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Уважаеми читатели,

За пореден път Ви предлагаме професионален, 
експертен, анализ на току що приетите промени в Ко-
декса на труда. В съвсем кратък период след публика-
цията им в Държавен вестник (ДВ, бр.7/24.01.2012г.), 
чрез тази книга имате възможност да ги обхванете и 
осмислите през очите на експерти, участвали и в под-
готовката им. 

В по-голямата си част поредните изменения и до-
пълнения в Кодекса на труда са наложени от Евро-

пейски директиви, но една част от тях са плод и на вътрешна потребност от 
по-добра, по-строга, регулация на трудовите правоотношения. 

По отношение на уникалния режим за работа през т.нар. „предприятие 
за осигуряване на временна работа“ тази книга е естествен завършек на 
продължилата повече от пет години експертна работа по темата. Изми-
нахме дълъг и труден път. Надявам се, че създадените правила за работа, 
чрез това тройно-субектното трудово правоотношение и най-вече практи-
ката по прилагането им ще ни дадат основание да кажем след време, че 
сме успели да защитим интересите и правата на работниците и служите-
лите и не сме допуснали предпоставки за извращенията, които са налице 
в практиката на редица държави членки на ЕС от прилагането на тройното 
трудово правоотношение. 

Даваме си сметка, че някои от промените ще бъдат коментиране от 
различни гледни точки, т.е. противоречиво. Такива са например текстове-
те, чрез които се предвиждат парични санкции за работници, които пре-
доставят работната си сила без писмен трудов договор, отпадането на 
„придобито право на пенсия“, като основанието за прекратяване на трудов 
договор и някои други. Всички те са обсъдени в системата на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество и са приети или отхвърляни от нашите 
представители с различни аргументи. Доколко и дали сме успели да за-
щитим интересите на хората на труда, времето ще покаже. Така или иначе 
измененията и допълненията, новите норми, са вече факт. Сега трябва да 
ги опознаем, овладеем и се подготвим за прилагането им в практиката. Ето 
защо тази книга е насочена към постигане на първоначалните ни цели – да 
опознаем, да изучим нормите и начините на действието им. Предстои по 
различни поводи и в различни групи да проведем срещи, дискусии, семи-
нари по тези и други изменения и допълнения в КТ и в други закони. 

След това идва главното – прилагането им в практиката. Нашият при-
нос към развитието на обществените отношения свързани с труда и соци-
алните въпроси не се изчерпва само с участието на една малка част наши 
представители в експертните групи в които се създават законите, които ги 
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регулират. Той има своите значими и съдържателни измерения най-вече в 
отстояването на приложението им, съобразно заложения в тях дух и очак-
вани общественополезни ефекти. В това да следим те да се спазват. А ако 
се налага, да искаме нови изменения и т.н.

Надявам се, че тази книга, свързаните с нея експертна, обществена, 
публична работа, както и работата ни по други закони и проблеми свърза-
ни с развитието на законодателството и приложението му в практиката, ще 
допринесат за задълбочената дискусия, която очакваме да се състои и на 
предстоящият след няколко месеца VІІ Конгрес на КНСБ. 

Искрено и от сърце поздравявам авторския екип за това, че в кратки 
срокове успя да подготви за печат и разпространение книгата. Дано да 
е спорна работата им и при разясняването на новостите сред актива на 
КНСБ. 

Пламен Димитров 
Президент на КНСБ
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Представители за информиране и консултиране
на работниците и служителите

Чл. 7а (1) В предприятия с 50 и повече работници и служители, вклю-
чително в предприятия, които осигуряват временна работа, както и 
в организационно и икономически обособени поделения на предприятия 
с 20 и повече работници и служители, Общото събрание избира от своя 
състав представители на работниците и служителите за осъществя-
ване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г.

(3) Численият състав по ал. 1 се определя от средномесечния списъ-
чен брой на работниците и служителите през предходните 12 месе-
ца. В него се включват всички работници и служители, които са, или 
са били, в трудово правоотношение с работодателя, независимо от 
неговия срок и продължителността на тяхното работно време, вклю-
чително работниците и служителите, изпратени от предприятие, 
което осигурява временна работа.“

Като цяло, чл. 7а КТ урежда избирането на представители на работни-
ците и служителите по специфичните въпроси на информиране и консул-
тиране, отразени в чл. 130в КТ1. С направените промените в него се цели 
уреждането на този въпрос, предвид на новосъздадения раздел VІІІ в, в 
глава пета на Кодекса на труда – „Допълнителни условия за извършване на 
работа чрез предприятие, което осигурява временна работа.“ Внимател-
ният прочит на допълненията в ал. 1 и ал. 3 на чл. 7а КТ води до известно 
объркване по отношение на това какво точно уреждат тези допълнения! 

По наше мнение, чрез допълнението в първата алинея, предприятията, 
които осигуряват временна работа са включени в кръга на предприятия, 
в които се избират такива представители, стига общата численост на ра-
ботещите в тях да отговаря на изискванията на чл. 7а от Кодекса на труда. 

В този смисъл, допълнението в третата алинея указва, че освен всички 
останали работници и служители работещи в това предприятие, в бройката, 
от която се изчислява базата – минимум 50 работника (по ал. 1), следва да 
се включат и работници и служители, с които е сключен договор по чл.107р 
КТ, независимо от това, че са изпратени на работа в предприятие-ползвател.
1 Чл. 130в. (1) В случаите по чл. 7а работодателят е длъжен да предостави на избраните пред-
ставители на работниците и служителите информация относно:
1. последните и предстоящите изменения в дейността и икономическото състояние на пред-
приятието;
2. положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието, както и от-
носно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите, когато съществува заплаха 
за заетостта;
3. (доп. ДВ, бр. 82 от 2011 г.) възможните съществени промени в организацията на труда, в т.ч. 
при въвеждане на надомна работа и работа от разстояние.
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Тези допълнения следва да се осъзнават в съзвучие и с чл. 107х, ал. 1, т. 
7 и т. 12 КТ (вж. коментара по-долу).

Сами по себе си, тези допълнения не отговарят директно, по категори-
чен начин, на въпроса – има ли право работникът с договор по чл. 107р, 
ал. 1 КТ на информиране и консултиране по всички въпроси от чл. 130в КТ 
от „работодателя“, с който е сключил „трудовия“ договор по чл. 107р, ал. 1 
КТ? Или казано по друг начин – задължен ли е работодателят по договора 
по чл. 107р КТ да информира работниците и служителите, наети от него по 
договора по чл. 107р, ал. 1 КТ, по въпросите от кръга на чл. 130в, ал. 1 КТ? 
По наше мнение отговорът, независимо от начина на формулиране на те-
кста в закона, е положителен. И това е така, защото ПОВР, макар и формал-
ноправно, е работодател и за него се отнася чл. 107ч КТ. Друг е въпросът, 
че този отговор води до абсурдна ситуацията, при която едно задължение 
се въвежда спрямо работник, който фактически не се нуждае от подобна 
информация, или поне не в пълен обем, както е предвидено за наетите по 
двустранен трудов договор от неговия „работодател“.

Малко по-друг е въпросът, следва ли предприятието-ползвател да от-
чита в базата по чл. 7а, ал. 1 КТ работниците изпратени при него на работа 
от ПОВР? От текста на чл. 7а КТ включително и с допълненията в ал. 1 и 
ал. 3, не можем да отговорим директно, без съмнения, с един или друг 
отговор.

В рамките на коментара на чл. 107х от Кодекса на труда, ще се опитаме 
да отговорим и на този въпрос.

Синдикални организации и организации на работодателите

Представителни организации на работниците и служителите

 Чл. 34. За представителна организация на работниците и служите-
лите на национално равнище се признава организация, която отговаря 
на следните изисквания:

 1. да има най-малко 75 хиляди членове;
 2. да има организации на работниците и служителите в повече 

от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от 
Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Нацио-
налния статистически институт, с членуващи не по-малко от 5 на 
сто от заетите лица във всеки отрасъл или най-малко 50 организа-
ции с не по-малко от 5 членове във всеки отрасъл;

 3. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в 
страната и национален ръководен орган;
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 4. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, 
ал. 1 най-малко три години преди подаването на искането за признава-
не на представителност.

Измененията на този член са продиктувани от повишаването на из-
искванията за национална представителност на организациите на работ-
ниците и служителите и във връзка с въвеждането на понятието „иконо-
мическа дейност“, вместо „отрасъл“. Представителните синдикални 
организации на национално равнище имат допълнителни права:

1. Участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
2. Участие в органите за тристранно сътрудничество, предвидени в 

специални закони (Надзорния съвет на НОИ, Националния съвет по усло-
вията на труд, Националния съвет за професионална квалификация, Съ-
бранието на председателите на НЗОК, Съвета по социално подпомагане).

3. Възможност да сключват КТД на отраслово и браншово и общинско 
равнище.

4. Участие в работата на МОТ и др.
Съгласно чл. 36, ал. 8 КТ за представителни се признават и всички поде-

ления на организация призната за национално представителна.
Критериите са изброени изчерпателно, като организациите трябва да 

отговарят и на четирите кумулативно.
По т. 1 – критерият е брой членове, като физически лица (работещи 

на трудов договор или по служебно правоотношение), които съответната 
организация на работниците и служителите трябва да има, за да бъде при-
зната за представителна на национално равнище. Изменението, в сравне-
ние с предишната редакция на чл. 34, ал. 1, т.1, се изразява единствено 
в увеличаването на изискуемия брой синдикални членове, от 50 000 на 
75 000.

В т. 2 – критерият е представителността на синдикалната организация в 
различните икономически дейности. 

Въведени са две нови понятия:
На първо място, „икономическа дейност“, която замества „отрасъл“, по 

смисъла на КИД 2008 е икономическа категория, определяща групиране-
то на относително еднородни производства и услуги, като критериите за 
еднородност са: сходство в технологията на производство; сходство в из-
ползваните суровини и материали; сходство в икономическото предназна-
чение на продукцията; възможностите за комбиниране на производството 
или услугите по вертикала; сходство в количеството и качеството на из-
вършвания труд при производството или при извършването на услугата. В 
КИД 2008 те са структурирани в сектори, раздели, групи.

В същото време под „дейности“, определени с код до втори знак от 
Класификацията на икономическите дейности, се има предвид икономи-
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ческите дейности, обединени в раздели в структурата на КИД 2008. Техни-
ят брой е 99.

За да отговаря на изискванията, установени в т. 2, синдикалната ор-
ганизация трябва да има организации в минимум 25 от икономическите 
дейности, групирани в раздели в КИД 2008, чиито членове да представля-
ват минимум 5 % от работещите в съответната икономическа дейност или 
алтернативното изискване – да има минимум 50 организации с не по-мал-
ко от 5 членове във всяка икономическа дейност

В т. 3 – критерии са организационните структури на синдикалните орга-
низации на местно и национално ниво. Изменението се изразява в промя-
ната на изискването за наличие на местни органи от половината общини 
в страната, на една четвърт, според настоящото изменение. Това на прак-
тика означава, че при наличие на 264 общини в България е достатъчно 
синдикалната организация да има местни органи в поне 67 от тях. Що се 
отнася до наличието на национален ръководен орган, неговият статут се 
урежда в устава на съответната синдикална организация.

В т. 4 – единствената разлика с предишната редакция е увеличаване на 
периода между придобиването на качеството на юридическо лице и ис-
кането за признаване на национална представителност на организацията. 
Синдикатите, като организации, защитаващи правата на своите членове, 
са юридически лица с нестопанска цел в частна полза, по смисъла на чл. 2, 
ал. 1 ЗЮЛНЦ. Като такива, за да получат качеството на юридическо лице, е 
необходимо да бъдат вписани в регистъра на сдруженията с нестопанска 
цел при окръжния съд по седалище на ръководния орган на организация-
та. Поделенията на синдикалните организации придобиват качеството на 
юридическо лице по силата на устава на съответната организация.

 
Представителни организации на работодателите

Чл. 35 (1) За представителна организация на работодателите на 
национално равнище се признава организация, която отговаря на след-
ните изисквания:

1. да обединява браншови или отраслови структури и предприятия, 
в които са наети не по-малко 100 хиляди осигурени по трудов договор 
лица;

2. да има организации на работодателите в повече от една чет-
върт от дейностите, определени с код до втори знак от Класифика-
цията на икономическите дейности, утвърдена от Националния ста-
тистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по 
трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във 
всяка икономическа дейност;
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3. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в 
страната и национален ръководен орган;

4. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, 
ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване 
на представителност;

5. да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със за-
кон или с нормативен акт.

(2) В случаите, когато един работодател членува пряко или чрез 
браншова или отраслова организация в две или повече национални ор-
ганизации на работодателите, при установяване на членския състав, 
с оглед наличието на критериите за представителност по ал. 1, т. 1, 
той разполага с една от следните възможности:

1. да упълномощи с изрично пълномощно една от националните 
организации, в които членува;

2. да упълномощи с изрично пълномощно браншовата или от-
расловата организация, в която членува.

 (3) В случаите, когато една браншова или отраслова организа-
ция на работодателите членува в две или повече национални организа-
ции на работодателите, при установяване на членския състав по ал.  1, 
т. 2, с оглед наличието на критериите за представителност, тя се 
включва в списъка на тази организация, на която е дала изрично пълно-
мощно да я представлява.“

Както и при чл. 34, основната идея на измененията в чл. 35 е повиша-
ване на изискванията за признаване на национална представителност на 
работодателските организации с всичките произхождащи от това права, 
както и да се ограничи възможността един работодател да членува в по-
вече от една работодателска организация, за да се избегне прекаленото 
раздробяване на представителството и намаляването на неговата ефек-
тивност.

Определението за „Работодател“ ни дава § 1 от КТ.2

Работодателска организация е свободното обединение на отделни ра-
ботодатели за защита на интересите им.

Признаването на една работодателска организация за национално 
представителна й носи определени, специфични права, аналогични на 
правата на представителните синдикални организации.

2 § 1. т. 1 КТ „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, 
както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, 
учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и 
други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоот-
ношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние.
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В чл. 35, ал. 1 са изложени изчерпателно условията, на които трябва да 
отговаря една работодателска организация, за да бъде призната за нацио-
нално представителна. Самите изисквания трябва да са изпълнени куму-
лативно.

В ал. 1, т. 1 измененията са свързани с отпадане критерият „брой ор-
ганизации“. В новата редакция, освен отделни предприятия3, членове на 
национално представителна работодателска организация могат да бъдат 
браншови или отраслови организации на работодатели. Предприятието, в 
конкретния случай, би следвало да се схваща, като работодател-юридиче-
ско лице, без значение от вида и организационната му форма. Отпада из-
искването за минимален брой работещи във всеки член на организацията. 
Запазва се критерият „абсолютен брой наети“, като вместо „работници и 
служители“, се използва словосъчетанието „100 хиляди осигурени по тру-
дов договор лица“. Терминът „осигурени лица“4 не създава проблем, но не 
е ясно защо той се отнася само към лицата наети по трудов договор, след 
като ича наети и чрез конкурс да речем.

 Изискванията по ал. 1, т. 2 са аналогични на тези за синдикалните ор-
ганизации в чл. 34, т. 3. Представителната работодателска организация е 
задължена да има структури в минимум 25 от икономическите дейности, 
групирани в раздели в КИД 2008, в които да полагат труд минимум 5 % от 
работещите в съответната икономическа дейност или 10 членове (пред-
приятия или браншови/отраслови организации), в съответната икономи-
ческа дейност.

В т. 3 няма съществени изменения. Единствено се повишават изисква-
нията за местна представителност на работодателските организации, като 
вместо в една пета, те са задължени да имат регионални организации с 
минимум една четвърт (67) от общините. 

Освен това е необходимо работодателската организация да има на-
ционален ръководен орган, чиито състав, функции и др., се определя от 
самата организация.

Новата редакция на т. 4 е аналогична на чл. 34, т. 4 КТ.
Новата т. 5 изисква работодателската организация да не «..извършва 

дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен 
акт.“ Това изискване е въведено предвид една от работодателските ор-
ганизации представени към момента в НСТС – ‚‘Българска търговско-про-
мишлена палата‘‘. На нея е възложена определена такава дейнсот. Приема 

3  § 1. т. 2 КТ „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, организация, коопе-
рация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд.
4  „Осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи 
на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими оси-
гурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 
10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1-3 и 5.



13

се, че чрез нея тя е поставена в неравноправно с останалите работодател-
ски организации положение т.е., чрез тази предоставена функция тя има 
предимство пред останалите при набирането на членове. 

Чл. 35, ал. 2 е нова. С въвеждането й законодателят цели да гарантира 
спазването на критериите въведени с ал. 1 и да ограничи възможността 
за представителност, чрез повече от една представителна работодателска 
организация в системата на НСТС. Тоест текстът не е насочен срещу право-
то на сдружаване. Няма пречка даден работодател да членува в повече от 
една национална или браншова организации на работодатели.

Въведени са две алтернативни изисквания, в зависимост от това дали 
конкретният работодател членува в повече от една национално пред-
ставителна работодателска организация, или съответно в браншова или 
отраслова такава. За точно установяване броят на членовете на съответ-
ната организация, работодателят е задължен да упълномощи тази органи-
зация, която иска да го представлява. Без значение в колко организации 
членува. 

Ал. 3 остава непроменена.

Срочни трудови договори

В чл. 68 КТ се правят следните изменения и допълнения: 
 1. Създава се нова ал. 6:
 „(6) Срочен трудов договор за срока на дългосрочната команди-

ровка може да се сключва за работа на длъжност, определена за дълго-
срочно командироване в задгранично представителство на Република 
България в чужбина по Закона за дипломатическата служба“.

 2. Досегашните ал. 6 и ал. 7 стават съответно ал. 7 и ал. 8.

Законът за дипломатическата служба регламентира условията, 
реда5 и срока за дългосрочно командироване6. Съгласно ал. 2 от закона, 
максималния срок за командироване е 5 години, но ал. 3 позволява той да 
бъде удължаван неограничено, без това обаче да го превръща в договор 
за неопределено време.

5 Чл. 65 (1) Служителите в задграничните представителства осъществяват дейността си въз 
основа на заповед на министъра на външните работи за дългосрочно командироване, която 
се издава след получаването на задгранично назначение.
6 Чл. 62 (2) Задграничният мандат е 4 години. По изключение той може да бъде продължен 
с една година.
(3) При липса на конкурентни кандидати задграничният мандат може да бъде продължаван 
и извън сроковете по ал. 2.
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Глава пета, Раздел VІІІв. 
Допълнителни условия за извършване на работа чрез

предприятие, което осигурява временна работа

Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа

Чл. 107p (1) В трудовия договор с предприятие, което осигурява вре-
менна работа, се уговаря, че работникът или служителят ще бъде из-
пратен за изпълнение на временна работа в предприятие-ползвател, 
под негово ръководство и контрол. 

(2) Общият брой на работниците и служителите, изпратени от 
предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползва-
тел, не може да бъде повече от 30 на сто от общия брой на работещи-
те при него работници и служители.

(3) Не може да се сключва трудов договор по ал. 1 за изпращане за 
изпълнение на работа:

1. при условията на първа и втора категория труд;
2. в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната 

на страната;
3. в предприятия, в които се провежда стачка.
(4) Трудовият договор по ал. 1 се сключва при условията и по реда на 

раздел І от тази глава, както следва:
1. до завършване на определена работа;
2. за заместване на работник или служител, който отсъства от 

работа.
(5) В трудовия договор по ал. 1 не могат да се уговарят клаузи, кои-

то забраняват или водят до невъзможност за възникване на трудово 
правоотношение между предприятието ползвател и работника или 
служителя по време или след изтичане на времето, за което той е из-
пратен за изпълнение на работата в предприятие-ползвател. 

(6) Предприятието, което осигурява временна работа, няма право 
да изисква от работника или служителя заплащане на такса за съдей-
ствие за започване на работа в предприятието-ползвател, както и 
при сключване на трудов договор или при възникване на трудово право-
отношение с предприятие-ползвател преди, след или по време на рабо-
тата, за която е бил изпратен.

(7) Предприятията, които осигуряват временна работа, осъщест-
вяват своята дейност след регистрация в Агенцията по заетостта 
при условия и по ред, определени в Закона за насърчаване на заетостта.

Известни са вече направените през 2011 г. изменения и допълнения в 
Кодекса на труда (КТ), чрез част от които бяха създадени правила за нови 
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режими на работа, т.  нар. „надомна работа“ – чл. 107б – чл. 107ж и „ра-
бота от разстояние“ (наричана още и „дистанционна работа“) – чл. 107з 
– чл.107п КТ. 

Към тях, с последните за 2011 г. изменения в Кодекса на труда, се до-
бавя и нов, непознат за трудовите ни правоотношения, режим на Раздел 
VІІІв – Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприя-
тие, което осигурява временна работа. 

