. В разглеждания 
период правотворчеството преминава през въ-
веждането на съветската правна школа, през 
създаването на изцяло нови закони и първото 
кодифициране на законодателството ни20.

Непосредствено след 9 септември 1944 
г. все още действа Търновската конституция, 
но в този период се приемат множество нор-
мативни актове, които слагат началото на съз-
даването на право от социалистически тип. 
Тези промени в националната правна уредба 
касаят и контрола за спазване на трудовото 
законодателство. В първите години от социа-
листическия период нормативната уредба от-
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носно контрола за спазване на трудовото за-
конодателство се отличава с голяма динамика, 
дължаща се на реформите в цялата обществе-
но-политическа система. Предвид ограниче-
ния обем на настоящото изследване не бихме 
могли изчерпателно да се посочим и анализи-
раме всички, а само някои основни норматив-
ни актове, касаещи контрола за спазване на 
трудовите права, приети в този период.

До приемането на първия Кодекс на 
труда (обн. ДВ бр. 91 от 1951 г.) наред с все 
още действащия Закон за хигиената и безо-
пасността на труда от 1917 г. е приети Закон 
за увеличаване на наказателните санкции по 
законите за закрила на труда (обн. ДВ бр. 103 
от 1946 г.). Целта на цитираните нормативни 
актове е да закрепят законодателно т.нар. „ра-
ботнически контрол“. Своеобразието на исто-
рическата епоха се отразява и върху контрола 
за спазване на трудовото законодателство по 
посока установяване на работническия кон-
трол наред с държавния такъв21.

През 1947 г. е приета първата социалис-
тическа конституция, която урежда изрично 
правото на труд22. Като основен конституцио-
нен принцип, залегнал в чл. 73, ал. 2 от Кон-
ституцията от 1947 г. е, че трудът се заплаща 
в зависимост от количеството и качеството 
на извършената работа. Държавата осигурява 
осъществяването на това право на всеки граж-
данин, като планира народното стопанство, 
развива системно и непрекъснато произво-
дителните сили и създава обществени работи 
(чл. 73, ал. 1 от Конституцията от 1947 г.).

След приемането на Конституцията от 
1947 г. проведената национализация и уста-
новяването на държавна собственост върху 
средствата за производство работническият 
контрол прераства в контрол на профсъюзите. 
Следващите няколко години са изключително 
динамични по отношение правната уредба на 

21 Мръчков, В. Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото 
нарушаване. София: Издателство на БАН, 1985, с. 53, 56.

22 Съгласно чл. 73 от Конституцията от 1947 г.: „Гражданите имат право на труд. Държавата 
осигурява осъществяването на това право на всеки гражданин, като планира народното стопанство, 
развива системно и непрекъснато производителните сили и създава обществени работи. Трудът се 
заплаща в зависимост от количеството и качеството на извършената работа. Трудът е дълг и въпрос 
на чест за всеки работоспособен гражданин. Всеки гражданин е длъжен да се занимава с обществено 
полезен труд и да работи според своите сили и способности. Особен закон урежда трудовата повинност 
на гражданите“.

контрола за спазване на трудовото законода-
телство. През 1951 г. със закон е закрито Ми-
нистерството на труда и социалните грижи 
(обн. ДВ, бр. 1 от 1951 г.) и е приет първият Ко-
декс на труда (КТ – обн., ДВ, бр. 91 от 1951 г.).

Кодексът на труда от 1951 г. отменя 
всички законови актове в областта на трудо-
вото право, вкл. и тези, касаещи контрола за 
спазване на трудовите права на работници-
те – Закона за хигиената и безопасността на 
труда и Закона за увеличаване на наказател-
ните санкции по законите за закрила на труда. 
Съгласно чл. 4 на КТ от 1951 г. контролните 
функции относно прилагането на нормите по 
охрана на труда се делегират на обществена 
организация – Общ работнически професио-
нален съюз (ОРПС). На Централния съвет на 
ОПРС и Централния комитет на профсъюзите 
се дава право да учредяват и да организират 
избирането и назначаването на комисии по 
охрана на труда, инспекции по труда, работ-
нически инспектори по труда, а също така 
съвети, комисии и делегати по държавното 
обществено осигуряване, чрез които да про-
веждат надзор върху изпълнението на задъл-
женията на предприятията, учрежденията и 
организациите по приложение разпоредбите 
на Кодекса на труда.