Кратката история на създаването на тези норми е представена в при-
ложение № 1. В резултат на описаните събития, след близо 5 години пре-
минали в спорове и дискусии по темата, се „сдобихме“ с уникалния пра-
вен режим, т.е. бе приет пакет от норми, уреждащ работата, чрез т.нар. 
„агенции за временна заетост“ (АВЗ).

За първи път, в над 100-годишната история на трудовото право в Бълга-
рия, се отклоняваме от типичното, традиционното възникване на трудово 
правоотношение, чрез двустранен режим на договаряне между работник 
и работодател. Приетите норми създават една сложна конструкция, коя-
то се състои в това, че допуска, възникване на трудово правоотношение, 
чрез:

– каскада от два договора, единият от които е обявен за трудов, а дру-
гият е търговски;

– тристранно отношение възникващо през тези два договора между 
три субекта, единият от които определяме като „работодател“, но фактиче-
ски той не е такъв, друг, който фактически е работодател, но съзнателно не 
го назоваваме и определяме като такъв, и „работник/служител“. 

Субекти и отношения

І. Преди всичко, следва да спрем вниманието върху основният субект 
на това правоотношение – „предприятие, което осигурява временна ра-
бота“ (ПОВР). Определение за него се съдържа в § 1 от КТ7. В някаква 
степен то се дублира с текста на чл. 107р, ал. 1 КТ.

От неговите характеристики, можем да направим няколко извода:
1. Законът допуска ПОВР да бъде, както физическо, така и юридическо 

лице (ФЛ и ЮЛ). Същото е отразено и в ЗНЗ по отношение на регистрация-
та на ПОВР. Специално ще обърнем внимание на това, че тази допустимост 
в КТ е въведена по специфичен начин. Тя не е очертана в основния текст 
на чл. 107р, ал. 1 КТ, както това е направено в чл. 74е, ал. 2 от Закона за 
насърчаване на заетостта (ЗНЗ), а чрез нарочно създадено (отделно от по-
сочения текст) определение в § 1 от Кодекса на труда. 
7 „Предприятие, което осигурява временна работа” е всяко физическо или юридическо 
лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, 
за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръко-
водство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта.”
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2. Употребеният в определението за ПОВР израз „търговска дейност“ 
ни насочва към чл. 1 от Търговския закон(ТЗ), където за нуждите на закона 
е дефинирано понятието „търговец“, а оттам и към редица други тексто-
ве от ТЗ (чл. 58, ал. 1, чл. 99, ал. 1 и други), в които е употребен изразът 
“търговска дейност“, като присъща и осъществявана от търговците. Ма-
кар, че ТЗ насочва вниманието ни и към т.нар „производствена“ дейност, 
присъща на търговеца, наред с търговската (вж. чл. 277, ал. 1 ТЗ), под тър-
говска дейност следва да разбираме не просто търговия, но и всяка една 
дейност, която е присъща и се урежда от сделките изброени в чл. 1 от ТЗ и 
е осъществявана от търговците по неговия смисъл. Ето защо, според нас, 
не може да бъде субект в това правоотношение предприятие, което из-
вършва друга, а не търговска дейност. 

Така например, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ), не 
могат да бъдат предприятия за временна работа. Обстоятелството, че по 
силата на този закон те могат да извършват „стопанска дейност“8 не дава 
основание да ги възприемем и като субекти на правоотношението, което 
възниква по силата на договора по чл. 107р КТ. 

По същия начин следва да възприемаме и други предприятия/работо-
датели – администрации, учебни заведения и други, които, ако не са тър-
говци по смисъла на ТЗ, не би следвало да могат да сключват договор по 
чл. 107р КТ.

Идеята за това ограничение в субектите, които могат да бъдат страна 
по договора по чл. 107р КТ, е намерила място и в приетите изменения в 
Закона за насърчаване на заетостта, уреждащи регистрацията на тези су-
бекти. За лицата, които кандидатстват за регистрация по този ред, т.е. да 
могат да бъдат предприятие, което осъществява „Дейност по осигуряване 
на временна работа“ (чл. 74е, ал. 1 ЗНЗ) законът изрично изисква те да са 
„…местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юриди-
чески лица, осъществяващи търговска дейност в Република България ...“ 
(чл. 74е, ал. 2 ЗНЗ).

3. На следващо място ще отбележим изискването към ПОВР за регис-
трация в Агенцията по заетостта. То се съдържа, както в определението, за 
което стана дума по-горе, така и в чл. 107р, ал. 7 КТ.

Подробен анализ на изискванията на ЗНЗ за регистрация се съдържа 
по-надолу в настоящия коментар. Тук ще се ограничим само да посочим 
това изискване, като съществено. Единствено регистрирано по новосъз-

8 Чл. 3, ал. 3 Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна сто-
панска дейност само, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистри-
рани и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт 
цели.
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дадения в ЗНЗ ред ПОВР, което осъществява търговска дейност, може да 
сключва „трудов“ договор по чл. 107р КТ.

 ІІ. Предприятието за осигуряване на временна работа сключва дого-
вор с другия субект в това тройно правоотношение – работника/служи-
теля. В чл. 107р, ал. 1 КТ този договор е определен, като „трудов“. Наи-
менованието на текста е формулирано – „Трудов договор с предприятие, 
което осигурява временна работа“. В този случай, обаче, има сериозно 
отклонение от правната уредба на трудовия договор.

Кодексът на труда урежда двустранните трудови правоотношения, въз-
никващи основно от трудов договор между работник и работодател (вж. 
чл. 1, ал. 2 КТ). Предмет на двустранният договор е предоставянето на 
работна сила (вж. чл. 66, ал. 2 КТ). Класическият трудов договор урежда 
директното предоставяне на работна сила от работника на работодателя. 
При другите 2 способа за възникване на трудово правоотношение (конкурс 
и избор) ситуацията е същата – директно предоставяне на работна сила от 
работника към работодателя. Така предоставената на работодателя работ-
ната сила се включва във взаимодействие с други фактори, от които в края 
на производствения (в най-широк смисъл) процес излиза продукт, дейност 
и т.н. Като цяло, Кодексът на труда урежда двустранни отношения9. 

Директното предоставяне, отдаване под наем на работна сила, поста-
вя работника в икономическа и юридическа зависимост от работодателя. 
Тоест, казано с други думи, той попада под негово ръководство и контрол 
по отношение на уговореното предоставяне на работна сила (вж. Комен-
тар на Кодекса на труда, авторски колектив начело с проф. В. Мръчков, 
изд.“Сиби“, 10-то издание, стр. 20). 

При новосъздадената уредба, обаче, няма директно предоставяне на 
работна сила в двусубектна система. Договорът, който регулират чл. 107р 
и следващите, не урежда такива взаимоотношения между т.нар. “работо-
дател“ и „работник“. 

Този договор урежда нещо друго. В него се уговаря, че работникът „... 
ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в предприятие-
ползвател под негово ръководство и контрол“ (вж. определението и 
първата алинея на чл. 107р КТ). Тоест, между двете страни възникват права 
и задължения, които съществено се различават от правата и задълженията 
между работника и работодателя по класическия двустранен трудов дого-
вор (вж. Коментар на Кодекса на труда, авторски колектив начело с проф. 
В. Мръчков, изд.“Сиби“, 10-то издание, стр. 208-212). 

Основното, характерното, което ги отличава един от друг е, че при до-
говора между ПОВР работникът не дължи и не предоставя работна сила 
на т.нар. „работодател“. Но, именно това е основната престация по трудо-

9 Само в един случай от едната страна (чл. 61, ал. 3 КТ) има повече от един работник.
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вия договор. В тази връзка работникът не се поставя в лична юридическа 
и икономическа зависимост спрямо него. Той не попада под негово „ръко-
водство и контрол“. 

Нещото, което дължи работникът на ПОВР е задължението да изпълни 
назначението (т.е. да отиде при този, при който е изпратен – предприятие-
ползвател) и да престира труд на предприятието-ползвател (чл. 107ф КТ). 
Тоест, престирането на труд е не към т.нар.“работодател“, а към третата 
фигура в тройното правоотношение – предприятието-ползвател. 

Работникът не очаква да работи ЗА или НА ПОВР. Той знае, че няма да 
престира труд на т.нар. „работодател“. От ПОВР той очаква само едно – да 
го изпрати да работи ЗА или НА друг работодател, друг субект, който има 
нужда от наемен труд, наречен в законопроекта „предприятие-ползвател“. 
Именно на „предприятието-ползвател“ се престира труд от работника. 

Ето защо, отношението, което възниква от договора между ПОВР и 
работника не е трудово, респективно договорът между тях не е трудов. 
Наречен е „трудов“, без да е такъв, от гледна точка на съдържанието, на 
предмета му. Наблюдаван от тази позиция ПОВР е определен, като рабо-
тодател, без фактически да е такъв. Обстоятелството, че т.нар. „трудов“ до-
говор се сключва с ПОВР и по този начин определението за работодател (в 
§ 1, т. 1 от КТ) е изпълнено, вкл. и с допълнението в § 1, т. 1 КТ, чрез което е 
приравнен, „произведен“ в работодател, е без значение. По същия начин 
би било без значение, ако с определение за някаква цел кажем “... за це-
лите на ... това или онова ... Луната ще наричаме „Слънце“. 

Изложеното дава основание да мислим, че отношенията, които въз-
никват между ПОВР и работника могат да бъдат причислени към „непо-
средствено“ свързаните с трудовите правоотношения, по смисъла на чл. 1, 
ал. 1 КТ, макар че са предхождащи същинското реализиране на трудовото 
правоотношение, което, както личи от текстовете, се реализира с пред-
приятие-ползвател.

ІІІ. Това налага на трето място да се спрем на фигурата на предприяти-
ето-ползвател (ПП), която се „появява“ в раздел VІІІв още в началото – в 
чл. 107р, ал. 1 КТ. То е третата страна в трисубектното трудово правоотно-
шение. От специално създаденото за него определение в § 110 и от редица 
от текстовете на раздел VІІІ (основните са чл. 107т, чл. 107у, чл. 107ф, чл. 
107ц) и някои извън тях (напр. чл. 357 КТ), можем да извлечем общо разби-
ране за неговата същност и позиция в тройното трудово правоотношение. 

1. От определението в § 1, т. 18 КТ следва, че то може да бъде както 
физическо, така и юридическо лице. 

10 18. „Предприятие ползвател” е всяко физическо или юридическо лице, което извършва 
търговска дейност и под чието ръководство и контрол се изпълнява възложена от него работа 
от работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа.
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2. Употребеният в определението за „предприятие-ползвател“ израз 
„търговска дейност“ отново насочва към чл. 1 от Търговския закон, т.е. и за 
него важи казаното по-горе за ПОВР разбиран и възможен, само като тър-
говец. Това означава, че не могат да бъдат предприятия-ползватели, т.е. не 
могат да сключват договор по чл. 107у КТ онези предприятия, за които по-
горе стана дума, че не могат да бъдат и ПОВР, например администрации 
или сдружения с нестопанска цел, регистрирани по съответния закон. За 
това предприятие ЗНЗ не изисква специална регистрация.

3. Предприятието-ползвател сключва с ПОВР договор (чл. 107у КТ), 
изискванията на който имат съществено значение за предоставянето на 
работна сила от страна на работника. По договора с ПОВР, уреждан от чл. 
107р, ал. 1 КТ, работникът предоставя работна сила само и единствено 
именно към предприятието-ползвател. При него, за него, под негово ръко-
водство и контрол изпратения от ПОВР работник/служител „... изпълнява 
възложената от него работа…“.

От гледна точка на съществените характеристики на трудовото право-
отношение, за които стана дума по-горе, то фактически се реализира в сис-
темата „работник – предприятие-ползвател“. Това се вижда добре и при 
анализа на следващите членове от раздел VІІІв, коментирани по-долу.

За разлика от ПОВР, обаче, това предприятие не е обозначено, като 
работодател. Макар че фактически, от гледна точка съдържанието и пред-
мета на трудовото правоотношение, е работодател. Обозначаването му 
само като „предприятие“, т.е. място, или организационно-правната фор-
ма, структура, в която/където се полага труд11, е некоректно. И това е така, 
защото думата „предприятие“ акцентира върху мястото на полагане на 
труд, а „работодател“ върху правната връзка, която се поражда в резултат 
на наемането/изпращането. Той всъщност е пълноправен субект в отно-
шението, почти като онзи, с който възниква трудовото правоотношение 
при двустранно договаряне. Който „…самостоятелно наема работници 
или служители по трудово правоотношение,…“ (§ 1, т. 1 КТ, определе-
нието за работодател). 

Ръководството и контрола, които той осъществява спрямо работника, 
са присъщи на работодателя по двустранната правна връзка (права и за-
дължения), която поражда двустранния трудов договор. Така разбираме и 
текста на предложението за § 1, т. 18 – дефиницията на предприятие-полз-
вател. Само че и там я няма думата „работодател“. 

Ето защо, бе добре към предприятието-ползвател в КТ да се употре-
би и термина „работодател“, какъвто той всъщност е, независимо, че не 
сключва и не прекратява, т.е. формално-правно не е страна по трудовия 
договор с работника. Но, това е само формално-правната страна на отно-
11 § 1, т. 2. „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, организация, коопера-
ция, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд;
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шението. Всъщност и без да има двустранен трудов договор между работ-
ника/служителя и предприятието-ползвател, трудовото правоотношение 
по същество се осъществява между тях. 

На ПОВР законът предоставя сключването, регистрацията и прекратя-
ването на договора и посредничеството при изплащането на трудовото 
възнаграждение и осигурителните вноски, т.е. косвено той е „произведен“ 
и в осигурител, макар че икономическото отношение, каквото по своята 
дълбока същност е трудовото правоотношение, се развива между работ-
ника и предприятието-ползвател. 

Всичко останало от трудовото правоотношение е оставено между 
двойката работник – предприятие-ползвател. Включително и задължения-
та на предприятието-ползвател и отговорността му и по съдебен ред пред 
работника. Това, както казахме, добре личи и от съдържанието на остана-
лите текстове, които уреждат този атипичен ред за възникване на трудово 
правоотношение и които коментираме по-надолу. 

В крайна сметка цялостната конструкция и съотношение на тези две 
основни фигури в правоотношението, чрез създадените правни фикции, 
се свежда до простичката фраза: 

„ПОВР не е работодател, но ще го считаме за такъв, предприятието-
ползвател е работодател, но няма да го считаме и назоваваме за такъв“.

Защо и в името на какво се прави това? Това е принципен въпрос12. 
Той е заложен в законопроекта и се отнася не само до тази изкуствено сът-
ворена правна конструкция, но и до онова, което в обществената практика 
ще се породи от нея. 

Тук само ще поясним, че всъщност нещата около това трудово правоот-
ношение тръгват от предприятието-ползвател и завършват в него. Това е 
така, защото интересът към работната сила е на предприятието-ползвател. 
То се нуждае от работната сила, предоставяна от работника/служителя, 
но за кратко, без да се ангажира напълно със сключване, регистриране, 
прекратяване на двустранен трудов договор, изплащане на възнаграж-
дения и осигуровки и т.н. Обикновено това ще става инцидентно, когато 
някаква спешна нужда наложи и не е нужно да се решава потребността от 
работна сила, чрез двустранен договор, пък бил той и срочен. Впрочем, 
именно от тази логика са въведени и част от ограниченията, коментирани 
по-долу и най вече тези по чл. 107р, ал. 4 от Кодекса на труда.

Вследствие на този интерес възниква търсенето. То се увенчава с успех 
при сключване на договор по чл. 107у КТ между двата субекта – ПОВР и ПП. 
Единият търси, другият се наема да задоволи търсенето и да предложи, 

12 По този въпрос вж. насоки за въвеждане на Директива 2008/104/ЕО на Европейския Пар-
ламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост 
в българската практика – писмена разработка по задача № 2.13 от проекта на КНСБ по ОПЧР 
„Сигурност, чрез закона,  гъвкавост, чрез колективното трудово договаряне“.
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т.е. изпрати. Срещу възнаграждение и печалба, тъй като това е търговска 
по своето естество дейност за ПОВР. Така че, в тази кратко описана и пре-
допределена от интереса линия на поведение, ПП е удовлетворен, тогава, 
когато чрез договора по чл. 107у КТ, той „получи“ работника/служителя 
през договор, който наричаме трудов, и който е сключен с друг субект, а 
не с него. ПП в крайна сметка получава предоставения от работника труд. 
Без формално-правно да е обвързан с него. 

В хода на работата по законопроекта КНСБ подготви свой самостояте-
лен вариант и предвид казаното в него бе заложена идеята за прехвърля-
нето на правоотношението от ПОВР към предприятието-ползвател, което 
в нашия вариант ние бяхме определили като „работодател-ползвател“13.

Прехвърлянето на правоотношението е предопределено от договора 
по чл. 107у КТ и е сложно съставно. Тоест, то има начало и започва с из-
даването и връчването на акт за изпращане – по чл. 107с, ал. 2 КТ. Но то 
има и край – приемането на работника за изпълнение на задълженията му 
по трудовия договор от предприятието-ползвател, като в случая, според 
нас, следва да се приложи чл. 63, ал. 4 КТ14 (вж. и чл. 107ч КТ). Фактиче-
ски това е моментът от който предприятието-ползвател следва да изпълни 
изискванията на чл. 107т КТ. Но това е и момента, в който е завършено 
прехвърлянето на трудовото правоотношение. От този момент насетне, до 
прекратяването на изпълняваната работа (чл. 107ц КТ), правоотношение-
то, такова каквото го разбира теорията, се реализира между работника/
служителя и предприятието-ползвател, което по наше мнение, следваше 
да бъде наречено в закона „работодател-ползвател“.

Нашето предложение бе опряно на истинските роля и място на тези 
два субекта в отношението с работника. Ето защо, според нас, бе наложи-
телно, както единия, така и другия, да се назовават с истинските им имена, 
а правоотношението, което възниква при единия, да се уреди, като прех-
върлено при другия. За съжаление, предложенията и аргументите ни бяха 
отминати с мълчаливо разбиране и в крайна сметка няма категоричен 
текст в тази посока. Независимо от това, идеята и разбирането за прехвър-
ляне на правоотношението имат своята обосновка при съпоставителното 
и логично тълкуване на отделните текстове от раздел VІІІ и някои извън тях 
– основно изменението в чл. 357 от Кодекса на труда. 

13 Вариант на КНСБ: „Чл. 13 (2) Работодателят-ползвател е длъжен:
  1. …………………………………………………………………….;
  2. да приеме изпълнението на задълженията по прехвърленото трудово правоотноше-
ние към момента на постъпване (започване) на работа от работника или служителя, в съот-
ветствие с чл. 63, ал. 4 КТ”;
14 (4) Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работ-
ника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.
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Ограничения

Такива, по инициатива на КНСБ, макар и не напълно, бяха въведени в 
чл. 107р КТ. При това, ограниченията следва да се възприемат и осмис-
лят не едно по едно, т.е. самостоятелно, а в съвкупност. Само така ще се 
види, че те са въведени с намерението да бъде ограничена тази атипична 
възможност за възникване на трудово правоотношение в определени гра-
ници. Такива съвкупности от ограничения има и в редица други държави-
членки, въведени чрез съответните закони (Белгия, Германия и други).

При втората и третата алинея ограниченията са въведени под формата 
на забрана („не може“). При четвъртата алинея ограниченията са въведе-
ни по пътя на директното указване за допустимост на възникване на тру-
дово правоотношение от гледна точка на тяхното времетраене, срок на 
договора по чл.107р КТ. По аргумент за обратното, този договор не може 
да се използва при останалите срочни трудови, които не са изрично посо-
чени, вкл. и при договор с неопределен срок (безсрочен). 

Член 107р, ал.2 от Кодекса на труда урежда първото ограничение за 
прилагане на този атипичен ред за възникване на трудово правоотноше-
ние. Такива ограничения са заложени и в следващите 3 и 4 алинеи. Те имат 
съществено значение, от гледна точка на приложимостта му в практиката

От алинея втора по недвусмислен начин личи, че в едно предпри-
ятие-ползвател общият брой на изпратени по реда на чл. 107р, ал. 1 КТ 
работници/служители не може да надхвърля 30 процента от общия брой 
на работниците и служителите, работещи по двустранен трудов договор с 
предприятието-ползвател.

Текстът изисква, налага коментар поне на два въпроса:
Първо: Кой е общия брой работници и служители? Словосъчетанието е 

употребено два пъти в ал. 2. 
При първата употреба то се отнася за ПОВР. При това, не става дума 

само за едно ПОВР, а за всички възможни ПОВР, които биха изпратили по 
реда на чл. 107рКТ работници/служители в едно и също предприятие-
ползвател. 

Това е вън от съмнение, поради обстоятелството, че ако се приеме, 
става дума само за едно ПОВР, това би довело на практика до хипотетич-
ната възможност в едно предприятие-ползвател да работят само работ-
ници и служители наети по реда на чл. 107р КТ от две, три или повече 
ПОВР. Такова разбиране излиза извън идеята на ограниченията. То влиза 
в противоречие и с ограничението по ал. 4, тъй като, ако го допуснем, 
то тогава следва да предположим, че в дадено предприятие-ползвател 
работят само хора по срочни договори за извършване на определена ра-
бота или отсъстващи по една или друга законна причина работници или 
служители.
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Втората му употреба е отнесена към предприятието-ползвател. В едно 
ПП не могат да бъдат изпратени от едно или няколко предприятия, които 
осигуряват временна работа, повече от 30 % от общия брой на работници-
те/служителите, които са наети по двустранен договор от предприятието-
ползвател. Тоест които работят „при него“, според втората част на изрече-
нието.

В тази си част текстът въвежда задължение, което пряко тежи върху 
ПП, а не върху един или друг ПОВР. Само и единствено ПП може да следи 
за спазването на това изискване, на този ограничител. Приемането на по-
вече от 30 % такива работници/служители от общия брой на работниците 
и служителите по двустранен трудов договор е нарушение на трудовото 
законодателство, което следва да бъде установено и санкционирано по 
общия ред от контролните органи. 

Ето пример: 
В предприятие-ползвател работят 36 работника, наети по дву-

странен трудов договор. В него могат да бъдат изпратени от едно 
или няколко ПОВР не повече от 11 работника по реда на сключен дого-
вор по чл. 107р, ал. 1 КТ. Това е така, защото ал. 2 на чл. 107р КТ опре-
деля техния конкретен брой по формулата: 36 работника х 30 % = 11 
работника.

Второ: Интересен е и въпросът – към кой момент следва да се уста-
новява това нарушение? Или кой е моментът, в който може да бъде уста-
новено това нарушение? Според нас, във всеки един момент, в който се 
установи, че общия брой на изпратените по реда на чл. 107р КТ работни-
ци/служители е повече от 30% от общия брой на наетите по двустранен 
трудов договор.

Третата алинея въвежда три различни по своята същност ограниче-
ния. 

Първото е ясно, разбираемо. За длъжности и дейности, които попадат 
в първа или втора категория труд, този атипичен ред за възникване на тру-
дово правоотношение не може да се прилага. 

 Второто се отнася за предприятия, свързани с националната сигурност 
и отбраната на страната. Има ли такива и кои са те? Според § 1, т. 19 КТ 
„Предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страна-
та“ са предприятията, определени с акт на Министерския съвет.“

Към настоящия момент е в сила и става дума за Постановление 
№ 181/2009 г. (ДВ, бр. 59/2009 г.; доп., бр. 71/2011 г., бр. 77/2011 г.) за 
определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение 
за националната сигурност. Чрез него Министерският съвет е определил 
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 
сигурност на Република България и които са изброени в единен списък-
приложение към него (постановлението е приложено към коментара). 
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Третото е свързано със Закона за уреждане на колективните трудови 
спорове (ЗУКТС). Идеята му е да не допусне локаут, чрез изпращане на 
работници по реда на чл. 107р, ал. 1 КТ в предприятия, в които се провеж-
да стачка. Подобна възможност би представлявала заобикаляне на разпо-
редбите на чл. 20 и чл. 21 ЗУКТС, забраняващи локаута при провеждане на 
стачка. Впрочем, с § 25 ЗИДКТ е направено допълнение и в чл. 21 ЗУКТС, 
което ще коментираме по-долу. В този смисъл, целта да не се изпращат 
работници в предприятие, в което се провежда стачка е постигната, как-
то с ограничението по коментираната алинея, така и с добавката в чл. 21 
ЗУКТС15, включително и с алинея 4 на чл. 107с КТ.

На последно място. Формулировката на текста насочва забраната към 
ПОВР, тъй като то е страна по договора по чл. 107р, ал. 1 КТ. По наше мне-
ние, обаче, в случаите по чл. 107р, ал. 3, т. 1 и 2 КТ тази забрана по косвен 
път, през договора по чл. 107у КТ, обвързва и ПП, което също не би следва-
ло, чрез този договор да търси и набира работници в забранените случаи.

Що се отнася до хипотезата по чл. 107р, ал. 3, т. 3 КТ, при сключен вече 
договор по чл. 107у КТ за ПОВР, забраната ще породи последици, само 
ако то знае за провежданата стачка. Ако ПОВР няма информация в тази 
посока, то тогава би следвало ПП да бъде под забрана да приема такива 
работници по силата на допълнението в чл. 21 ЗУКТС, ако поради незна-
ние бъдат насочени към него от ПОВР с акта по чл. 107с, ал. 2 КТ. 

Четвъртата алинея. Текстът й указва, допуска, такъв договор да може 
да бъде сключван САМО В СЛУЧАИТЕ на:

1. чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ – до завършване на определена работа;
2. чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ – за заместване на работник или служител, който 

отсъства от работа.
Очевидно е, че щом става дума за временна работа, именно в тези слу-

чаи на срочност следва да бъде допуснато възникването на такова, ати-
пично, трудово правоотношение. В този смисъл законодателят е последо-
вателен в намеренията си да ограничи този тип правоотношения, наред с 
останалите ограничения.

Вижда се добре, че макар и да не е формулирана като забранителна, 
алинея 4 фактически въвежда ограничения, като по аргумент за обратно-
то, не допуска договорът по чл. 107р, ал. 1 КТ да бъде сключван за:

1. неопределено време, т.е. като безсрочен (чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ);
2. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, 

доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго 
(чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ);

15 Чл. 21. По време на законна стачка работодателят няма право да приема на работа нови 
работници, включително изпратени от предприятие, което осигурява временна работа на 
мястото на стачкуващите за постигане целите по предходния член, освен когато това се нала-
га за осъществяване на дейностите по чл. 14, ал. 1, докато трае стачката. 
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3. за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, дока-
то бъде заета, въз основа на конкурс (чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ);

4. за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган 
(чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ).

Ограниченията, които тази алинея въвежда са насочени, към ПОВР. Но 
те по косвен път, отново чрез договора по чл. 107у КТ, обвързват и ПП, кое-
то не би следвало чрез този договор да възлага намиране и изпращане на 
работници, в случаите, за които това не е допустимо.

По наше мнение, няма пречка сключеният по реда на чл. 107р, ал. 1 КТ 
договор да бъде, като трудов договор за допълнителен труд, предвид на 
съществуването на един друг двустранен договор, с който работника вече 
е обвързан и по който изпълнява задълженията си. Става дума за договор 
по чл. 111 КТ, по който правоотношението няма да е основно16. Но и при 
тази хипотеза ограниченията, включително и това по ал. 4 на чл. 107р КТ, 
ще следва да се спазват.

Следва да отбележим, че според ал. 4, „... договорът по ал. 1 …се 
сключва при условията и по реда на раздел І от тази глава.“ 

Независимо от казаното по-горе за този договор, новосъздаденият 
раздел не урежда някакъв нов трудов договор, а допълнителни условия 
за работа чрез предприятие, което осигурява временна работа. Така, че 
общите норми, намиращи се в посочения раздел І на глава пета ще се от-
насят и за него. Нормите в новосъздадения раздел уреждат допълнителни 
условия за осъществяване на специфики за тази работа. Всички останали 
условия са същите, като за извършване на обичайно урежданата в трудов 
договор работа. Тоест, към този договор се прилагат правилата на членове 
61-76 КТ. Все в този смисъл и съдържанието на договора ще се основава на 
основните изисквания на чл. 66 КТ. Едва след като са спазени изискванията 
на раздел І, в договора ще се запишат, ако това се налага, и онези изиск-
вания, които са уредени в отделни текстове от раздел VІІІв на глава пета от 
Кодекса на труда. Но всички тези допълнителни условия не са елемент на 
някакъв вид особен трудов договор, а са допълнителни условия за работа 
по договора по чл. 107р, ал. 1 КТ. 

Ето защо, писмената форма на договор няма да се основава на 
чл.  107р, ал. 1КТ, а на чл. 61 и чл. 62 КТ, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2, 
респ. Чл. 68, ал. 1 (съответните точки 2 и 3) и чак тогава във връзка с чл. 
107р, ал. 1 КТ. В договорът изрично следва да се уговори, че работникът/
служителят ще бъде изпратен и ще постъпи в предприятие-ползвател за 
изпълнение на временна работа под негово ръководство и контрол. В 
това се състои основното право и задължение на т.нар. „работодател“ по 

16 § 1, т.12. „Основно трудово правоотношение“ е всяко трудово правоотношение, което 
независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на 
трудовия договор за допълнителен труд.
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този договор, спрямо работника (както и спрямо ПП по договора по чл. 
107у КТ).

Съответстващо на него е задължението и правото на работника да по-
стъпи на работа при указаното предприятие-ползвател.

В съдържателен план договорът следва да обхване задължителните 
елементи по чл. 66, ал. 1 КТ17. Очевидно е, че те са предмет и на договора 
по чл. 107у КТ, тъй като няма как да се уговорят в договора по чл. 107р, ако 
предварително не са били уредени в договора по чл. 107у КТ. 

Специфично ограничение, формулирано като забрана отнесена към 
ПОВР, е уредено от алинея 5. То очевидно показва, какво е отношението 
на законодателя към този вид атипична, временна работа. Тоест, нормата 
определено подчертава, че това е временна, не основна работа, че образ-
но казано, тя следва да отстъпи място на една трайна двустранна трудово-
правна връзка, когато условия и възможности за това се появят, макар и 
инцидентно, вкл. и нарушаваща интереса на ПОВР. В тази посока е и текста 
на чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ, която ще коментираме по-долу.

Тоест, по всяко време на изпълнение на работата, за която е изпратен 
в ПП, работникът може да сключи с него двустранен договор, както за из-
пълняваната, така и за каквато и да е била друга работа/длъжност. В този 
случай, обаче, договорът по чл. 107р, ал. ??? КТ следва да се прекрати по 
реда на чл.327, ал.1, т.7а КТ с едностранно писмено изявление от страна 
на работника.

Все в тази посока е и нормата на алинея 6. Отново сме изправени пред 
забрана, която цели да не допусне:

– събирането на постъпления от работника, загдето е изпратен на ра-
бота в ПП. Такива постъпления или цена, вероятно ще бъдат предмет на 
договаряне с ПП в договора по чл. 107у КТ;

– каквито и да са парични компенсации от работника затова, че е склю-
чил трудов договор с предприятието-ползвател, респ. прекратил, поради 
тази причина договорът по чл. 107р, ал. 1 КТ. 

В заключение на коментара по чл. 107р КТ ще отбележим, че позицията 
на КНСБ през всичките етапи и перипетии, които съпровождаха приемане-

17 Чл. 66. Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
  1. мястото на работа;
  2. наименованието на длъжността и характера на работата;
  3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
  4. времетраенето на трудовия договор;
  5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени 
годишни отпуски;
  6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
  7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и пе-
риодичността на тяхното изплащане;
  8. продължителността на работния ден или седмица.
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то на пакета норми по ПОВР бе, че този атипичен режим не е нужен на тру-
довия пазар в България. Той с нищо няма да допринесе за повишаването 
на заетостта. Нито за „огъвкавяването“ на пазара на труда. Чрез него ще се 
задоволят интересите на ония, които търсят такъв труд и на онези, които от 
това търсене правят бизнес18. Възможно е да се стигне и до извращаване 
на приложението на този режим и да се появят опити за реализиране на 
други цели и интереси от страна на т.нар. работодатели. Времето и прак-
тиката ще покажат това.

Задължения на предприятието, което осигурява временна работа

Чл. 107с (1) Предприятието, което осигурява временна работа, е 
длъжно да изпрати уведомление до съответната териториална ди-
рекция на Националната агенция за приходите по реда на чл. 62, ал. 3.

 (2) Изпращането по чл. 107р, ал. 1 се извършва с писмен акт на пред-
приятието, което осигурява временна работа, след предоставянето 
на работника или служителя на екземпляр от сключения трудов дого-
вор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от терито-
риалната дирекция на Националната агенция за приходите. В акта се 
посочват датата на явяване в предприятието-ползвател, точен адрес 
на предприятието-ползвател, мястото на работа, работното място, 
наименованието на длъжността и характерът на работата в пред-
приятието-ползвател и длъжностното лице в предприятието-ползва-
тел, при което следва да се яви работникът или служителят, както и 
видът първоначално обучение, което ще се проведе в предприятието-
ползвател. Актът се връчва на работника или служителя срещу подпис 
не по-късно от един работен ден преди датата, определена за постъп-
ването му на работа в предприятието-ползвател, като се отбелязва 
датата на връчването му.

(3) Работникът или служителят има право писмено да откаже ра-
бота в предприятие-ползвател, когато тя не съответства на профе-
сионалната му квалификация и здравословно състояние или се намира 
в друго населено място, за което е длъжен да информира предприяти-
ето, което осигурява временна работа, към момента на връчване на 
акта по ал. 2. В този случай трудовото правоотношение се смята за 
невъзникнало.

(4) Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да 
изпраща работника или служителя в предприятие-ползвател, в което се 
провежда стачка, независимо от сключените договори по чл. 107р и 107у.
18 Виж Насоки за въвеждане на Директива 2008/104/ЕО на Европейския Парламент и на Съ-
вета от 19 ноември 2008 г., относно работа чрез агенции за временна заетост в българската 
практика – писмена разработка по задача № 2.13 от проекта на КНСБ по ОПЧР „Сигурност, 
чрез закона,  гъвкавост, чрез колективното трудово договаряне“.
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(5) Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно:
1. да начислява във ведомост за заплати трудовото възнагражде-

ние на работника или служителя;
2. да плаща на работника или служителя полагащото му се трудово 

възнаграждение;
3. по писмено искане на работника или служителя да му издаде из-

влечение от документите за изплатените или неизплатените трудо-
ви възнаграждения и обезщетения; 

4. да осигури работника или служителя при условия и по ред, уста-
новени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното оси-
гуряване; 

5. по писмено искане на работника или служителя да му издаде и 
предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свър-
зани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовото 
правоотношение, в 14-дневен срок от искането; 

6. при прекратяване на трудовото правоотношение да издаде за-
повед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекра-
тяването му.

(6) Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно да 
уведоми писмено предприятието-ползвател за имената на работни-
ците и служителите, които предстои да бъдат изпратени при него, не 
по-късно от един работен ден преди започването на работата.

С тези шест алинеи чл. 107с от КТ цели ясно и сравнително изчерпател-
но да очертае задълженията на предприятието, което осигурява временна 
работа основно към:

– наетите работници;
– някои задължения към предприятието-ползвател и към информа-

ционната система на Националната агенция за приходите (НАП).
Изпълнението на задължението за изпращане на уведомление до ТД 

на НАП за сключен трудов договор лежи върху работодателя (предприяти-
ето, което осигурява временна работа), с когото е сключен този договор.

Процедурата по самото изпращане на работник за изпълнение на вре-
менна работа в ПП под негово ръководство и контрол е указана в чл. 107с, 
ал. 2 КТ и съдържа следните стъпки:

• Изпращането по договора по чл. 107р, ал. 1 КТ се извършва с писмен 
акт на предприятието, което осигурява временна работа, след предоста-
вянето на работника или служителя на екземпляра от сключения трудов 
договор и копието от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ;

• В акта за изпращане ПОВР следва да посочи датата, на която лицето 
трябва да се яви в предприятието-ползвател, също така точен адрес на ПП, 
мястото на работа, работното място, наименованието на длъжността и ха-
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рактерът на работата в ПП и длъжностното лице в ПП, при което следва да 
се яви работникът или служителят, както и видът първоначално обучение, 
което ще се проведе в предприятието-ползвател.

Актът, с който се изпраща работника или служителя, се оформя писмено 
и му се връчва срещу подпис, но не по-късно от един работен ден преди 
датата, определена за постъпването му на работа в предприятието-ползва-
тел. В акта за изпращане трябва да се отбележи датата на връчването му на 
работника или служителя. Срокът за връчване на акта за изпращане може 
да бъде и 2, 3, 4 или повече дни, но винаги трябва да е поне 1 ден преди ли-
цето да бъде изпратено за постъпване на работа. Този срок е важен за спаз-
ване и е предвиден от законодателя, за да може лицето да прецени дали 
работата, на която ПОВР го изпраща, отговоря на неговата професионална 
квалификация и дали е подходяща за неговото здравословно състояние. 

В този срок работникът има право писмено да откаже работа в пред-
приятие-ползвател, ако:

– тя не съответства на неговата професионална квалификация и здра-
вословно състояние или

– се намира в друго населено място.
Така например, ако работник или служител, който е сключил договор с 

ПОВР и е получил от него акт за изпращане узнае, че ПП в което е изпратен 
да полага труда си, се намира в друго населено място и това обстоятелство 
не е приемливо за него, може в определения от закона срок (не по-късно 
от 1 ден преди да постъпи на работа в предприятието-ползвател) да се 
ползва от правото си, дадено по чл. 107с, ал. 3 КТ и да откаже работата в 
ПП. За отказа, той е длъжен да информира писмено ПОВР, към момента на 
връчване на акта за изпращане. Правната последица от направения отказ 
да изпълнява работата в ПП е невъзникване на трудово правоотношение 
с работодателя (ПОВР). 

В случай, че работникът не откаже, а приеме да изпълни работата, 
определена в акта за изпращане по чл. 107с, ал. 2 от КТ, нормално е да 
бъде предвидено в закона как ще се удостовери самото постъпване в ПП. 
Поради това, че законът в този случай мълчи, би трябвало да се прило-
жи текстът на чл. 107ч КТ, който гласи, че: „За неуредените в този раздел 
въпроси се прилагат общите разпоредби на този Кодекс“. Следователно, 
при отиване на работа в предприятието-ползвател работникът следва да 
представи екземпляр от акта за изпращане в съответното предприятие, а 
от своя страна предприятието трябва да приеме на работа работника, като 
оформи това в писмен акт. Този акт ще бъде за приемане и допускане на 
работника да изпълнява конкретната работа с нарочен писмен документ 
за това. По аналогия с чл. 63, ал. 4 КТ, който гласи, че изпълнението на 
задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника 
или служителя на работа, което се удостоверява писмено, така и при пос-
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тъпване за изпълнение на работата в предприятие-ползвател, започването 
на изпълнение на работата е необходимо да се оформи писмено. Писме-
ният акт за допускане и започване изпълнението на работата се издава, 
обаче, от ПП на основание чл. 128а, ал. 1 КТ.

 В ал. 4 на чл. 107с КТ е предвидена забрана за предприятието, което 
осигурява временна работа. То няма право да изпраща работника или 
служителя в предприятие-ползвател, в което се провежда стачка, незави-
симо от сключените договори по чл. 107р и чл. 107у. Тази забрана е оправ-
дана, с оглед спазване на изискванията на Закона за уреждане на колек-
тивни трудови спорове, който не допуска локаут по време на провеждане 
на стачка. С цел да не се подменят стачкуващите работници в предпри-
ятие-ползвател с работници, назначени по чл. 107р от Кодекса на труда.

В чл. 107с, ал. 5 КТ са изброени изчерпателно задълженията на пред-
приятието, което осигурява временна работа към работника:

1. Първото задължение на ПОВР е да начислява във ведомост за за-
плати трудовото възнаграждение на работника или служителя. 

 Макар и ПОВР да не е същински работодател, законът му е възложил 
да изпълни, като истински работодател, задължението по чл. 128, т. 1 КТ. 
Интересно обстоятелство е, че по чл. 107т, т. 5 КТ е предвидено задълже-
ние за предприятието-ползвател да определя размера на полагаемото се 
основно и допълнителни трудови възнаграждения, включително за поло-
жения извънреден и нощен труд, и да уведомява предприятието, което 
осигурява временна работа, и работника или служителя срещу подпис. 
Тази информация следва да се изпраща на ПОВР, което от своя страна е 
длъжно да начисли и изплати на работника или служителя полагащото му 
се трудово възнаграждение. 

При двустранното трудово правоотношение изразът „определяне раз-
мера на трудовото възнаграждение“ се употребява в чл. 244 и чл. 247 КТ, 
вкл. в чл. 250 КТ, но с друго значение. Обикновено, Кодексът на труда, пък 
и подзаконовите актове, си служат с термините „начислява“, „плаща“, „из-
плаща“, „изплатените или неизплатените“, „получава“. Тук нормата изис-
ква от ПОВР да начисли и изплати на работника и служителя възнаграж-
дение, което е определено от предприятието-ползвател, защото трудът е 
положен при последния и там фактически реално е определен размера на 
трудовото възнаграждение. След като размерът на трудовото възнаграж-
дение е определен от предприятието-ползвател, той се съобщава на ПОВР, 
което се явява само един посредник в плащането и което подготвя ведо-
мост за икономическото, възмездното отношение между него и работни-
ка. Това отношение не е в чист вариант трудово правоотношение, тъй като 
се е развило извън него и без негово участие. ПОВР само плаща заплатата. 
Това на практика доказва, че ПОВР не е работодател, а трудовото правоот-
ношение се развива при ПП.
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Тук ще обърнем внимание на обстоятелството, че заплащането на тру-
довото възнаграждение от ПОВР беше един от основно дискутираните 
въпроси при изготвяне на текстовете на закона. По-конкретно, въпросът 
беше кой е длъжен да плаща трудовото възнаграждение, дали ПОВР, или 
ПП. Обичайно е онзи, при когото се полага труда, да изплаща и трудово-
то възнаграждение. Ето защо, КНСБ настояваше плащането на трудовото 
възнаграждение, чиято същност е предоставяне на работна сила, да се из-
вършва от предприятието-ползвател.