Наред с Кодекса на труда от 1951 г. 
предвид развитието на социалистическите об-
ществени отношения е приет и Закон за Ин-
спекция за надзора по безопасността на труда 
към Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 52/1966 г.). 
С него е създаден специален държавен орган с 
правомощия в областта на контрола за спазва-
не на трудовото законодателство. Една от ос-
новните функции на Инспекцията за надзора 
по безопасността на труда е да изработва и ут-
върждава съгласувано с Централния съвет на 
профсъюзите общодържавни норми по безо-
пасността на труда. Органите на Инспекцията 
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имат следните основни правомощия:1) право 
да налагат принудителни административни 
мерки (да спират работата на предприятия, 
строителни обекти и други), когато се допус-
кат груби нарушения на правилата и нормите 
по безопасността на труда; 2) да налага адми-
нистративни наказания (глоби) за нарушение 
на разпоредба на закон или правилник, или на 
норма по безопасността на труда.

Чрез приемането на Закона за Инспек-
ция за надзора по безопасността на труда се 
създава нов орган за контрол за спазване на 
трудовото законодателство наред със същест-
вуващите дотогава. Затова съгласно чл. 6 от 
посочения законов акт изрично се уреждат 
правоотношенията на държавните и общест-
вените контролни органи, а именно, че с този 
закон не се отменят правата на профсъюзите. 
Макар че се засилва упражняваният от дър-
жавни органи контрол за спазване на правата, 
произтичащи от полагането на труд, основ-
на роля в тази дейност продължават да имат 
проф съюзите.

През 1986 г. е приет нов Кодекс на труда 
(обн. ДВ, бр. 26 от 1986 г.), който в Глава тре-
та детайлно урежда организацията и дейност-
та на професионалните съюзи. Централното 
ръководство на професионалните съюзи има 
значими функции – вкл. право на законода-
телна инициатива и участие в подготовката и 
приемането на нормативни актове по въпро-
сите на труда, социалното осигуряване и жиз-
неното равнище. Съгласно чл. 399 от КТ (в 
редакцията от ДВ, бр. 26 от 1986 г.) професио-
налните съюзи упражняват цялостен контрол 
за спазване на трудовото законодателство във 
всички отрасли и дейности. Тези обществе-

23 Съгласно чл. 40 от Конституцията от 1971 г.: „(1) Гражданите имат право на труд. (2) Всеки 
гражданин има право свободно да си избира професия. (3)Държавата осигурява правото на труд, като 
развива социалистическата обществено-икономическа система“.

24 Мръчков, В. Цит. съч., с. 63.
25 Постановление № 193 на Министерския съвет от 2 октомври 1991 г. за създаване на Държавна 

инспекция по труда към Министерството на труда и социалните и определяне на нейните права и 
задължения (Обн. ДВ, бр. 83 от 8 октомври 1991г. – отм. ДВ, бр. 44 от 30 май 2000 г.

26 Постановление № 270 на Министерския съвет от 30 декември 1992 г. за преобразуване на 
Държавната инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи (Обн. ДВ, бр. 4 от 
15 януари 1993 г. – отм. ДВ, бр. 44 от 30 май 2000 г.).

27 Постановление № 92 от 26 май 2000 г. за преобразуване на Главната инспекция по труда към 
Министерството на труда и социалната политика в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 
към министъра на труда и социалната политика и за приемане на нейния устройствен правилник (обн. 
ДВ, бр. 44 от 30 май 2000 г.).

ни органи упражняват контрол за спазване на 
трудовото законодателство чрез техните ръко-
водства и специализирани контролни органи. 
Централното ръководство на професионални-
те съюзи определя профсъюзните контролни 
органи за спазване на трудовото законодател-
ство и тяхната териториална и отраслова ком-
петентност.

Приетата през 1971 г. Конституция (обн. 
ДВ, бр. 39 от 1971 г.) също регламентира пра-
вото на труд като едно от основните права на 
гражданите23. А Законът за предоставяне на 
Българските професионални съюзи контрола 
по охраната на труда (обн. ДВ, бр. 53 от 1973 г.) 
в своя член единствен урежда, че отменя Зако-
на за Инспекция за надзора по безопасността 
на труда при Министерски съвет и предоста-
вя на Българските професионални съюзи из-
вършването на цялостния контрол по охрана-
та на труда в страната. Целта на тази реформа 
е „да се избегне паралелизмът в контролната 
дейност“24.