В конкретния случай, обаче, законодателят възприе обратното реше-
ние. Законът определи възнаграждението де се изплаща от предприяти-
ето, което осигурява временна работа, защото му е „присвоена“ ролята 
на работодател, с който възниква трудовото правоотношение и като такъв 
носи задължение по чл. 128 КТ. Дори останалото съдържание на трудо-
во правоотношение, възникнало с ПОВР, да се реализира изцяло при друг 
работодател (предприятието-ползвател), плащането на трудовото възна-
граждение ще се дължи от ПОВР. Но това плащане на трудовото възна-
граждение е като на „каса“, т.е. ПОВР играе ролята на „каса“, част от раз-
ходно счетоводство. По същия принцип пенсионерите получават пенсията 
си от „Български пощи“. За това, което върши, ПОВР ще получи от ПП до-
пълнително възнаграждение, което е уговорено в договора между двете 
предприятия и е вероятно отчисление от част от заработката на работещия 
при него изпратен работник.

2. ПОВР е задължено по писмено искане на работника или служителя 
да му издаде извлечение от документите за изплатените или неизпла-
тените трудови възнаграждения и обезщетения. Това задължение корес-
пондира със задължението на типичния работодател в двустранно трудо-
во правоотношение по чл. 128, ал. 1 т. 3 КТ. 

3. Друго предвидено в закона задължение за предприятието, което 
осигурява временна работа е да осигури работника или служителя при 
условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в За-
кона за здравното осигуряване. Този ред за осигуряване на работниците, 
работещи при ПОВР, тепърва следва да намери отражение с конкретни 
промени в съответните закони. По наше мнение, за тази категория работ-
ници следва да се приложи специален ред на осигуряване, който да за-
щити техните права при настъпване на някои от предвидените в Кодекса 
за социално осигуряване (КСО) осигурителни рискове, дори, когато те са 
работили само няколко часа в месеца. 

ПОВР е задължено по закон да начислява и изплаща трудовите възна-
граждения, следователно формално-правно то се явява и осигурител на 
работниците. Това предприятие ще е отговорно за всички документално-
информационни задължения, които Кодекса за социално осигуряване му 
възлага.
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4. Задължение за ПОВР е, ако има писмено искане на работника или 
служителя да му издаде и предостави необходимите документи, удосто-
веряващи факти, свързани с възникването, изпълнението и прекратява-
нето на трудовото правоотношение и то в 14-дневен срок от постъпване 
на искането. И това задължение за ПОВР е в пряка връзка с установеното в 
Кодекса на труда задължение за работодателя по чл. 128а.

Въпреки, че ПОВР не е типичен работодател, при него ще се съхранява 
личното трудово досие на работника и именно той е оторизиран да издава 
каквито и да било документи, свързани с трудовото правоотношение. Това 
задължение на ПОВР възниква, когато до него е отправено писмено иска-
не от работника или служителя за издаване на документи, с които следва 
да се удостоверят някакви факти, свързани с трудовото му правоотноше-
ние. Интересно е, че работникът може да иска издаване на документи от 
ПОВР, свързани с изпълнението на трудовото правоотношение. 

Както вече коментирахме, трудовото правоотношение се изпълнява 
не при ПОВР, а при ПП. В този смисъл, ако работникът поиска ПОВР, като 
работодател, да му издаде обективна и справедлива характеристика за 
изпълнение на работата, на която е бил нает и е работил, ще се наложи 
да я потърси от предприятието-ползвател. За нас е нормално, в договора 
между двете предприятия да се включат клаузи, които да определят как 
предприятието-ползвател ще предоставя на ПОВР информация за работ-
ника и служителя, свързана с изпълнение на трудовите му задължения.

5. Не без значение е и последното предвидено задължение при пре-
кратяване на трудовото правоотношение – предприятието, което осигу-
рява временна работа трябва да издаде заповед за уволнение или друг 
документ, с който се удостоверява прекратяването. Тази разпоредба е 
императивна. Тя се прилага при всички способи на прекратяване на тру-
довото правоотношение, възникнало с ПОВР, независимо дали прекратя-
ването е по инициатива на работодателя или на работника и служителя.

6. Следва да отбележим накрая и задължението на предприятието, 
което осигурява временна работа към предприятието-ползвател, съ-
образно което то следва да уведоми писмено предприятието-ползвател 
за имената на работниците и служителите, които предстои да бъдат из-
пратени при него, не по-късно от един работен ден преди започването на 
работата.

Това задължение може да се обвърже с ограниченията, предвидени 
в чл. 107р, ал. 2 от Кодекса на труда, които не допускат в предприятие-
ползвател общият брой на работниците и служителите, изпратени от пред-
приятие, което осигурява временна работа да бъде повече от 30 на сто от 
общия брой на работещите при него работници и служители. При получа-
ване на имената на работниците и служителите, които предстои да бъдат 
изпратени в ПП, последното може да извърши проверка на числеността на 
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персонала, който ще изпълнява работа по договор по чл. 107р от Кодекса 
на труда.

Задължения на предприятието-ползвател

Чл. 107т (1) При изпълнение на работата, за която работникът или 
служителят е изпратен, предприятието ползвател е длъжно:

1. да определи работното място, където ще се изпълнява работата;
2. да връчи срещу подпис на работника или служителя преди започва-

не на работата длъжностна характеристика и да отбележи датата на връч-
ването;

3. да инструктира работника или служителя за безопасното и здраво-
словното изпълнение на работата;

4. да отчита отработеното време, за което да уведомява предприяти-
ето, което осигурява временна работа, и работника или служителя, срещу 
подпис;

5. да определя размера на полагаемото се основно и допълнителни 
трудови възнаграждения, включително за положения извънреден и но-
щен труд, за което да уведомява предприятието, което осигурява времен-
на работа, и работника или служителя, срещу подпис;

6. по писмено искане на работника или служителя да му издаде и пре-
достави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с из-
пълнението на работата, в 14-дневен срок от искането;

7. да уведомява предприятието, което осигурява временна работа, 
за условията, при които на същата или на сходна работа или длъжност, 
работят останалите работници и служители, както и при промяна на тези 
условия;

8. да предоставя на работника или служителя информация, съгласно 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗ-
БУТ) и нормативните актове по прилагането му;

9. да застрахова работника или служителя за своя сметка при услови-
ята и по реда на чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд;

10. да предоставя своевременно на подходящо място в предприятие-
то писмена информация за свободните работни места и длъжности, за да 
улесни достъпа на работника или служителя до постоянна работа;

11. да предприема мерки за улесняване достъпа на работника или 
служителя до обучение, с цел да се улеснят възможностите за израстване 
в кариерата и професионалната му мобилност;

12. да провежда първоначално и продължаващо обучение на работ-
ника или служителя в съответствие с длъжността и характера на работата 
в предприятието-ползвател.
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(2) При изпълнение на работата, за която работникът или служи-
телят е изпратен, ПП е длъжно да му осигурява основни условия на 
труд и заетост и равно третиране, каквито е осигурило на остана-
лите работници и служители, които работят при него и изпълняват 
същата или сходна работа или длъжност, включително здравословни и 
безопасни условия на труд.

(3) Предприятието-ползвател няма право да променя длъжността 
и характера на работата, за изпълнението на която е изпратен ра-
ботникът или служителят.

(4) При дисциплинарно нарушение на изпратения работник или слу-
жител ПП информира незабавно предприятието, което осигурява вре-
менна работа и описва нарушението, времето, мястото и обстоятел-
ствата, при които е извършено.

(5) Предприятието-ползвател може да отправи мотивирано пред-
ложение до предприятието, което осигурява временна работа, за на-
лагане на дисциплинарно наказание на изпратения работник или служи-
тел, както и да бъде изпратен друг работник или служител на негово 
място.

Коментарът на този член налага да се спрем поотделно на всяко едно 
задължение на предприятието-ползвател:

1. Да определи работното място, където ще се изпълнява работата.
Задължението предполага, да правим разлика между дефинираните в 

Кодекса на труда “място на работа“ и “работно място“. 
За работниците и служителите, наети по реда на чл. 107р, ал. 1 КТ „мяс-

тото на работа“ ще бъде седалището на ПОВР, освен ако страните не са 
уговорили друго (напр., мястото на работа да бъде местоседалището на ПП).

 „Работното място“ на изпратения от ПОВР работник/служител ще 
бъде определено от ПП. В това се състои и задължението на ПП. Предвид 
технологията на набиране на работна сила чрез ПОВР и договора по чл. 
107у КТ, можем да заключим, че работното място на работника/служителя 
трябва да се определи от ПП предварително.

Всъщност, това са част от изходните данни, които служат и за уреждане 
на този въпрос чрез договора по чл. 107у КТ. ПП следва да изясни пред 
ПОВР – броят на работниците/служителите, от които има нужда, вкл. за 
каква точно работа са необходими, т.е. длъжности, както и това кои са ра-
ботните им места. След сключването на трудовите договори с работници-
те/служителите, те биват изпращани от ПОВР в ПП чрез писмен акт (акт за 
насочване), чиито реквизити са посочени в чл. 107р, ал. 1 КТ. Част от за-
дължителните реквизити са „работното място, наименованието на длъж-
ността и характера на работата в предприятието-ползвател“. Това о зна-
чава, че на практика работното място на лицето е определено още преди 
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постъпване на работа в ПП. Така че, когато работникът постъпи реално на 
работа в ПП, работното място, което му се определя трябва задължително 
да бъде точно съобразено с работното място, което е посочено в акта, чрез 
който АВЗ е изпратила работника/служителя в ПП. 

Всяко разминаване на работното място, посочено в акта, чрез който 
ПОВР изпраща работника или служителя в ПП и работното място, което 
се определя от самото ПП при постъпване на работа, е нарушение на тру-
довото законодателство и подлежи на санкция от Инспекцията по труда. 
Във връзка с чл. 107ч КТ работникът или служителят има право да откаже 
работата и в случаите на правомерен отказ да изпълнява работата по чл. 
219 КТ, като в същото време може да търси по съдебен ред обезщетение.

2. Да връчи срещу подпис на работника или служителя преди започ-
ване на работата длъжностна характеристика и да отбележи датата на 
връчването.

Изпращането на работника/служителя в ПП се извършва с писмен акт 
на ПОВР, след предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и 
копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ. Актът се връчва срещу подпис, 
не по-късно от един работен ден преди работникът или служителят да по-
стъпи на работа в ПП.

Задължението на ПП по тази точка е с по-особен характер, с оглед на 
факта, че длъжностната характеристика винаги се връчва на работника/
служителя от работодателя. В случая, обаче, длъжностната характеристика 
се връчва от ПП, което фактически се явява работодател, но юридически 
не е такъв. 

Освен всичко друго, в случая съществува и едно разминаване между 
момента на сключване на трудовия договор (сключва се с ПОВР) и връчва-
нето на длъжностната характеристика (връчва се от ПП). Това означава, че 
разглежданата хипотеза е специална и представлява изключение от пра-
вилото на чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ, съгласно който „работодателят е длъжен 
да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение 
на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му 
осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на ра-
ботника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис 
и се отбелязва датата на връчването“. 

Това разминаване във времето между сключването на трудовия дого-
вор и връчването на длъжностната характеристика е оправдано, с оглед 
на факта, че работната сила се отдава не при работодателя (ПОВР), а при 
ползвателя на работната сила (ПП).

3. Да инструктира работника или служителя за безопасното и здра-
вословно изпълнение на работата.

Поредното, прехвърлено към ползвателя задължение, което по прави-
ло е за работодателя. Причините за формулиране на подобно задължение 
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за ПП вече са изяснени – ПОВР е работодател, но ползвателя на работната 
сила е ПП, т.е. и той има функции на работодател. Този текст отново ут-
върждава нашето разбиране за истинската роля на субектите в това пра-
воотношение.

Формулирането на подобно задължение за ПП е важно, с оглед на фа-
кта, че трудът се полага за него, на неговата територия, което означава, че 
и евентуалната трудова злополука също би се случила там. 

Всички проучвания и събрани статистически данни за полагането на 
труд чрез ПОВР сочат, че процентът на трудовите злополуки при работе-
щите чрез ПОВР е по-висок от този при другите групи работещи. Данните 
събрани от холандската инспекция по труда например сочат, че около 13 % 
от хората получили сериозни травми при трудова злополука са били наети 
чрез ПОВР, въпреки факта, че само 3 % от работните места в Холандия са 
работни позиции към ПОВР. Същата тенденция се отнася и за работещите 
на временна заетост в частния сектор в Германия .

Изследванията сочат, че една от най-важните причини за големия брой 
злополуки е фактът, че работещите чрез ПОВР са обикновено нови за спе-
цифичната работа, която имат да извършват и съответно са по-слабо ин-
формирани за безопасните и здравословни условия на труд.

4. Да отчита отработеното време, за което да уведомява предпри-
ятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя 
срещу подпис.

Това задължение е вменено на ПП, въпреки че то не извършва плаща-
нията на работниците и служителите, които работят при него в условия 
на временна заетост. Това е така, защото ПОВР има за цел единствено да 
предостави работната ръка на ПП, след което на практика няма никакви 
начини да следи как предоставения работник/служител върши своята ра-
бота и ефективно използва работното си време. 

Поради посочените причини ПП отчита работното време, след което 
уведомява ПОВР, което от своя страна извършва съответното плащане към 
работника/служителя. За да бъдат защитени правата на работника/служи-
теля законът вменява задължението на ПП, преди да изпрати отчетите с 
отработеното време към ПОВР да ги предостави и на работника/служи-
теля срещу подпис. Вижда се добре от текста, че по своята форма сме из-
правени пред формален, писмен акт, който е свободно съставен от ПП и 
предоставен както на ПОВР, така и на работника/служителя.

5. Да определя размера на полагаемото се основно и допълнител-
ни трудови възнаграждения, включително за положения извънреден и 
нощен труд, за което да уведомява предприятието, което осигурява вре-
менна работа, и работника или служителя срещу подпис.

Това задължение е логичното продължение на задължението на ПП да 
отчита отработеното време на работника или служителя. 
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Прехвърлянето на задължението към ПП да определя размера на въз-
награждението за положен извънреден и нощен труд е логично, защото 
трудът се полага при него и само то може да следи колко нощен и извън-
реден труд полага работника/служителя. В случая не възникват никакви 
затруднения, защото извънредният и нощния труд са възнаграждения, 
които не са с постоянен характер. При извършване на подобен вид труд 
ПП в уговорените срокове уведомява ПОВР, което извършва плащане на 
трудовото възнаграждение на работника или служителя, като преди това 
го начислява в съответния разплащателен документ – ведомост (чл. 107с, 
ал. 5, т. 1 КТ).

Въпросителни създава вмененото задължение на ПП да определя 
основното трудово възнаграждение и допълнителните възнаграждения 
с постоянен характер. На пръв поглед това задължение на ПП изглежда 
нелогично и дори нереализуемо, с оглед на факта, че размерът на тези 
възнаграждения се определя в трудовия договор, а трудовия договор се 
сключва между работника/служителя и ПОВР още преди работникът или 
служителят да има каквито и да било отношения с ПП. 

За да разберем разглежданото задължение за ПП е необходимо да го 
обвържем с чл. 107у, ал. 2, т. 7 КТ, според който в търговския договор меж-
ду двете предприятия се определят редът и сроковете, в които предприя-
тието-ползвател ще уведомява предприятието, което осигурява временна 
работа, за отчетеното работно време и определения размер на полагаемо-
то се основно и допълнителни трудови възнаграждения. 

От практическа гледна точка единственият начин ПОВР и ПП да спазят 
задължението си по настоящия чл. 107т, ал. 1, т. 5 КТ, във връзка с чл. 107у, 
ал. 2, т. 7 КТ е да определят размера на основното трудово възнаграждение 
и допълнителните възнаграждения с постоянен характер предварително, 
още преди сключването на трудовия договор между ПОВР и работника/
служителя. Вариантите са два:

– предварително, още в търговския договор сключен помежду им, да 
определят размерите на основното трудово възнаграждение и допълни-
телните възнаграждения с постоянен характер, защото размерите на посо-
чените възнаграждения трябва да фигурират в трудовия договор, който се 
сключва впоследствие между ПОВР и работника/служителя;

– в търговския договор да определят, че ПП се задължава, преди 
сключването на трудовия договор между ПОВР и работника/служителя, да 
предостави на ПОВР необходимите данни, свързани с размера на основ-
ното трудово възнаграждение и допълнителните възнаграждения с посто-
янен характер.

Ако се опитаме да представим хипотезата възможно най-обобщено би 
звучала по следния начин: Ако в търговския договор между ПОВР и ПП 
не бъдат определени размерите на основното трудово възнаграждение и 
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допълнителните възнаграждения с постоянен характер или липсва клау-
за, задължаваща ПП да предостави информация на ПОВР за тези параме-
три преди сключването на трудовия договор с работника или служителя, 
то ПОВР въобще няма да може да сключи трудовия договор. Това е така, 
защото по смисъла на чл. 66 КТ определянето на основното трудово въз-
награждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер са 
задължителен реквизит на трудовия договор. 

6. По писмено искане на работника или служителя да му издаде и 
предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани 
с изпълнението на работата, в 14-дневен срок от искането.

Тази разпоредба е точно копие на задължението на работодателя да 
издава документи (чл. 128а КТ). При полагането на труд, при условията на 
временна заетост, задължението по чл. 128а КТ е прехвърлено от предпри-
ятието осигуряващо временна работа, което сключва трудовия договор, на 
предприятието-ползвател, при което фактически се полага труда.

7. Да уведомява предприятието, което осигурява временна работа, 
за условията, при които на същата или на сходна работа или длъжност 
работят останалите работници и служители, както и при промяна на тези 
условия.

 Нормата има закрилен характер. Тя цели да бъдат гарантирани пра-
вата на временно наетите и да им бъдат предоставени условия на труд и 
заплащане, както на техните колеги, наети при условията на двустранни 
трудови договори.

Ако бъде направен един пълен анализ на разглеждания ЗИДКТ ще ви-
дим, че цялостния дух на правната рамка е в тази насока – изравняване 
правата на наетите чрез ПОВР, с постоянно наетите. На практика, именно 
това е и основното изискване на Директива 2008/104/ЕО относно работата 
чрез агенции за временна заетост – едновременното повишаване на гъв-
кавостта и сигурността на пазара на труда. 

 Друг е въпросът, доколко създадената правна рамка може да изпълни 
изискванията на Директивата и доколко въобще създаването на предпри-
ятия осигуряващи временна работа, допринасят за стабилизирането на 
пазара на труда. Наложилата се вече десетилетия европейска практика, 
свързана с ползването на работна сила чрез ПОВР, недвусмислено сочи, 
че във всяка една държава-членка въвеждането на временната заетост е 
довело до намаляване сигурността на пазара на труда. 

8. Да предоставя на работника или служителя информация съгласно 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 
нормативните актове по прилагането му.

С оглед на факта, че полагането на труда се извършва в ПП, то и задъл-
жението за предоставяне на информацията по ЗЗБУТ е вменена на ПП. За-
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дължението е свързано с реализацията на трудовия процес при условията 
на здравословни и безопасни условия на труд. 

Здравословни условия на труд са тези условия, които позволяват нор-
малното функциониране на човешкия организъм. Те се изразяват в изиск-
вания към съпътстващи трудовия процес условия. Целта е да се предотвра-
тят неблагоприятните последици от работната среда. 

 От своя страна, безопасни условия на труд са тези условия, чрез 
които се гарантира опазването на физическата и психическата цялост на 
човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влия-
ние върху него. За разлика от здравословните условия, безопасните поста-
вят изисквания за боравене с оръдията на труда (обезопасяване на маши-
ните, предоставяне на лични предпазни средства и т.н.).

В случая, на това задължение на ПП трябва да се гледа по-широко, за-
щото след като трудът се полага при ПП, то за него е и задължението не 
само да предоставя информация, но и да осигурява здравословни и безо-
пасни условия на труд.

ПП е длъжно да създава условия за здравословен и безопасен труд, 
съгласно изискванията на нормативните актове – чл. 124 КТ, чл. 127, т. 3 КТ, 
чл. 275 ал. 1 КТ и чл. 14 от Закона за здравословните и безопасни условия 
на труд (ЗЗБУТ). Това е елемент от задължението – да осигури нормални 
условия на работа, т.е. средства, проектиране, изграждане и поддържане 
на съответните материални условия.

ПП е длъжно да предоставя информация, относно здравословните и 
безопасни условия на труд – това задължение е предвидено в чл. 16 и чл. 
17 ЗЗБУТ. ПП е длъжно да прави ежегодно оценки на професионалния 
риск (рискът от увреждане на работната сила). 

ПП е длъжно да предотвратява и отчита трудовите злополуки и заболя-
вания – чл. 289 КТ и чл. 20, чл. 21, чл. 23 ЗЗБУТ.

Други нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни 
условия на труд, с които ПП трябва да се съобразява, са: Наредбата за уста-
новяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, 
Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжал-
ване и отчитане на професионалните болести др.

9. Да застрахова работника или служителя за своя сметка при усло-
вията и по реда на чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд.

По-конкретно, чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд изисква работещите, които извършват работа, при която съществу-
ва опасност за живота и здравето им, да се застраховат задължително за 
риска „трудова злополука“. Застраховката е за сметка на работодателя, но 
в случая, поради факта, че работната сила се отдава при ПП, задължението 
за застраховане е прехвърлено върху ползвателя на работната сила. 
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След като задължението за застраховане на работника/служителя е 
вменено на ПП, то това означава, че и финансовия разход по внасянето на 
застрахователната премия е за сметка на ПП. 

10. Да предоставя своевременно на подходящо място в предприя-
тието писмена информация за свободните работни места и длъжности, 
за да улесни достъпа на работника или служителя до постоянна работа.

Целта на задължението е записано в самата хипотеза на закона – „да 
улесни достъпа на работника или служителя до постоянна работа“. Идеята 
на подобна норма произлиза от цялостната концепция, че трудещите се 
чрез ПОВР, са по нестабилни в тази си позиция и по-уязвими, вкл. и за на-
рушения на трудовото законодателство. Поради тази причина, държавата 
трябва да се стреми да създава стабилност на пазара на труда, чрез посто-
янни трудови правоотношения. В случая, под „постоянни“ следва да раз-
бираме двустранни трудови договори, чрез които работната сила ще бъде 
предоставяна директно на работодателя. Без значение е какъв е срокът на 
двустранния трудов договор.

Създаването на стабилни трудови отношения на пазара на труда вина-
ги е било една от дългосрочните цели на КНСБ.

В това отношение, още в края на 2008 г., по предложение на КНСБ, 
в чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ бе създадено ново прекратително основание, 
съгласно което „Работникът или служителят може да прекрати трудовия 
договор писмено, без предизвестие, когато работи на срочен трудов до-
говор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопре-
делено време.“ 

Като продължение на тази хипотеза е и новото прекратително осно-
вание по чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ, част от разглеждания ЗИДКТ: „Работникът 
или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предиз-
вестие, когато работи по трудов договор с предприятие, което осигурява 
временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е 
предприятие, което осигурява временна работа.“

11. Да предприема мерки за улесняване достъпа на работника или 
служителя до обучение, с цел да се улеснят възможностите за израства-
не в кариерата и професионалната му мобилност.

Това задължение е формулирано за ПП, с оглед на факта, че трудът се 
полага при него. Причините за формулиране на подобно задължение за 
ПП вече са изяснени – ПОВР е работодател, но ползвателя на работната 
сила е ПП. 

ПП е длъжно да осигурява точно такива условия на обучение и израст-
ване на работниците и служителите наети чрез АВЗ, каквито предоставя на 
собствените си работници, които полагат труд при условията на постоянна 
заетост. Ако ПП извършва актове, чрез които не предоставя равни условия 
на тези категории трудещи се, това от една страна би било грубо наруше-
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ние на трудовото законодателство, а от друга би представлявало дискри-
минация по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр.

Това задължение за ПП не трябва да се подценява, защото изследва-
нията категорично сочат, че работещите чрез АВЗ имат по-малък достъп 
до допълнителна квалификация, отколкото работещите при други типове 
заетост. Изследването „Условия на труд в Европа-2000“, напр., показва, че 
само 23 % от всички работещи чрез АВЗ са получили някакъв вид обучение 
за последните 12 месеца, докато този процент за работещите при услови-
ята на постоянна заетост е 34 % . 

12. Да провежда първоначално и продължаващо обучение на работ-
ника или служителя в съответствие с длъжността и характера на работата 
в предприятието ползвател.

Следващото по ред задължение е логичното продължение на задъл-
жението по т. 11 и за него важи всичко, което бе казано при коментара на 
т. 11.

Задължението за ПП по ал. 2 е свързано с факта, че натрупания евро-
пейски и световен опит и направените, въз основа на него проучвания, 
показват, че полагащите труд чрез АВР биват третирани, като „втора кате-
гория“ трудещи и са по уязвими за нарушения на правата им. Именно, по-
ради тази причина е формулирано и задължението наетите чрез ПОВР да 
бъдат третирани на равни начала с наетите на двустранен трудов договор.

При тълкуването на разпоредбата допълнително внимание може би из-
исква само понятието „Основни условия на труд и заетост“, чието легално 
определение се намира в § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на КТ . 

Задължението по ал. 3 за ПП е изрично формулирано, с оглед на фа-
кта, че трудовия договор, с който се определя длъжността, която работни-
кът или служителят ще заема, както и характера на работата, се сключва с 
ПОВР. В резултат на това, съществува реалната опасност при постъпване на 
работа в ПП, лицето да бъде изпратено на друга работа, която не отговаря 
на предварително договорената с ПОВР.

За съжаление, законът не предвижда възможност работникът/служи-
телят да прекрати трудовия си договор, ако ПП не се съобрази с писмения 
акт за насочване, издаден от ПОВР, в който предварително са посочени 
„датата на явяване в предприятието-ползвател, точен адрес на предприя-
тието-ползвател, мястото на работа, работното място, наименованието на 
длъжността и характерът на работата в предприятието-ползвател и длъж-
ностното лице в предприятието-ползвател, при което следва да се яви ра-
ботникът или служителят, както и видът първоначално обучение, което ще 
се проведе в предприятието-ползвател“. 

Чл. 107с, ал. 3 КТ дава защита на работника/служителя, която се 
изразява в писмен отказ на работата в ПП, ако работникът или служите-
лят прецени, че работата не съответства на професионалната му квали-
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фикация и здравословното му състояние, или се намира в друго населено 
място. В този случай трудовото правоотношение се смята за невъзникна-
ло. Тази защита обаче е превантивна, защото се реализира тогава, когато 
ПОВР връчва акта за насочване към ПП, т.е. още преди работникът или 
служителят да постъпи на работа в ПП.

Това означава, че ако при постъпването на работника или служителя в 
ПП му бъде променена длъжността или характера на работата, за изпъл-
нението на която е изпратен, последният има право да се обърне към Ин-
спекцията по труда, както и да откаже работата, като в същото време търси 
по съдебен ред обезщетение по чл. 219 Кодекса на труда.

Задължението по алинея 4 и 5 на чл. 107т от Кодекса на труда създават 
правила, излизащи извън стандартния ред за налагане на дисциплинарна-
та отговорност по чл. 188-199 КТ.

В стандартния случай, след като работодателят открие извършването 
на дисциплинарното нарушение, налага съответното дисциплинарно на-
казание. В сложното тройно правоотношение, обаче, ПОВР се явява ра-
ботодател, но труда всъщност се полага на друго място (ПП). Това означа-
ва, че поради чисто обективни причини работодателят (ПОВР) няма как 
да следи доколко работникът или служителят изпълнява своите трудови 
задължения. Единственият източник, от които ПОВР може да получи тази 
информация е субектът, при който реално се полага трудът – ПП.

В същото време ПП, макар да следи и констатира извършването на дис-
циплинарно нарушение, не може да търси от провинилия се работник или 
служител дисциплинарна отговорност, защото подобно право има само 
работодателят, какъвто ПП формално-правно не е. 

Поради сложната фактическа обстановка, в която се намират субектите 
в тройното правоотношение, при констатирането на извършването на 
дисциплинарно нарушение ПП може да предприеме следните 3 действия: 

– информира незабавно предприятието, което осигурява временна 
работа и описва нарушението, времето, мястото и обстоятелствата, при 
които е извършено;

– има възможност да отправи мотивирано предложение до ПОВР, кое-
то от своя страна да наложи дисциплинарно наказание на изпратения от 
него работник или служител;

– да иска от ПОВР на мястото на провинилия се да бъде изпратен друг 
работник или служител.

 Крайното решение, дали да се наложи или не дисциплинарно наказа-
ние, е право на ПОВР. 

Висящ остава въпросът и доколко ПОВР е длъжно да се съобрази с ис-
кането на ПП на мястото на провинилия се да бъде изпратен друг работник 
или служител. Вземайки предвид законовата формулировка считаме, че 
ПОВР не е длъжно да изпраща друг работник или служител на ПП, дори 
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и при наличието на изрично искане от страна на последния. За да не въз-
никват излишни търкания между ПОВР и ПП, може би най-добре би било 
тези въпроси да бъдат уредени предварително в търговския договор меж-
ду двата субекта.

Отношения между предприятията

Чл. 107у (1) Отношенията между предприятието, което осигурява 
временна работа и предприятието-ползвател, се уреждат с писмен 
договор.

(2) В договора по ал. 1, се определят:
1. наименованията на длъжностите и характерът на работата, 

за изпълнение на която ще се изпращат работници или служители;
2. продължителността на времето, за което ще се изпращат ра-

ботници или служители; 
3. задълженията на работниците или служителите към предприя-

тието, което осигурява временна работа; 
4. редът за ползване на отпуските;
5. задълженията на работника или служителя към предприятие-

то-ползвател;
6. редът за обмен на информация между предприятието, което 

осигурява временна работа и предприятието-ползвател, за структу-
рата и организацията на работната заплата, видовете допълнител-
ни трудови възнаграждения и размерите им в предприятието, както и 
за сключения колективен трудов договор в предприятието ползвател, 
ако има такъв; 

7. редът и сроковете, в които предприятието ползвател ще уве-
домява предприятието, което осигурява временна работа, за отчете-
ното работно време и определения размер на полагаемото се основно 
и допълнителни трудови възнаграждения, включително за положения 
извънреден и нощен труд от работника или служителя;

8. видът на първоначалното обучение, което ще бъде необходимо 
за изпълнение на временната работа;

9. отговорността при неизпълнение;
10. други условия, свързани с изпълнението на временната работа.
(3) За задълженията към работника или служителя, възникнали при, 

по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, 
предприятието, което осигурява временна работа и предприятието-
ползвател отговарят солидарно.

(4) Прилагането на ал. 1-3 не лишава работника или служителя от 
защитата, която му осигурява сключеният от него трудов договор с 
предприятието, което осигурява временна работа.
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(5) Предприятие-ползвател, което е извършило масово уволнение, 
може да сключи договор по ал. 1 не по-рано от 6 месеца след извършва-
нето му.

Член 107у от Кодекса на труда урежда отношенията между два от субе-
ктите в сложното тройно правоотношение – ПОВР и ПП. 

Договорът, който се сключва между ПОВР и ПП е търговски договор. 
Това е така, защото и двата субекта са търговци по смисъла на ТЗ. От това 
следва, че отношенията между тези два субекта са търговски. Договорът 
задължително е в писмена форма.

Предметът на договора между ПОВР и ПП е уреждането на правоотно-
шенията, чрез които се реализира предоставянето (преотстъпването, прех-
върлянето) на работника/служителя от единия на другия работодател, за 
извършване на определена временна работа. 

Според Закона за задълженията и договорите (чл. 8 ал. 1 ЗЗД), „Дого-
ворът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди 
или унищожи една правна връзка между тях“. Това означава, че основните 
изисквания за сключването на договор между ПОВР и ПП за преотстъпване 
на работник или служител, са следните:

– наличието на две страни – ПОВР и ПП;
– отправяне на насрещни волеизявления, насочени към постигането 

на един правен резултат – обикновено ПП отправя искане до ПОВР, да му 
бъдат предоставени работници или служители. Няма пречка, обаче, на-
чалното волеизявление (предложение) да изхожда и от ПОВР, което от 
своя страна да предложи на дадено предприятие работници или служите-
ли за изпълнение на временна работа;

– съвпадение на насрещните волеизявления – за да се сключи догово-
рът е необходимо, насрещните страни да изразят взаимното си съгласие.

Алинея 2 на чл. 107у КТ определя кои са задължителните реквизити 
на търговския договор, уреждащ отношенията между ПОВР и ПП, при от-
даването на работници/служители:

• наименованията на длъжностите и характерът на работата, за 
изпълнение на която ще се изпращат работници или служители

– под „длъжностно наименование“ се разбира съвкупността от функ-
ции, задачи и други изисквания към работника/служителя, като знания и 
умения за конкретен вид трудова дейност, изпълнявани на работното мяс-
то;

– под „характер на работата“ се разбира родът работа, която работ-
никът или служителят ще изпълнява по трудовото правоотношение. Във 
връзка с това работодателят е длъжен да запознае работника с трудовите 
задължения, произтичащи от заеманата длъжност или извършваната ра-
бота.
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• продължителността на времето, за което ще се изпращат ра-
ботници или служители

Преди да се коментира тази разпоредба е необходимо, да се обърне 
внимание на основанията, при наличието на които е възможно сключва-
нето на трудов договор между ПОВР и работник или служител:

– до завършване на определена работа;
– за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
Тези основания сами по себе си сочат, че работникът или служителят 

се изпраща от ПОВР в ПП винаги при условията на срочност, но в същото 
време е доста трудно да бъде определен конкретен срок (напр., 2 месеца), 
поради характера на основанието. По тази причина най-резонно би било, 
за да бъде спазено това изискване на закона, в договора между ПОВР и 
ПП вместо продължителността на времето, за което ще се изпраща работ-
никът или служителят, да бъде вписано самото основание, което ПОВР 
смята да използва за сключването на договора с работника или служителя 
(напр., „работникът се изпраща в ПП, където полага своя труд до завърш-
ване на определената работа, за заместване на работник или служител, 
който отсъства от работа“).

• задълженията на работниците или служителите към предприя-
тието, което осигурява временна работа

Както вече бе разисквано неведнъж, при изпълнението на своите за-
дължения работникът/служителят на практика има двама работодатели 
– ПОВР, с което сключва трудовия договор и ПП, при което полага действи-
телно трудът. Задълженията на работника/служителя към двата субекта, с 
които влиза в определени правоотношения, са различни.

Насока ни дава разпоредбата на чл. 107ф, ал. 1 от КТ, която прави раз-
граничение кои задължения работникът или служителят трябва да изпъл-
нява към ПОВР и кои към ПП: „Работникът или служителят е длъжен да 
изпълнява към предприятието, което осигурява временна работа, задъл-
женията, които произтичат от трудовия договор по чл. 107р, но не са свър-
зани с непосредственото изпълнение на възложената работа в предприя-
тието-ползвател.“ Или казано по друг начин, задълженията на работника/
служителя към ПОВР се определят в сключения между тях трудов договор. 
(Напр., след като е дал своето съгласие да изпълнява предложената му 
работа, работникът или служителят е длъжен да се яви в съответното ПП).

• задълженията на работника или служителя към предприятието- 
ползвател

Правилото, че работникът или служителят е длъжен да изпълнява за-
дълженията си към ПП е формулирано в чл. 107ф, ал. 2 от КТ: „Работни-
кът или служителят е длъжен да изпълнява към предприятието ползвател 
всички задължения, които произтичат от изпълнението на възложената 
работа“. Или казано по друг начин, задълженията на работника/служителя 
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към ПП се определят в длъжностната му характеристика. Именно поради 
тази причина законодателят е определил, че длъжностната характеристи-
ка се връчва на работника/служителя от ПП, а не от ПОВР, с което се сключ-
ва трудовия договор. 

Най-просто казано, това означава, че работникът или служителят има 
към ПП всички задължения, които по принцип има към своя работодател 
при полагането на труд, при условията на постоянна заетост (вж. „Задъл-
жения на работника/служителя при изпълнение на възложената работа“ 
– чл. 126 от Кодекса на труда).

• редът за ползване на отпуските
Редът за ползване на отпуските от работниците и служителите трябва 

задължително да бъде определен в договора между ПОВР и ПП, защото 
начинът на полагане на труда от работниците и служителите при условията 
на временна заетост е по-особен. Този труд се полага при наличието на 2 
предпоставки: до завършване на определена работа / за заместване на 
работник или служител, който отсъства от работа. Това означава, че наети-
ят по този ред работник или служител ще полага труд за определен срок, 
който:

– може да бъде много кратък – срокът на наемането може да бъде 
дори и за ден;

– в повечето случаи ще бъде по време, когато задължителният план-
график за ползване на платените годишни отпуски в ПП е вече изготвен;

– в КТД на ПП може да са уговорени допълнителни размери на основ-
ния и платен годишен отпуск – ако работникът или служителят работи в ПП 
за 5 месеца, напр., възниква въпросът дали ще има право на целия размер 
на уговорения допълнителен основен платен годишен отпуск или само съ-
образно отработеното в ПП време.

Именно поради посочените причини ПОВР и ПП трябва изрично да оп-
ределят начинът и сроковете за ползването на отпуските от работниците и 
служителите. 

• редът за обмен на информация между предприятието, което оси-
гурява временна работа, и предприятието-ползвател за структура-
та и организацията на работната заплата, видовете допълнителни 
трудови възнаграждения и размерите им в предприятието, както и 
за сключения колективен трудов договор в предприятието ползвател, 
ако има такъв

Това е важно задължение, защото ПОВР и ПП трябва да поддържат по-
стоянна връзка помежду си, относно това: как работникът или служителят 
изпълнява своите трудови задължения; как спазва трудовата дисциплина; 
видовете възнаграждения, които се изплащат в ПП; договореностите по 
КТД, които ползва временно наетият и т.н. 
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Въз основа на подадената от ПП информация, ПОВР определя разме-
рът на трудовото възнаграждение, налага дисциплинарни наказания и т.н. 

• редът и сроковете, в които предприятието-ползвател ще уведо-
мява предприятието, което осигурява временна работа, за отчете-
ното работно време и определения размер на полагаемото се основно 
и допълнителни трудови възнаграждения, включително за положения 
извънреден и нощен труд от работника или служителя

Това задължение е пряко свързано с предходното. В някои отношения 
двете задължения дори се припокриват. Важно допълнение в случая е, че 
ПОВР и ПП предварително трябва да определят не само редът, но и сро-
ковете, в които предприятието-ползвател ще уведомява предприятието, 
което осигурява временна работа за съответните параметри. 

Това е важна особеност, с оглед на факта, че за някои от изброените 
параметри (размерът на полагаемото се основно и допълнителни трудови 
възнаграждения с постоянен характер) трябва да бъде определен не само 
редът за обмен на информация, но и самия параметър трябва да бъде оп-
ределен предварително между ПОВР и ПП още при сключването на търгов-
ския договор между тях. Информацията, свързана с определянето разме-
рът на полагаемото се основно и допълнителни трудови възнаграждения 
с постоянен характер трябва да бъде предоставена от ПП на ПОВР още 
при сключването на търговския договор между тях или най- късно преди 
сключването на трудовия договор между ПОВР и работника или служи-
теля. В противен случай ПОВР няма да може да сключи трудов договор с 
работника или служителя, поради факта, че определянето на основното 
трудово възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен 
характер са задължителен реквизит на трудовия договор.

• видът на първоначалното обучение, което ще бъде необходимо за 
изпълнение на временната работа

При постъпване на работа в ПП, работникът/служителят трябва задъл-
жително да премине необходимите инструктажи и обучения както за из-
пълнение на възложената работа, така и за полагане на труда при наличие-
то на безопасни условия. Това задължение е включено като задължителен 
реквизит в търговския договор между ПОВР и ПП, защото направените 
изследвания недвусмислено сочат, че процентът на трудовите злополуки 
при работещите чрез ПОВР е по-висок от този при другите групи работещи 
работници и служители.

• отговорността при неизпълнение
Отговорността при неизпълнение е задължителна част на всеки един 

договор. Подобен вид клаузи определят каква ще бъде отговорността за 
неизпълнилия задължението си контрагент. 

Тази точка засяга изцяло интересите на ПОВР и ПП, като не засяга по 
никакъв начин правата и интересите на работника или служителя. 
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Разбира се, интересен остава въпросът, все пак ще носи ли някаква от-
говорност работник или служител, който реши своеволно да напусне ПП, в 
което полага труда си и поради тази причина ПОВР не успее да изпълни за-
дълженията си към ПП? При подобна ситуация ПОВР ще дължи предвиде-
ните по сключения с ПП неустойки. Що се отнася до работника/служителя, 
спрямо него ПОВР ще може да търси отговорността, която е предвидена 
по Кодекса на труда.

• други условия, свързани с изпълнението на временната работа
Тази хипотеза дава възможност на ПОВР и ПП, при сключването на тър-

говския договор, да предвидят всякакви други условия, които считат, че са 
от значение за уреждане на правоотношението им, включително и какви 
ценови измерения ще имат отношенията им по договора.