Едва през 1991 г. със създаването на 
Държавната инспекция по труда към Ми-
нистерството на труда и социалната полити-
ка25 държавата възстановява контролните си 
функции по безопасност и здраве при работа. 
През 1992 г. Държавната инспекция по труда е 
преобразувана в Главна инспекция по труда26, 
а от 2000 г. – в Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“ към министъра на труда 
и социалната политика27. С последвалите из-
менения от ДВ, бр. 100 от 1992 г. съгласно § 4, 
т. 2 от Заключителните разпоредби на Кодекса 
на труда се отменя Законът за предоставяне на 
Българските професионални съюзи на контро-
ла по охраната на труда. Цялостният контрол 
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за спазване на трудовото законодателство във 
всички отрасли и дейности се осъществява от 
Главната инспекция по труда към Министер-
ството на труда и социалните грижи (чл. 399 
от КТ, в редакцията от ДВ, бр. 100 от 1992 г.).

Въз основа на анализа на нормативната 
уредба относно контрола за спазване на тру-
довото законодателство по социалистическо-
то право могат да бъдат направени следните 
по-важни обобщения. Първо, контролът за 
спазване на правата, произтичащи от полага-
нето на труд, е обект на динамична правна ре-
гламентация. В разглеждания период са при-
ети два кодифицирани акта в областта на тру-
довото право, а успоредно с тях – и други зако-
нови актове, уреждащи контрола по охрана на 
труда, както и множество подзаконови актове 
(които не са посочени предвид ограничения 
обем на настоящото изследване). Второ, сред 
органите, осъществяващи контрол за спазва-
не на трудовото законодателство, централно 
място заемат професионалните съюзи. На тях 
като обществена организация социалистиче-
ската държава предоставя упражняването на 
този контрол предвид факта, че собственост-
та върху средствата за производство е също 
обществена (всенародна). През разглеждания 
период се приема, че по този начин работни-
ците участват в осъществяването на контрола 
за спазване на трудовото законодателство28.

Нормативната уредба, касаеща спазва-
нето на правото на труд, от разглеждания ис-
торически период не може да бъде оценена ед-
нозначно. Като неин най-сериозен недостатък 
може да се посочи оттеглянето на държавата 
от контролните функции, които би следвало 
да упражнява в такава важна за обществото 
сфера, каквато е спазването на трудовото за-
конодателство. Независимо от аргументите, 
че общественият контрол на профсъюзите е в 
съзвучие и хармония с цялостната социална и 
икономическа система, тъй като всички сред-
ства за производство са общонародна собстве-
ност, държавата не следва да се дистанцира от 
своите задължения за публичноправна регу-
лация. Още по-вече, че и в двете социалисти-

28 Мръчков, В. Цит. съч., 1985, с. 65.
29 100 години организирано работническо движение (1904–2004) борба за защита на трудовите и 

социалните права на наемния труд 2004. Обзор, подготвен от: Татяна Михайлова и Христо Атанасов; 
достъпен на: https://www.knsb-bg.org/pdf/100_godini.pdf (06.07.2021 г.)

чески конституции то е уредено като основно 
право и е предвидено държавата да осигурява 
неговото осъществяване за всеки гражданин.

Независимо от езиковата формулиров-
ка – „контрол по охрана на труда“ или „кон-
трол за спазване на трудовото законодател-
ство“ – осъществяваният от профсъюзите 
контрол има обществен характер, т.е. не е 
административен. Ако трябва да се съпоста-
ви контролът за спазване на правата, произ-
тичащи от полагането на труд в различните 
исторически периоди, то трябва да се каже, че 
правната уредба по новобългарското право е 
по-близка до съвременната от гледна точка на 
контролните органи. Както в периода от Осво-
бождението до 1944 г., така и сега контролът 
за спазване на трудовото законодателство се 
упражнява от държавни органи в системата 
на изпълнителната власт. За разлика от со-
циалистическото право, където контролът за 
охрана на труда се упражнява от обществена 
организация. Макар че контролът на профсъ-
юзите се определя като „обществен“, всъщ-
ност перио дът 1944–1989 г. е белязан от си-
лен казионен характер на профсъюзите и от 
влиянието на комунистическата партия върху 
тяхната дейност. Водещо значение в тяхното 
изграждане и функциониране заема идеята 
за ръководната роля на партията и за проф-
съюзите като „трансмисия“ между партията 
и трудещите се, т.е. профсъюзите са превър-
нати в придатък на Българската комунистиче-
ска партия29. Доколкото по силата на Закона 
за Инспекция за надзора по безопасността на 
труда към Министерски съвет от 1966 г. спе-
циализиран държавен орган упражнява адми-
нистративен контрол за спазване на трудовото 
законодателство, Инспекцията осъществява 
своята дейност успоредно с профсъюзите, 
без да се отменят техните права. Дори и по 
действието на Закона за Инспекция за надзора 
по безопасността на труда от 1966 г. профе-
сионалните съюзи имат основни функции в 
областта на охраната на труда.