Хипотезата на алинея 3 е интересна, поради факта, че вменява соли-
дарна отговорност за ПОВР и ПП при неизпълнение на задълженията към 
работника/служителя възникнали при, по повод или във връзка с изпъл-
нението на възложената му работа. Разпоредбата е изцяло предложена и 
разработена от екипа на КНСБ и цели да създаде максимално ефективна 
защита на временно наетите, в случай, че спрямо тях не бъдат изпълнени 
задължения от финансово и от каквото и да е друго естество по правоотно-
шението, както от ПП, така и от ПОВР.

Съгласно правната теория, солидарността представлява правна фигура, 
при която няколко длъжници дължат една и съща престация на един кре-
дитор и кредиторът може да иска изпълнението й от всеки съдлъжник, но 
точното изпълнение на един съдлъжник освобождава всички. 

В случая на алинея 3, под формата на кредитор, се явява работникът 
или служителят, поради факта, че при изпълнението на трудовата си функ-
ция той престира работната си сила, за което работодателят му дължи из-
плащане на съответното трудово възнаграждение. Поради сложната връз-
ка, която съществува между работника/служителя и ПОВР от една страна 
и работника/служителя и ПП от друга, законодателят е решил да вмени на 
двамата работодатели (както юридическия – ПОВР, така и фактическия – 
ПП) солидарна отговорност.

Така, ако спрямо работникът или служителят не бъде изпълнено задъл-
жение при, по повод, или във връзка с изпълнението на възложената му 
работа, той ще има право да насочи исковата си молба срещу всяко едно 
от двете предприятия (ПОВР или ПП) – поотделно или заедно. Предпри-
ятието, срещу което е насочен искът, отговаря изцяло за неизпълнените 
задължения към работника или служителя. Ако съдът уважи иска на работ-
ника или служителя, то предприятието, срещу което е насочена исковата 
молба е длъжно да удовлетвори изцяло претенцията на потърпевшия, а 
впоследствие от своя страна има право да търси регресна отговорност от 
другия съдлъжник.
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За да стане казуса напълно ясен, ще разгледаме конкретна хипотеза:
ПОВР изпраща работник/служител да изпълнява временна работа в 

ПП. ПП своевременно изпраща данни до ПОВР за извършената работа, в 
резултат на което на работника/служителя се дължи изплащането на по-
лагаемото се основно и допълнителни трудови възнаграждения. ПОВР, 
обаче, по една или друга причина, не изпълнява задължението си да из-
плаща трудовото възнаграждение на работника или служителя. При така 
създалата се ситуация работникът/служителят има възможността да заве-
де дело в съда, като може да насочи исковата си молба към:

– само срещу ПОВР;
– само срещу ПП;
– едновременно срещу ПОВР и ПП.
Няма пречка, работникът или служителят да заведе исковата молба 

само срещу ПП, въпреки, че изплащането на трудовото възнаграждение 
е задължение на ПОВР. При осъдително решение предприятието-ползва-
тел ще бъде длъжно да изплати дължимите суми на работника/служите-
ля, което ще освободи от задължението ПОВР. Впоследствие, обаче ПП ще 
има право да заведе регресен иск в съда срещу ПОВР, чрез който да иска 
ПОВР да възстанови сумата, която ПП е изплатило, за да погаси задълже-
нието към работника или служителя. 

Разпоредбата на алинея 4 има превантивен характер, спрямо правата 
и интересите на работника или служителя, при полагането на труд чрез 
ПОВР. При този вид заетост задължително трябва да съществува сключен 
търговски договор между ПОВР и ПП, който да съдържа задължителните 
реквизити по чл. 107у, ал. 2 от КТ. Въпреки това, обаче, няма гаранция, че 
ПОВР и ПП ще спазят изискванията на закона и ще уредят взаимоотноше-
нията си по посочения ред. 

Именно поради тази причина законодателят е предвидил, че за работ-
ника или служителя е без значение дали ПОВР и ПП са спазили изисква-
нията на закона при сключването на търговския договор помежду им. За 
работника или служителя е важен единствено сключеният между него и 
ПОВР трудов договор – той определя неговите права и задължения. Това 
означава, че ако в търговския договор между ПОВР и ПП липсват част от 
задължителните по закон реквизити, напр., мястото на работа, редът за 
ползване на отпуски, задълженията към ПП, но в същото време те са уго-
ворени в трудовия договор, правата на работника/служителя няма да по-
страдат.

В алинея 5 се съдържа забрана за ПП да сключват търговски договори 
с ПОВР, чрез които да ползват временно наети, ако са извършвали масови 
уволнения в предходните 6 месеца. 

Кога се счита, че са налице масови уволнения е посочено в § 1, т. 9 от 
Кодекса на труда.
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Подобна забрана е оправдана, с оглед на факта, че масови уволнения 
обикновено се извършват при форсмажорни обстоятелства, свързани с го-
леми затруднения на производствения процес и рязко намаляване обема 
на работа, т.е. на практика това означава, че при подобни обстоятелства 
работодателят не се нуждае от работна ръка и се стреми да я намали по 
всякакъв начин. 

Забраната е въведена с основната цел да не се извършват злоупотреби, 
като заетите на постоянен трудов договор ударно се заменят с временно 
наети.

Задължения на работника или служителя

Чл. 107ф (1) Работникът или служителят е длъжен да изпълнява 
към предприятието, което осигурява временна работа, задължения-
та, които произтичат от трудовия договор по чл. 107р, но не са свър-
зани с непосредственото изпълнение на възложената работа в пред-
приятието-ползвател.

(2) Работникът или служителят е длъжен да изпълнява към пред-
приятието-ползвател всички задължения, които произтичат от из-
пълнението на възложената работа.

И двете алинеи по убедителен начин потвърждава тезата ни за особе-
ните роли на ПОВР и ПП, в рамките на тройното правоотношение, в което 
те се намират с работника/служителя.

Като цяло Кодексът на труда урежда задължения на работника/слу-
жителя спрямо работодателя. Безспорно е, че правата и задълженията по 
членове 124, 125, 126, 127 КТ са насочени към директно двустранно уреж-
дане, осъществяване, развитие и т.н, на трудовото правоотношение. Всич-
ки те изискват работата да се изпълнява за работодателя, да се престира 
труд и задължения на работодателя.

За разлика от тях, чл. 107ф, ал.1 от Кодекса на труда разпорежда нещо 
друго. С него е въведено задължение за работника/служителя, който е 
сключил трудов договор по чл. 107р, ал. 1 КТ с ПОВР, да изпълнява възло-
жената му, приетата от него работа (за извършване на определена работа 
или за заместване на отсъстващ работник) в предприятие-ползвател. 

Тоест, работата ще се изпълнява, но не към работодателя, а към някакъв 
друг субект, който според нормите не е работодател, а предприятие-ползва-
тел. Но от съдържателно-правна гледна точка и създаден правен статут, пред-
приятието-ползвател фактически е работодател, тъй като поема изпълнение-
то на работата, при това упражнява ръководство и контрол над работника.

На този фон изниква въпросът какви са другите задължения, които ра-
ботникът има спрямо ПОВР и към които ни насочва чл. 107ф, ал. 1 КТ?



51

В чл. 126 от Кодекса на труда са определени задълженията на работ-
ника при изпълнение на възложената му работа. В раздел VІІІв КТ никъ-
де не е разписано конкретно, че при сключване на договора с ПОВР за 
работника възникват някакви други задължения по трудовото правоотно-
шение. Не можем да приемем, че работникът ще полага труд при пред-
приятие-ползвател и в същото време ще изпълнява някакви други задъл-
жения към ПОВР. Единственото възможно задължение, което работникът 
може да има към ПОВР е, когато реши да прекрати договорът си с него, 
да го информира по начин и ред, предвидени в Кодекса на труда. Тоест, 
извън престирането на труд не е ясно за какви други задължения говори 
чл. 107ф, ал. 1 КТ? В цялата гама от задължения по чл. 126 КТ, само това по 
т. 919 работникът би следвало да отнася и дължи към ПОВР. 

В ал. 2 на чл. 107ф КТ е определено, че работникът или служителят е 
длъжен да изпълнява към предприятието-ползвател всички задължения, 
които произтичат от изпълнението на възложената работа. 

По категоричен начин втората алинея потвърждава разсъжденията ни 
по повод на първата алинея. Член 126, ал. 1 от Кодекса на труда фактиче-
ски се отнася не към работодателя (ПОВР), а към предприятието-ползва-
тел. Внимателното вглеждане в съдържанието на всяко едно от задълже-
нията по този член показва именно това.

Задължения на работника към 
предприятие-ползвател (ПП)

Задължения на работника към 
предприятие, осигуряващо временна 
работа ( ПОВР) 

* да се явява навреме на работа и да 
бъде на работното си място до края 
на работното време

* да изпълнява законните нареждания 
на работодателя ПОВР

* да използва цялото работно време 
за изпълнение на възложената работа 

* да уведоми работодателя за наличие 
на несъвместимост с изпълняваната 
работа, когато по време на 
осъществяването й за него възникне 
някое от основанията за недопустимост 
по чл. 107а, ал. 1 

* да изпълнява работата си в 
изискуемото се количество и качество

* да бъде лоялен към работодателя, 
като не злоупотребява с неговото 
доверие и не разпространява 
поверителни за него сведения, както и 
да пази доброто име на предприятието

19  Чл. 126, т. 9. да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие 
и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на пред-
приятието.
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* да спазва техническите и 
технологическите правила 

* да спазва вътрешните правила, приети 
в предприятието, както и да не пречи 
на другите работници и служители да 
изпълняват трудовите си задължения

* да спазва правилата за 
здравословни и безопасни условия 
на труд

* да изпълнява и всички други 
задължения, които произтичат от 
нормативен акт, от колективен трудов 
договор, от трудовия договор и от 
характера на работата

* да пази грижливо имуществото, 
което му е поверено, или с което е в 
досег, при изпълнение на възложената 
му работа, както и да пести 
суровините, материалите, енергията, 
паричните и другите средства, които 
му се предоставят за изпълнение на 
трудовите задължения ПП

* 

* да спазва вътрешните правила, 
приети в предприятието, както и да 
не пречи на другите работници и 
служители да изпълняват трудовите 
си задължения 

* 

* да съгласува работата си с 
останалите работници и служители и 
да им оказва помощ в, съответствие с 
указанията на работодателя

* 

* да изпълнява и всички други 
задължения, които произтичат от 
нормативен акт, от колективен трудов 
договор, от трудовия договор и от 
характера на работата

* 

Права на работника или служителя

Чл. 107х (1) Работникът или служителят, изпратен за изпълнение 
на работа в предприятие-ползвател, през времето, докато работи 
при него, има право на:

1. трудово възнаграждение;
2. отпуски, предвидени в този Кодекс;
3. синдикално сдружаване; 
4. участие в Общото събрание на работниците и служителите в 

предприятието;
5. информация по всички въпроси, свързани с изпълнение на работата;
6. присъединяване към колективен трудов договор;
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7. уреждане на колективните трудови спорове;
8. социално-битово и културно обслужване;
9. безопасни и здравословни условия на труд;
10. първоначално и продължаващо обучение, в съответствие с 

длъжността и характера на работата в ПП;
11. обезщетения при условията и по реда на Кодекса за социално 

осигуряване;
12. други права, непосредствено свързани с изпълнението на възло-

жената работа.
(2) Работниците и служителите по ал. 1 не могат да бъдат по-

ставяни в по-неблагоприятно положени,е само поради временната им 
работа, в сравнение с останалите работници и служители, които ра-
ботят в предприятието-ползвател на същата или на сходна работа, 
освен, ако законът поставя ползването на някои права в зависимост 
от притежаваната квалификация или придобитите умения. Когато на 
същата или на сходна работа няма заети работници или служители, 
работниците и служителите, изпратени за изпълнение на временна 
работа в предприятието-ползвател, не могат да бъдат поставени в 
по-неблагоприятно положение от останалите работници и служите-
ли, които работят при него.

 В чл. 107х, ал. 1 КТ са очертани правата на работника и служителя. 
Приемаме, че става дума за правата, които той има спрямо предприяти-
ето-ползвател. Това следва от особената формулировка на ал. 1, според 
която, „през времето, докато работи ...“ при ПП той „... има право на:“ и 
следват пунктуално изброени права. 

Поначало, работникът има всички права по Кодекса на труда. Това 
следва, както от статута му, така и от текста на чл. 107ч КТ. Проблемът, кой-
то може да възникне при възприемането на коментираната алинея, е дали 
тези права са отнесени само към ПП или и към ПОВР. Тоест, през времето, 
докато работи при ПП работникът има тези права, но само към ПП. Или 
през времето, докато работи при ПП, освен към него, има тези права и 
към ПОВР? 

По наше мнение, работникът има тези права и към ПОВР. Отделен 
въпрос е, че поради спецификата на тройното правоотношение, поради 
това, че труда се престира на ПП, една част от тези права имат смисъл и се 
реализират само към ПП. Тоест, те са възможни пълноценно реализиру-
еми, само към ПП.

І. Според алинея първа, те са:
1. Право на трудово възнаграждение
Това право се реализира, като плащане при ПОВР. Както вече видяхме, 

особеност при реализиране на т.нар. „триъгълно трудово правоотноше-
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ние“ е, че работникът има право на трудово възнаграждение за работата, 
която изпълнява при ПП, но задължението за самото плащане на трудовото 
възнаграждение е възложено на предприятието, което осигурява времен-
на работа (чл. 107с, ал. 5, т. 1 КТ). И тук може ясно да направим разликата, 
че макар и трудовото правоотношение да възниква с ПОВР, то реално се 
прехвърля към предприятието-ползвател, където именно се изпълнява ця-
лото съдържание на едно типично двустранно трудово правоотношение.

2. Правото на различни видове отпуски
Друго право, гарантирано от Кодекса на труда за работещите при пред-

приятие-ползвател, е правото на различни видове отпуски, предвидени в 
този Кодекс – платен, неплатен, ученически и други. Правото се реализира 
при ПП, като тук основателно възниква въпросът кой утвърждава графикът 
за ползване на платения годишен отпуск. Нормално е това да е ПОВР, но 
понеже работата се изпълнява при ПП и неговия производствен процес 
зависи от реализиране на правото на отпуск на работника, то при изработ-
ването на графиците за платен годишен отпуск, предприятието-ползвател 
следва да включи и лицата, наети по реда на чл. 107р КТ и полагащи труд 
при него.

3. Право на синдикално сдружаване
Законодателят е дал право на работещите, в условията на временна 

работа на основание договор по чл. 107р КТ, да могат да се сдружават син-
дикално, ако има синдикална организация в предприятието-ползвател. 
Следователно, ако при ПП има изградена синдикална организация, т.нар. 
„временни работници“ могат да се включат в нея.

Няма никаква пречка правото на сдружаване да бъде упражнено и в 
ПОВР.

4. Участие в общото събрание на работниците и служителите в пред-
приятието

Законът дава право на работниците, наети от ПОВР, да участват в Об-
щото събрание на работниците и служителите в предприятието-ползвател. 
Както е известно, Общото събрание на работниците може да избира свои 
представители, които да участват в обсъждането и решаването на въпроси 
на управлението на предприятието в предвидените от закона случаи. По 
силата на чл. 7, ал. 2 КТ работниците и служителите в ПП, включително и 
временните работници, които участват в Общото събрание, могат да изби-
рат свои представители, които да представляват техните общи интереси по 
въпросите на трудовите и осигурителни отношения пред работодателя им 
или пред държавните органи.

5. Информация по всички въпроси, свързани с изпълнение
на работата
Работниците и служителите могат да реализират своето право на ин-

формация по всички въпроси, свързани с изпълнение на работата. На това 
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тяхно право кореспондира задължението на предприятието-ползвател, 
което дори да не е техен действителен работодател, да ги информира и 
консултира по силата на чл. 130, ал. 4 КТ, във връзка с чл. 107х КТ. 

6. Присъединяване към колективен трудов договор
На работниците в ПП, законът им е предоставил право, ако не са члену-

ващи в синдикалната организация, учредена към предприятието-ползва-
тел, която е сключила колективен трудов договор, да се присъединят към 
него по реда на чл. 57 от Кодекса на труда.

7. Уреждане на колективните трудови спорове
Работниците и служителите, изпратени да изпълняват работа в ПП, мо-

гат да участват в уреждане на колективните трудови спорове, ако възник-
нат такива в това предприятие.

8. Социално-битово и културно обслужване
Законът позволява на изпратените от ПОВР работници в ПП, да се полз-

ват от социално-битово и културно обслужване, което е предвидено и за 
работещите по двустранни трудови правоотношения.

9. Безопасни и здравословни условия на труд
Кодексът на труда е установил, че работещите в предприятие-ползва-

тел работници, изпратени по реда на чл. 107с КТ, имат право и на без-
опасни и здравословни условия на труд. В глава тринадесета на Кодекса 
на труда са определени задълженията на работодателя за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Тук е добре да припомним, че 
в българското законодателство за първи път през 2007 г. се появи дефини-
ция на „Предприятие осигуряващо временна работа“ по повод осигурява-
не на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, наети от тях 
и предоставени на други физически или юридически лица да изпълняват 
възложена работа. 

С новата точка 10 в параграф 1 на Допълнителните разпоредби от 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд се даде определе-
ние на ПОВР, като: „Предприятие, което осигурява временна заетост“ е 
юридическо или физическо лице, което наема работещи, с оглед предос-
тавянето им на други физически или юридически лица за извършване на 
възложена от тях работа.

10. Първоначално и продължаващо обучение, в съответствие с длъж-
ността и характера на работата в предприятието-ползвател

Интересен и нов момент е предвиденото ново право за временните 
работници, изпратени на работа от АВР в предприятието-ползвател, на 
първоначално и продължаващо обучение, в съответствие с длъжността 
и характера на работата в ПП. Към настоящия момент, нито в Кодекса на 
труда, нито в друг закон има определение на понятията първоначално и 
продължаващо обучение. Това обучение е предвидено, обаче, за да се 
даде възможност на работника да се адаптира към работата, която ще из-
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пълнява, ако тя има специфични изисквания за изпълнение, за които той 
не притежава съответната компетентност.

11. Обезщетения, при условията и по реда на Кодекса за социално 
осигуряване

Работниците и служителите имат право и на обезщетения, при услови-
ята и по реда на Кодекса за социално осигуряване – това са обезщетения 
за рисковете майчинство, старост, смърт. Тук стои въпросът дали тези ра-
ботещи ще имат право на обезщетения за безработица, предвидени в КСО 
– дали тяхното социално осигуряване ще им позволи те да черпят права от 
осигурителната система за безработица и за пенсия?

12. Други права, непосредствено свързани с изпълнението на възло-
жената работа

Кодексът на труда осигурява на работниците и служителите, работе-
щи в предприятия-ползватели и други права, непосредствено свързани с 
изпълнението на възложената работа. Сред тези права може да включим 
правото да изискат и получат препоръка за кандидатстване за работа при 
друг работодател по чл. 128а, ал. 2 КТ и др.

ІІ. С ал. 2 на чл. 107х КТ законодателят е направил опит да транспони-
ра член 5, т. 1 от Директива 2008/104/, относно работата чрез аген-
ции за временна работа20. Този текст на Директивата предвижда устано-
вяваване на принцип на равно третиране между работещите по типични 
двустранни трудови правоотношения и работещите, изпратени от ПОВР. 
За разлика от това изискване на директивата, тесктът на ал. 2 е далеч от 
идеята за поставянето на равенство между работещи по двустранни пра-
воотношения, назначени на същата или сходна работа, на която са изпра-
тени за изпълнение работниците и служителите от ПОВР. 

Идеята на Директивата е да защити от неравнопоставяне именно ра-
ботниците и служителите, изпратени от ПОВР само поради обстоятелство-
то, че те не са наети по двустранно правоотношение от предприятието-
ползвател, а работят при него, защото са изпратени от ПОВР.

Алинея 2 на чл. 107х от Кодекса на труда предвижда, че ако в пред-
приятието-ползвател има изпратени от ПОВР ра бот ни ци  и служители, те 
20 Чл.  5 Принцип на равно третиране
1. Основните условия на труд и заетост, по отношение на наетите чрез агенции за времен-
на заетост работници, са: за продължителността на тяхното назначение в ПП – поне такива, 
каквито биха се прилагали, ако те биха били наети на работа пряко от това предприятие да 
заемат същото работно място.
За целите на прилагане на първа алинея действащите в предприятието-ползвател правила за:
а) защита на бременните жени и кърмещите майки, както и защита на децата и младежите; и
б) равно третиране на мъжете и жените и действия за борба с дискриминацията, основана на 
пол, расов или етнически произход, религия, убеждения, увреждания, възраст или сексуална 
ориентация; трябва да се спазват в съответствие с установеното от законодателството,  под-
законови актове, административни разпоредби,  колективни трудови договори и/или други 
общи разпоредби.
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не мо гат да бъ дат пос та вя ни в по-неб ла гоп ри ят но положение от ос та на ли-
те ра бот ни ци и слу жи те ли, ко и то ра бо тят на съ ща та или на сход на ра бо та в 
предприятието-ползвател. Под „останалите работници и служители, кои-
то работят в предприятието ползвател“ следва да разбираме всички, кои-
то са обвързани с двустранен трудов договор. Без значение е дали този 
договор е срочен (някои от видовете) или безсрочен, т.е. с неопределен 
срок. Същият текст се използва и в чл. 107т, ал. 2 КТ.

Ето защо, ако в ПП има  на е ти два ма счетоводи те ли и еди ни я ра бо ти 
при ус ло ви я та на двустранен тру дов договор, а дру ги я е изпратен от ПОВР, 
не тряб ва да има раз ли ка в правата им – нап ри мер, ра бот но то време тряб-
ва да е ед но и съ що, раз ме рът на от пус ка съ що. Но, ако счетово ди те лят с 
двустранния тру дов до го вор с предприятието-ползвател е с по-го лям тру-
дов стаж от дру гия счетоводител, изпратен от ПОВР, естес т ве но е, че пър-
вия сче то во ди те л ще има по ве че пра ва, про из ти ча щи от тру до вия му стаж 
– нап р., допъл ни тел но то му тру до во възнагражде ние за про фе си о на лен 
опит и трудов стаж ще е в по-го лям раз мер. То ва, обаче, ня ма да оз на ча ва, 
че два ма та сче то во ди те ли са третира ни по различен на чин.

Ако, оба че, в пред п ри я ти е то ня ма друг ра бо тещ на сход на длъж ност на 
пос то я нен тру дов до го вор, ра бо то да те лят тряб ва да срав ня ва пра ва та на 
ра бо те щия, изпратен от ПОВР, с кой то и да е ра бот ник и слу жи тел, рабо-
тещ по двустранен тру дов до го вор при предприятието-ползвател.

Начало на изпълнението и прекратяване на работата

Чл. 107ц (1) Изпълнението на задълженията на работника или слу-
жителя към предприятието-ползвател започва с постъпването му на 
работа при него.

(2) Изпълнението на задълженията на работника или служителя в 
предприятието-ползвател се прекратява:

1. със завършването на определената работа;
2. със завръщането на замествания на работа;
3. при прекратяване на трудовия договор между работника или слу-

жителя и предприятието, което осигурява временна работа, по реда 
на този кодекс;

4. при прекратяване регистрацията на предприятието, което оси-
гурява временна работа.

Съгласно първата алинея на чл. 107ц работникът или служителят за-
почва изпълнението на задълженията си към предприятието-ползвател с 
постъпването си на работа при него.

 В случая, най-важно е да се определи кога работникът или служителят 
започва изпълнението на задълженията си към ПП? Към отговора на този 
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въпрос ни насочва разпоредбата на чл. 107с, ал. 2 КТ, съгласно който ПОВР 
изпраща работника/служителя в ПП чрез писмен акт за насочване, в който 
се посочват „датата на явяване в предприятието-ползвател, точен адрес на 
предприятието-ползвател. ...“. 

Въз основа на посочения законов текст можем да заключим, че изпъл-
нението на задълженията към ПП започват от датата на явяване в ПП. По 
наше мнение, в случая напълно приложима е и разпоредбата на чл. 63, ал. 
4 КТ, според която изпълнението на задълженията по трудовия договор 
започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се 
удостоверява писмено. При двустранните договори е прието, наложено 
от практиката, писменото удостоверяване на това обстоятелство да става, 
чрез запис в трудовия договор. 

С оглед интересите на работника/служителя, няма пречка това удос-
товеряване да става или чрез запис в екземпляра на трудовия договор, 
който е предоставен на работника, или чрез запис в акта по чл. 107с, ал. 2 
КТ. Този акт е предназначен и би следвало да остане да се съхранява от ра-
ботника/служителя. Що се отнася до предприятието-ползвател, би могло 
да се създаде някакъв писмен образец, в който да се отрази постъпването 
и който да се архивира към трудовия архив на ПП. 

 Чл. 107ц, ал. 2 от КТ посочва случаите, при които изпълнението на за-
дълженията на работника или служителя в предприятието-ползвател се 
прекратява.

На първо място ще разгледаме двете основания по т. 1 и т. 2 – със 
завършването на определената работа / със завръщането на замествания 
на работа. 

Предпоставките за прекратяване изпълнението на работата в ПП по т. 
1 и т. 2 пряко кореспондират с двете основания за сключване на трудов 
договор с ПОВР по чл. 107р, ал. 4 от КТ , поради което лесно бихме могли 
да предположим, че тяхното реализиране на практика би довело и до пре-
кратяване на трудовия договор с ПОВР. Казано по друг начин, това означа-
ва, че с прекратяване изпълнението на работата в ПП, поради наличието 
на основанията по т. 1 или т. 2, би следвало да се прекратява и трудовия 
договор с ПОВР. 

Законът не предвижда възможността след прекратяване изпълне-
нието на задълженията към ПП, ПОВР по някакъв начин да задържи 
работника/служителя, т.е. трудовото правоотношение да продължи да 
съществува. Ако работникът/служителят прекрати изпълнението на за-
дълженията си към ПП по т. 1 или т. 2 и се върне в ПОВР, последното 
е длъжно да прекрати трудовия договор с него, защото основанието за 
съществуването му е консумирано (работата е завършена/титулярят се е 
завърнал). Ето защо, според нас, хипотезата на чл. 69, ал. 2 КТ в дадения 
случай е неприложима.
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ПОВР може да сключи нов трудов договор с работника или служителя, 
на основание „до завършване на определена работа“ или „за заместване 
на работник или служител, който отсъства от работа“.

Основанието по т. 3 за прекратяване изпълнението на задълженията 
към ПП се осъществява „при прекратяване на трудовия договор между ра-
ботника или служителя и предприятието, което осигурява временна рабо-
та, по реда на този Кодекс“. Основанията за сключване на трудов договор 
с ПОВР са само 2 (до завършване на определена работа / за заместване 
на работник или служител, който отсъства от работа), за сметка на това, 
обаче, при прекратяване на трудовия договор страните могат да се позо-
ват на всяко едно от прекратителните основания, съществуващи в КТ (чл.
чл. 325-328; чл.чл. 330 и 331 КТ), т.е. ПОВР и работника/служителя могат 
да прекратят трудовия договор и предварително, преди работата да бъде 
завършена, или титулярят да се е завърнал.

Това означава, че ако правоотношението между ПОВР и работника/
служителя бъде прекратено, на което и да било основание посочено в КТ 
и изпълнението на задълженията към ПП от страна на работника или слу-
жителя автоматично ще се преустанови.

Основанието за прекратяване изпълнението на задълженията на ра-
ботника или служителя към предприятието-ползвател по т. 4 е свързано с 
„прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява времен-
на работа“. Съгласно чл. 74м, ал. 1 от ЗНЗ регистрацията на АВЗ се прекра-
тява със заповед на Министъра на труда и социалната политика или на 
упълномощено от него длъжностно лице, в следните случаи:

– по желание на самото предприятие, след подаване на писмено заяв-
ления от негова страна;

– при системни нарушения на задълженията като предприятие, което 
осигурява временна работа;

– при нарушаване на изискванията за условията и реда за регистрация 
на предприятия, които осигуряват временна работа;

– при изтичане срока на регистрацията на предприятието.
При прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява 

временна работа се прекратява и трудовия договор между него и работни-
ците и служителите, които то отдава. Това означава, че от само себе си се 
прекратява и изпълнението на задълженията на работника или служителя 
в предприятието-ползвател.

Прилагане на други разпоредби за извършване на работа 
чрез предприятие, което осигурява временна работа

Чл. 107ч КТ „За неуредените в този раздел въпроси, се прилагат об-
щите разпоредби на този Кодекс.“
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С цел неуредените въпроси в раздел VІІІв „Допълнителни условия за 
извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна ра-
бота“ да не останат нерегулирани от Кодекса на труда е приет и текстът на 
чл. 107ч.

Основавайки се на този текст, всеки работник и служител, изпратен от 
ПОВР, може да се обоснове за някое свое право или задължение, което 
изрично не е било уредено в раздел VІІІв, но е уредено с друг текст на 
Кодекса на труда.

В чисто практически план, текстът е важен и следва да се внимава за 
евентуалното му приложение, защото той играе ролята на „мост“ към тек-
стове от Кодекса на труда, които могат да имат значение в конкретни си-
туации.

Командироване на работници или служители

В чл. 121 се създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите на командироване на работници и служители, изпра-

тени от предприятие, което осигурява временна работа, в рамките на 
предоставяне на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, 
в друга държава – страна по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, страните уго-
варят за срока на командировката поне същите минимални условия на 
работа, каквито са установени за работниците и служителите, из-
пълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя 
„и 4“.

Новата алинея 4 е изцяло разработена и предложена от Конфеде-
рацията на независимите синдикати в България. В основата на това до-
пълнение стои идеята да не се допуснат спекулации от страна на ПОВР 
тогава, когато и в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, относно командироването на работници в рам-
ките на предоставянето на услуги, изпраща по реда на сключване на 
договор по чл. 107р, ал. 1 от Кодекса на труда работници/служители да 
изпълняват работа в предприятие, находящо се на територията на друга 
държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфе-
дерация Швейцария.
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Директивата допуска командироване при три хипотези21. Една от тях е 
тази по член 1, параграф 3, буква „в“, при която то се осъществява от ПОВР 
спрямо наети от него по реда на чл. 107р, ал. 1 от Кодекса на труда работ-
ници или служители. В случаите на тази хипотеза Директивата изисква да 
бъдат осигурени определени оптимални условия (вж. чл. 3, параграф 1), 
включително и „минимални ставки на заплащане, включително став-
ки за извънреден труд“ (вж. чл. 3, § 1, б. „в“ от Директивата). По смисъла 
на Директивата, понятието за минимални ставки на заплащане „…се опре-
деля от националното законодателство и/или практиката на държа-
вата-членка, на чиято територия се командирова работникът (член 3, 
§ 1 финална забележка). 

Следва да се има предвид, че Директивата допуска отклонение от това 
изискване22, но не и тогава, когато командироването се осъществява от 
ПОВР. Това отклонение задължително следва да е консултирано със соци-
алните партньори, за да бъде възприето в националното законодателство. 
Точно това и на основание на Директивата бе направено през 2010 г., кога-
то бе приета алинея 3 на чл. 121 от Кодекса на труда. 

Според нея, при командироване, извършено директно от работодате-
ля в случаите на двустранен трудов договор, в друга държава – членка на 
Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Евро-
пейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария за 
срок по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на коман-
дировката поне същите минимални условия на работа, каквито са уста-
новени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна 
работа в приемащата държава. Тоест, ако срокът е по-малък от 30 дни, 
минималните условия на работа, вкл. и заплащането, ще могат да бъдат 

21 Член 1, параграф 3. Настоящата Директива се прилага доколкото предприятията, посочени 
в параграф 1, предприемат една от следните транснационални мерки:
  а) командироват работници на територията на държава-членка за собствена сметка и под 
свое ръководство по договор, сключен между командироващото предприятие, и страната, 
за която са предназначени услугите, действаща в тази държава-членка, при условие че съ-
ществува трудово правоотношение между командироващото предприятие и работника за 
периода на командироване; или
  б) командироват работници в организация или предприятие, притежавано от групата на 
територията на държава-членка, при условие, че съществува трудово правоотношение меж-
ду командироващото предприятие и работника за периода на командироване; или
  в) в качеството на предприятие за временна работа или агенция за посредническа дей-
ност по наемане на работа, предлагат за наемане работник на предприятие-потребител, 
установено или извършващо дейност на територията на държава-членка, при условие, че съ-
ществува трудово правоотношение между предприятието за временна работа или агенцията 
за посредническа дейност по наемане на работа и работника за периода на командироване.
22 Чл. 3, § 3. Държавите-членки могат, след консултации с работодателите и синдикатите, в 
съответствие с традициите и практиката във всяка държава-членка, да решат да не прилагат 
първата алинея на параграф 1, буква „в“ в случаите, посочени в член 1, параграф 3, букви „а“ 
и „б“, когато продължителността на командироването не надвишава един месец.
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уговорени съобразно българските стандарти. Условията, по които стра-
ните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския 
съвет23.

Именно това не допуска новата алинея 4. Във всички случаи, незави-
симо дали срокът на изпращането е по-малък или по-голям от 30 дни, тя 
изисква страните да уговарят поне същите минимални условия на работа, 
каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи съща-
та или сходна работа в приемащата държава.

Задължения на работодателя за осигуряване
на условия за работа

В чл. 127 се създава ал. 5: 
„(5) В случаите, когато работник или служител е изпратен на рабо-

та зад граница от предприятие, което осигурява временна работа, то 
е длъжно преди заминаването писмено да го информира за:

1. продължителността на работата;
2. валутата, в която ще се изплаща възнаграждението;
3. допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изпла-

щат в пари или в натура, свързани с изпращането зад граница, ако та-
кива са предвидени;

4. условията за завръщане в страната.“

Текстът урежда случаите, при които, чрез договора по чл. 107р, ал. 1 
КТ работника/служителя е изпратен на работа зад граница от ПОВР. Оче-
видно е, че това ще става след договаряне с ПП. Без значение е дали то е 
български работодател в чужбина, в чуждо или смесено предприятие (вж. 
чл. 10 КТ). 

Задължението тежи върху ПОВР. За разлика от предходната алинея 4, 
то възниква независимо от срока, за който се изпраща работника зад гра-
ница. То се състои в предоставяне на посочената информация при това 
писмено. По наше мнение, това е самостоятелно писмено уведомление 
от ПОВР до работника, което съдържа изискуемата информация. Отделен 
въпрос е, че в една своя част тази информация ще се дублира с клаузи от 
договора по чл. 107р, ал. 1 КТ. 

С него ще бъдат определени: 
По т. 1 – продължителността на извършваната зад граница работа, 

чрез времетраенето на трудовия договор. Както видяхме, тази продъл-
23 Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държави-
те-членки или на работници или служители от трети страни в република България в рамките 
на предоставяне на услуги (ДВ, бр. 45/2006 г.)
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жителност (чл. 107р, ал. 4, т. 1 и 2 КТ) ще се определя от това дали става 
дума за заместване на отсъстващ работник или за срок до завършване на 
определена работа. Тоест, в тази си част информацията вече е известна на 
работника.

По т.т. 2 и 3 – валутата, в която се изплаща възнаграждението, както 
и допълнителните трудови възнаграждения, чрез определяне в трудовия 
договор на основното и допълнителните трудови възнаграждения с посто-
янен характер, както и периодичността на тяхното изплащане (вж. и чл.чл. 
6, 7, 8, 9 от Наредбата за трудовите и осигурителните отношения на бъл-
гарските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работо-
датели). И в тази си част информацията вече е известна на работника.

По т. 4 – условията за завръщане в страната. И тук, както и в пре-
дходната алинея 4, относително неясно е какво има предвид законодате-
лят относно записаното в т. 4 изискване. 

 По наше мнение, това изискване излиза от тесните рамки на разходи и 
транспортни средства, чрез които да се осъществи завръщането (уредено 
в някаква степен в чл.чл. 11, 12, 13 от Наредбата за трудовите и осигурител-
ните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина 
от български работодатели).

Освен тях, според нас, законът има предвид още информация за най-
подходящите маршрути, транспортни средства, условия за пътуване и дру-
ги подобни. 

Въз основа на горното, нашето мнение е, че задължението по чл. 127, 
ал. 5 КТ не следва да се счита изпълнено, чрез подписване на трудо-
вия договор. Обратното разбиране лишава новата алинея от смисъл и я 
прави излишна, ненужна. Уточняването на задължителното съдържание, 
чрез договора има самостоятелна роля и в някаква степен се доближава 
до задължението по новата алинея 5, но не го изчерпва. Аргумент за това 
разбиране е и изискването информирането да стане преди заминаване-
то, т.е. преди непосредственото отпътуване на работника/служителя. Във 
всички случай този момент ще следва във времето подписването на тру-
довия договор.

Непълно работно време

Чл.138 (4) Трудов договор, сключен за част от законоустановеното 
работно време, се смята за сключен за работа при нормална продъл-
жителност на работното време в случаите, когато от контролните 
органи бъде установено, че работникът или служителят по този дого-
вор полага труд извън установеното за него работно време, без да са 



64

налице условия за полагане на извънреден труд в случаите, допустими 
от закона.

Чл. 138 от Кодекса на труда24 урежда възможността за страните по тру-
довото правоотношение да уговарят работа за част от законоустановеното 
работното време в индивидуалния трудов договор или с допълнително 
споразумение към него, или с други думи уговаряне на работа при непъл-
но работно време. В тези случаи е задължително те да определят в тру-
довия договор или допълнителното споразумение продължителността и 
разпределението на работното време. 

Допълнението на нормата се изразява в създаването на нова ал. 4, 
като то бе наложено от множеството констатирани от органите на Ин-
спекция по труда случай, при които само формално се сключват трудови 
договори за част от законоустановеното работно време, а реално работ-
ниците и служителите полагат труд при нормална продължителност на 
работно време.

Съгласно текста на новата ал. 4 „трудов договор, сключен за част от 
законоустановеното работно време25, се смята за сключен за работа 
при нормална продължителност на работното време в случаите, когато 
от контролните органи бъде установено, че работникът или служителят 
по този договор полага труд извън установеното за него работно време, 
без да са налице условия за полагане на извънреден труд в случаите, 
допустими от закона“.

24 Чл. 138 (1) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоуста-
новеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължител-
ността и разпределението на работното време.
  (2) В случаите по ал. 1 месечната продължителност на работното време на работниците и 
служителите на непълно работно време е по-малка в сравнение с месечната продължител-
ност на работното време на работниците и служителите, които работят по трудово правоот-
ношение на пълно работно време в същото предприятие и изпълняват същата или сходна 
работа. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители на пълно 
работно време, сравнението се прави спрямо продължителността на месечното работно вре-
ме на останалите работници и служители в предприятието.
  (3) Работниците и служителите по ал. 1 не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно 
положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение 
с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, 
изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат 
същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно 
време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължител-
ността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други.
25 Чл. 136.  Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното ра-
ботно време до 40 часа.
  (3) Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.
  (4) Нормалната продължителност на работното време по предходните алинеи не може да 
бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в този Кодекс.
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Контролни органи по смисъла на коментирания текст са органите на Из-
пълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, които съгласно чл.  39926 
от Кодекса на труда осъществяват цялостен контрол по спазването на тру-
довото законодателство. Когато тези органи установят, че работникът или 
служителят по договор, сключен за част от законоустановеното работно 
време полага труд извън установеното за него работно време, без да са на-
лице условия за полагане на извънреден труд в случаите, допустими от за-
кона, то тогава този договор се смята за сключен за работа при нормална 
продължителност на работното време. Новата норма цели преди всичко 
да осъществи своеобразна превенция на нарушения от този характер. При 
реализирането на така заложената в коментирания текст хипотеза, можем 
да очертаем няколко евентуални проблеми: 

1. На първо място, за да се установи, че лицето полага труд извън ус-
тановеното за него работно време, в индивидуалния трудов договор или в 
допълнително споразумение следва да е разписано ясно освен продължи-
телността на работното време и неговото разпределение27. 

Под разпределение се разбира времевия диапазон, в който работника 
или служителя следва да полагат труд. Нормата на чл. 138, ал. 1, изр. второ 
от Кодекса на труда не поставя изискване за това дали разпределението 
следва да бъде месечно, седмично или дневно. Именно това е предпос-
тавка за възникване на някои проблеми при прилагането на новата норма 
и някои затруднения при констатирането на нарушения от този характер. 
Например: работникът е нает по трудов договор, в който е уговорена ра-
бота за част от законоустановеното работно време с продължителност 30 
часа седмично при петдневна работна седмица, разпределени по 6 часа 
на ден, без обаче да се конкретизира времевия диапазон „от – до“ по ча-
сове, в който следва да се престира работната сила. В този случай би било 
практически невъзможно контролните органи да констатират, че е нару-
шено трудовото законодателство и да се приложи новата алинея, т.е. тру-
довият договор на това лице следва да се смята за сключен за работа при 
нормална продължителност на работното време. 

Полезен източник на информация за контролиращите в подобни слу-
чай ще е Правилникът за вътрешния трудов ред в предприятието. В него 
би следвало да е регламентирана точната продължителност и времеви 
диапазон на труд на работещите при непълно работно време (чл. 4а, ал. 