Наред с тези негативни аспекти в прав-
ната уредба на контрола за спазване на трудо-
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вото законодателство в разглеждания период 
трябва да се отбележат и някои положителни 
страни. На първо място, това е регламентаци-
ята на правото на труд в двете конституции от 
1947 и 1971 г. като основно право на българ-
ските граждани, а на второ място – първата 
кодификация на трудовото право.

Кодификацията представлява събиране 
и систематизиране на материята, регулирана 
от един правен отрасъл с цел да няма разпокъ-
саност на нормите, отнасящи се до една прав-
на материя. По този начин тя допринася за 
избягване на противоречия и несъответствия 
в нормативната уредба на едни и същи прав-
ни институти в няколко закона. Така отпада 
необходимостта от препращане от един закон 
към друг. Кодификацията в трудовото право, 
макар и да не е пълна (тъй като наред и с два-
та Кодек са на труда действат други законови 
актове, уреждащи трудовоправната материя), 
заслужава висока оценка както от правносис-
тематична, така и от практическа гледна точ-
ка.

Кодексът на труда от 1986 г. все още е 
основният действащ нормативен акт в об-
ластта на трудовото право. Разбира се, той е 
претърпял огромен брой изменения и допъл-
нения, като последната му редакция е от ДВ, 
бр. 109 от 2020 г. Основните правни институ-
ти в областта на трудовото право са създадени 
от предходното законодателство, като са били 
доразвивани и усъвършенствани от последва-
щата нормативна уредба.

Борбата за защита на трудовите и со-
циалните права на наемния труд е преминала 
през различни периоди и различни политиче-
ски режими. Съответно правната уредба на 
контрола за спазване на трудовото законода-
телство е еволюирала, а един от основните 

30 Андреева, А. Нормативни промени в контрола за спазване на трудовото и осигурително 
законодателство. Известия на Икономически университет – Варна: „Наука и икономика“, Икономически 
университет-Варна, 2009, 3, 164–173; Андреева, А., Йолова, Г. Юридическа отговорност и контрол за 
спазване на трудовото и осигурително законодателство. Варна: УИ „Наука и икономика“, 2011. (Библ. 
Проф. Цани Калянджиев; Кн. 25); Андреева, А., Йолова, Г. За някои особености на административния 
контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни 
условия на труд. Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината: 
Сборник доклади. Варна: Наука и икономика, 2018, 65–79; Димитрова, Д. Съвременна роля на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита на правата на страните по трудовите 
правоотношения. Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от Втора национална 
научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна: Наука и икономика, 2019, с. 71–82; Александров, А. 
Административна и извънсъдебна защита на индивидуалните субективни трудови права. От: Андреева, 

фактори за нейното развитие е признаването 
на правото на труд като основно социално 
право и регламентацията му на конституцион-
но ниво. Конституционната уредба на правото 
на труд и неговата защита са важни в две ос-
новни насоки – първо, с оглед доразвитие на 
нормите в текущото законодателство и, второ, 
с оглед адекватната защита от компетентните 
органи.

Заключение
Предвид липсата на достатъчно пуб-

ликации и незадоволителното изследване в 
исторически аспект на нормативната уредба 
относно контрола за спазване на трудовото 
законодателство авторът се надява чрез насто-
ящата работа да осветли посочения проблем с 
оглед обогатяване на правната доктрина.

Значимостта на правото на труд като 
основно конституционно социално право и 
способите за неговата защита са актуални във 
всички исторически периоди от развитието на 
националното ни право. Формирането и раз-
витието на правната система е сложен и про-
дължителен процес, който обхваща дълъг ис-
торически период. В настоящата работа нор-
мативната уредба относно контрола за спазва-
не на трудовото законодателство е изследвана 
в ретроспективен аспект. Правният анализ на 
нормите, уреждащи контрола за спазване на 
правата на наемните работници, показва обу-
словеност на законодателството от икономи-
ческите и социалните процеси в съответния 
исторически период.

Установяването и развитието на право-
то на труд като основно конституционно со-
циално право са в основата на съвременната 
нормативна уредба на контрола за спазване 
на трудовото законодателство30. Затова е не-
обходима ясна законодателна политика, за да 
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могат да се регламентират обществените от-
ношения в сферата на контрола за спазване 
на трудовите права. А тя се формира на база 
критичния анализ на предходното право, чии-
то недостатъци се разкриват в процеса на пра-
воприлагане.

Законите са в основата на държава-
та,а социалните права са лицето на държа-
вата.
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