26 Чл. 399 (1) Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отра-
сли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към 
министъра на труда и социалната политика.
  (2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява и специализирана 
контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на дър-
жавната служба  и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.
27 Изискването второто изречение на чл. 138, ал. 1 КТ
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1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските28, във вр. с чл. 
181 КТ29). Проблемът тук пък идва от това, че когато в дадено предприятие 
няма Правилник за вътрешния трудов ред, или пък съществуващият Пра-
вилник не съдържа необходимите данни, то това нарушение на трудовото 
законодателство не би могло да се обвърже автоматично с нарушение на 
чл. 138 от КТ и няма как да настъпят правните последици, предвидени в 
новата ал. 4 само на основание, че липсва регламент относно началото и 
края на работното време на работещия по трудов договор, в който е угово-
рено непълно работно време.

2. На следващо място, в новия текст липсва регламент от кой момент 
ще се измени трудовия договор, сключен за работа на непълно работно 
време, в трудов договор при нормална продължителност на работното 
време. Отново ще дадем хипотетичен пример: работникът е нает по тру-
дов договор с начало на изпълнението 24.03.2011 г., в който е уговорена 
работа за част от законоустановеното работно време с продължителност 6 
часа на ден – от 08.30 ч. до 14.30 ч. и месечно трудово възнаграждение в 
размер на 260 лв. При проверка, извършена на 24.03.2012 г. контролните 
органи констатират, че лицето полага труд в предприятието към 15.45 ч.30 

28 Чл. 4а (1) В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работ-
ния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на 
работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено 
променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производ-
ства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, 
както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на 
работа в предприятието.
29 Чл. 181 (1) Работодателят е длъжен да издаде Правилник за вътрешния трудов ред, в кой-
то определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по 
трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно 
особеностите на неговата дейност.
  (2) Работодателят издава Правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предва-
рителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с 
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
30 Обръщаме внимание, че в примера трудовото възнаграждение е под размера на мини-
малната работна заплата за страната (това е възможно, тъй като лицето полага труд за част от 
законоустановеното работно време). Ако приемем, че трудовия договор се изменя от момен-
та на констатиране на нарушението или от момента на съставяне на предписанието (което 
може да бъде съставено на по-късен етап), то ще възникне едно задължение за работодателя 
да изплати частта от трудовото възнаграждение до пълния му размер за работа при нормал-
на продължителност на работното време или следвайки примера, най-малко до размера на 
минималната работна заплата за страната, от момента на констатиране на нарушението или 
на съставяне на предписанието до този на реалното изменение на трудовия договор. Друг е 
въпросът, че следвайки дословно текста на нормата, която коментираме по-скоро е редно 
да изразим становището, че по смисъла на текста не става дума за изменение на трудовия 
договор,  а по-скоро за неговото фактическо възприемане като договор с нормална продъл-
жителност на работното време (… се смята за сключен за работа при нормална продължи-
телност на работното време, в случаите…).
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Следва изпълнение на нормата на чл. 404, ал. 1, т. 9 КТ31, която също е нова 
и е във връзка с чл. 138, ал. 4 КТ, а именно ще бъде съставено задължител-
но предписание на работодателя или длъжностно лице за изменение на 
трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов 
договор при нормална продължителност на работното време. 

По наше мнение, далеч по-правилно би било подобно на режима на 
обявяване на съществуващо трудово правоотношение и при това за из-
менение по смисъла на коментирания текст, контролните органи да имат 
законовата възможност да издадат постановление, в което да определят 
изрично началния момент на изменението. 3. Новият текст предвижда и 
едно своеобразно изключение, когато се полага извънреден труд в допус-
тими от закона случаи. В тежест и в интерес на работодателя е да докаже 
пред контролните органи, че работникът или служителя полагат труд из-
вън установеното за него работно време в режим на извънреден труд, при 
това извънредния труд следва да е законосъобразно полаган.

Съгласно дефиниция за извънреден труд, съдържаща се в чл. 143, ал. 
1 КТ32, „извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със 
знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния 
ръководител от работника или служителя извън установеното за него ра-
ботно време“.

Прави впечатление, че режимът, по който се допуска извънреден 
труд може да бъде разделен на два вида. Първият е по разпореждане на 
работодателя, което приемаме за изрично (със съответния писмен акт), а 
втория е при липса на изрично разпореждане, но със знанието и без про-
тивопоставянето на работодателя или така нареченото мълчаливо допус-
кане. Задължително е, работникът или служителят да доведе до знанието 
на своя работодател решението си да положи извънреден труд, тъй като 
само тогава ще се изпълни законовото изискване за липса на противопос-
тавяне от страна на работодателя. 

Законът не въвежда някакъв специален ред, по който работникът или 
служителят е длъжен да уведоми работодателя за това, че ще положи из-
вънреден труд. Предвид това е трудно да се докаже, дали работодателят 
е знаел, че работника или служителя полага извънреден труд. Или с други 
думи и в контекста на коментираната норма, работодателят винаги може 
да заяви, че лицето полага извънреден труд с негово знание или обратно-
то без знанието му, например за довършване на започната работа, която 
31 Чл. 404, ал. 1, т 9 (нова) При наличие на обстоятелствата по чл. 138, ал. 4 да дават задъл-
жителни предписания на работодателите, органите по назначаването и длъжностните лица 
за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов 
договор при нормална продължителност на работното време.
32 Чл. 143 (1) Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без 
противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или слу-
жителя извън установеното за него работно време.



68

не може да бъде извършена през редовното работно време. Отделен въ-
прос е дали този аргумент ще бъде взет предвид, вкл. и при евентуално 
оспорване на предписанието. В първия случай законът не изисква изричен 
акт на работодателя, а във втория случай не се изисква писмено уведомя-
ване от работника или служителя за намерението му да положи извънре-
ден труд.

Единственият начин, по който би могло да се установи, че е положен 
извънреден труд е по специалната книга за отчитане на извънредния труд, 
която работодателят е длъжен да води и да отчита на всяко полугодие 
пред Инспекцията по труда. Другият начин за доказване на извънреден 
труд са месечните графици, където има изискване да се изготвят такива 
и режима на работа го налагат. Съдебната практика в това отношение е 
сравнително еднозначна, като редица съдилища приемат, че извънреден 
труд се доказва само с писмени доказателства. 

Неплатен отпуск за отглеждане на дете
до 8-годишна възраст

Чл. 167а (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, 
ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово 
правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна дър-
жавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск 
в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна 
възраст. “Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 
месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие“.

С въведеното второ изречение в чл. 167а, ал. 1 КТ в ползването на роди-
телския отпуск се предвижда възможността всеки от родителите (осинови-
телите) – майката или бащата, да ползва част от отпуска на другия родител 
(осиновител) с негово съгласие. 

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст е въве-
ден в трудовото законодателство през 2004 г., съгласно Директива 96/34/
ЕО и чл. 27, т. 2 и 3 от Европейската социална харта (ревизирана). 

Общият размер на отпуска е 12 месеца, като 6 от тях се ползват от еди-
ния родител и 6 от другия. С горното изменение размерът на родителския 
отпуск, който може да се преотстъпва е ограничен до 5 месеца, т. е. ро-
дителят на когото е прехвърлен ще може да ползва общо до 11 месеца 
от този отпуск. Следователно другият родител ще има правото да ползва 
най – малко 1 месец от общия размер на отпуска. С тази промяна се въвеж-
дат разпоредбите на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за 
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прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, 
която отменя Директива 96/34/ЕО.

Възможността за т. нар. „прехвърляне“ на част от родителския отпуск 
съществуваше при неговото въвеждане, но с ограничение във времето. До 
31 декември 2006 г., със съгласието на единия родител, отпускът можеше 
да се ползва изцяло от другия родител, най-често майката.

Според нас, съгласието на родителя, който прехвърля частта от отпуска 
си, трябва да бъде дадено писмено, поради формалния характер на тру-
довите правоотношения. В тази връзка може да се мисли за допълнения 
в Наредбата за работното време, почивките и отпуските в посока изрично 
предвиждане съгласието за ползване на част от родителския отпуск на дру-
гия родител да се дава в писмена форма и да се прилага към заявлението 
за ползване на отпуска до работодателя. Като задължителен реквизит на 
писменото съгласие трябва да се предвиди размерът на „прехвърления“ 
отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст, за да се улесни отчетност-
та при ползването му от работодателя. 

Права на работника и служителя,
който се завръща на работа след отпуск

Нов Чл. 167б (1) При завръщане на работа поради изтичане на отпуск 
по чл. 163-167а или поради прекъсване на ползването му работникът 
или служителят има право да предложи на работодателя изменение 
на продължителността и разпределението на работното му време 
за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение, 
които да улеснят завръщането му на работа.

(2) С цел да се насърчи по-успешното съвместяване на трудовите и 
семейните задължения на работника или служителя, работодателят 
е длъжен да вземе под внимание предложението по ал. 1, когато съ-
ществува такава възможност в предприятието.

(3) Работникът или служителят и работодателят могат да по-
стигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по чл. 
119 и по време на ползването на отпуск по чл. 163-167а“.

С новият чл. 167б КТ в законодателството се цели създаване на условия 
за по-лесна адаптация и връщане към работния процес, като се въвеждат 
изискванията на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. Нормата 
урежда правата на работника/служителя, който се завръща на работа след 
ползване на отпуск по чл. 163-167а или поради прекъсване на ползването му. 

Първата и втората алинея на чл. 167б КТ са свързани помежду си. В 
първата алинея е създадено едно формално право на работника/служи-
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теля да направи предложение на работодателя си, което да съдържа из-
менение на продължителността и разпределението на работното време 
за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение, 
целящи улесняване завръщането му на работа. Например, може да се въ-
веде гъвкавост за началото и края на работния ден в рамките на 1 час. 
Впрочем, такова разпределение може да се въвежда и за други работни-
ци/служители в предприятието, ако се включи като клауза в Колективен 
трудов договор.

Нашето становище е, че предложението по чл. 167б, ал. 1 КТ трябва да 
бъде направено в писмена форма от работника/служителя, като се посочи 
изрично каква промяна в работното време (продължителност и разпреде-
ление) се иска, с цел по-лесна адаптация след дългото отсъствие. Ако улес-
няването на връщането към работния процес се състои в „други измене-
ния на трудовото правоотношение“, трябва да се посочи какви биха били 
тези изменения, съобразно личната преценка на работника/служителя съ-
гласно възможностите по чл. 118 и следващите от Кодекса на труда. Про-
мени могат да се поискат, например, в мястото и характера на работа по 
чл. 120 КТ. Възможно е, според нас, работникът/служителят да предложи и 
повишаване на квалификацията си или друг вид обучение, с цел усвояване 
на евентуалните новости в работния процес, появили се след ползването 
на по-продължителните като времетраене отпуски по чл. 163-167а КТ. 

Подчертаваме, че правото на работника и служителя по чл. 167б, ал. 1 
КТ не е и негово задължение, т. е., ако прецени, че не са необходими мер-
ки за улесняване на адаптацията му след връщане от посочените видове 
отпуск или прекъсване на ползването им, той не е длъжен да предлага 
нищо в тази връзка.

Алинея втора на чл. 167б КТ постановява, че работодателят е длъжен 
да разгледа и вземе под внимание предложението на работника/служи-
теля при условие, че съществува такава възможност в предприятието. Ви-
дно от съдържанието на текста, работодателят не е длъжен автоматично 
да изпълни мерките за адаптация, предложени от работника. Посоченият 
текст създава задължение за работодателя да разгледа и обсъди предло-
жението, но не го задължава автоматично да го приеме и изпълни. Това, 
дали той ще се съгласи или не с него, зависи от спецификите на работа 
в предприятието, които може да са от различен характер като моментно 
икономическо състояние, работа на смени, утвърдени графици и т. н. Ин-
тересен би бил въпросът с предложения, насочени към изменение на про-
дължителността на работното време. Ако работникът/служителят пред-
ложи намаление на законно установеното работно време с един или два 
часа например, това би се отразило негативно на осигурителния му стаж.

Ако работодателят прецени, че може да изпълни предложението, той 
би трябвало да го направи с писмена заповед, в която да са посочени мер-
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ките за адаптация, които той е приел и ще се прилагат спрямо съответния 
работник/служител. При невъзможност за прилагане на адаптиращи мер-
ки, работодателят трябва да съобщи отказа си отново писмено на работни-
ка/служителя и да се аргументира.

Третата алинея на чл. 167б КТ третира по – различна хипотеза от из-
яснение до този момент текстове, като би трябвало да потърсим връзка с 
правата и задълженията, които те дават. Нормата предвижда работникът/
служителят и работодателят да постигнат съгласие за изменение на трудо-
вото правоотношение по чл. 119 и по време на ползването на отпуск по чл. 
163-167а КТ. 

С оглед възможността, която и сега е налице, да се сключва споразу-
мение по чл. 119 КТ по време на ползване на какъвто и да е отпуск, би 
следвало да се приеме, че този текст се отнася до правата и задължени-
ята, предвидени в първите две алинеи на чл. 167б КТ. Това означава, че 
предлагането от работника/служителя на промени в трудовото правоот-
ношение, с цел адаптация след продължително отсъствие и приемането и 
утвърждаването им от работодателя, може да се осъществи и докато трае 
отпускът по чл. 163-167а КТ. 

Общи основания за прекратяване
на трудовото правоотношение

В чл. 325 КТ: нова „(2) Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 се прекра-
тява с прекратяването на дългосрочната командировка по Закона за 
дипломатическата служба, без която и да е от страните да дължи 
предизвестие.“

Досегашният текст става ал. 1-ва.
Създаването на тази алинея е следствие от новата ал. 6 на чл. 68 КТ.
В чл. 327, ал. 1 се създава т. 7а: „7а. работи по трудов договор с пред-

приятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг 
работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.“

 В чл. 327 от КТ са посочени основанията, при които работникът или 
служителят има право да прекрати трудовото си правоотношение без пре-
дизвестие. Това право е свързано с изчерпателно изброени основания, 
при наличието на които работникът или служителят има право едностран-
но да прекрати трудовото правоотношение, без да даде възможност на 
работодателя да се подготви предварително за прекратяването. Поради 
посочената причина, правото да се прекрати по чл. 327 КТ носи в себе си 
по-голяма правна сила, но в същото време, за да не се злоупотребява с 
тази правна сила, законодателят е ограничил предпоставките за прекратя-
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ване без предизвестие. Предпоставките за прекратяване съдържат в себе 
си основания, при които причината за прекратяването лежи в работода-
теля (напр., неизплащане на трудовото възнаграждение) или причината 
за прекратяването е от чисто обективен характер (напр., работникът или 
служителят преминава на платена изборна работа).

С настоящата промяна на Кодекса на труда предпоставките за прекра-
тяване без предизвестие по чл. 327 КТ увеличават своя брой на 12. 

Новата предпоставка по т. 7а е свързана с едностранно прекратяване 
на правоотношението, тогава когато работникът или служителят работи по 
трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и склю-
чи трудов договор с друг работодател, при условията на постоянна заетост. 
Това означава, че ако по времето, през което работник или служител пола-
га труд в ПП в резултат на сключен трудов договор с ПОВР, си намери дру-
га работа при условията на постоянна заетост, винаги може да прекрати 
правоотношението си с ПОВР, без да дължи предизвестие или каквито и 
да било други неустойки.

Както бе изтъкнато многократно в настоящия материал, една от основ-
ните цели на КНСБ е създаването на стабилни трудови отношения на па-
зара на труда. Според цялостната концепция на организацията, за да се 
реализира тази цел е необходимо временната, срочната заетост да бъде 
заменена с постоянна заетост. В това отношение още в края на 2008 г., по 
предложение на КНСБ, в чл. 327, ал. 1 КТ бе създадена нова точка 7, съ-
гласно която, ако работникът или служителят работи по срочен трудов до-
говор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 КТ и премине на друга работа за неопре-
делено време, може да прекрати правоотношението си без предизвестие.

Хипотезата на чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ е логичното продължение на иде-
ята да се даде превес на постоянната заетост пред срочната или времен-
ната заетост.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя
с предизвестие

Чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така: 
„10. при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти 

и доктори на науките“33 .
С промяната на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ отпада основанието работодате-

33 Предходна редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ.
Чл. 328, ал. 1, т. 10. (изм. ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп.  ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм.  ДВ, бр. 25 от 2001 
г., в сила от 31.03.2001 г., изм. ДВ, бр. 101 от 2010 г.) при придобиване право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, а за професори, доценти и доктори на науките – при навършване 
на 65-годишна възраст.
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лят да прекратява трудовото правоотношение на работник или служител 
при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст едно-
странно с предизвестие. 

Тази възможност, обаче, ще се запази спрямо държавните служители 
по служебно правоотношение. Припомняме, че аналогичния текст на чл. 
106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл не е променен и предвижда прекратяване на слу-
жебното правоотношение от органа по назначаването при придобито пра-
во на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Отделно от тази категория работещи остава и възможността за едно-
странно прекратяване на трудовото правоотношение на професорите, до-
центите и докторите на науките при навършването на 65-годишна възраст. 
Следователно, в чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ се запазва хипотезата за прекратява-
не на трудовото правоотношение при достигане на определена възраст за 
определена категория работещи.

Изменението на нормата е предлагано нееднократно от КНСБ с аргу-
мента всеки работник/служител индивидуално да преценява дали може 
да продължи да работи или по собствена преценка да прекрати трудовото 
си правоотношение, след изпълнение на законовите изисквания за придо-
биване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

До промяната работодателят решаваше дали да се възползва от това 
право или не, без значение от личната преценка и желание на лицата, при-
добили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Промяната ще улесни всички, които желаят да се трудят и след пенси-
онна възраст, с цел всяка година осигурителен стаж над изискуемия се за 
съответната година да се оценява по-високо във формулата за изчислява-
не на пенсията. С измененията в чл. 70, ал. 1 КСО тежестта на всяка такава 
година осигурителен стаж при работа след придобито право на пенсия без 
тя де се получава, нарасна от 1 януари 2012 г. от 3 на сто на 4 на сто.

Наред с това, чрез закона се създаваше дискриминация на работници-
те/служителите по отношение на възможността им да упражняват правото 
си на труд по признак възраст. На практика, придобиването на едно право 
(на пенсия) лишаваше лицето да упражнява друго свое закрепено в Кон-
ституцията на Р България право (правото на труд). Прагматичността на това 
решение ще доведе на практика до повишаване на ефективната пенсион-
на възраст и до по-дългото оставане на пазара на труда на всички работни-
ци/служители със запазена работоспособност и желание да продължат да 
се трудят, а не рестрикциите по отношение на пенсионната възраст.

Частичната промяна на законодателството, обаче, не отменя изцяло ре-
жимите на неравностойно положение на работници/служители на пазара 
на труда по отношение на държавните служители и лицата, посочени в чл. 
328, ал. 1, т. 10 КТ и според нас трябва да продължи работата в посока пре-
махване и на другите дискриминационни текстове в законодателството.
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Трудови спорове

В чл. 357 се създава ал. 3: 
„(3) Трудови са и споровете между работниците и служителите, 

изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, и пред-
приятието ползвател при нарушаване на правата им.“

Съгласно определението, дадено от Кодекса на труда, „... трудови са 
споровете между работника/служителя и работодателя, относно възник-
ването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите 
правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните тру-
дови договори и установяването на трудов стаж“. С добавената нова ал. 3 
в чл. 357 от Кодекса на труда, трудови са вече и споровете между работни-
ците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна 
работа, и предприятието-ползвател при нарушаване на правата им. 

Трудовите спорове са граждански дела по смисъла на чл. 6, ал. 1 от 
Гражданския процесуален кодекс (ГПК), защото трудовите правоотноше-
ния, от които произхождат, се регулират с метода на равнопоставяне на 
техните субекти (страните по трудовото правоотношение).

В зависимост от това кои са страните по спора различаваме индивиду-
ални и колективни трудови спорове. За индивидуални трудови спорове 
говорим тогава, когато те възникват между отделен работник/служител и 
работодател.

Правната уредба на индивидуалните трудови спорове се съдържа в 
глава ХVІІІ от Кодекса на труда (КТ). Тя е изцяло законова уредба и за ней-
ното прилагане не се предвижда и няма издадени подзаконови норматив-
ни актове.

Понятието за индивидуални трудови спорове се извежда от чл. 357 КТ 
и се характеризира със своите страни и предмет.

1. Страни. Индивидуални трудови спорове са спорове между отделния 
работник или служител и работодателя като страни по индивидуално тру-
дово правоотношение.

При споровете по чл. 357, ал. 3 КТ страни по спора са работника или 
служителя, изпратен от ПОВР от една страна и предприятието-ползвател 
– от друга страна.

2. Предмет на спора. Това са спорове относно възникването, същест-
вуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. 
Такива са и споровете между работниците и служителите, изпратени от 
предприятие, което осигурява временна работа и предприятието-полз-
вател, при нарушаване на правата им.

 Основната същностна характеристика на индивидуалните трудови спо-
рове е, че те са спорове за субективни права и задължения по трудовото 
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правоотношение. Те са правни спорове, т.е. спорове, относно субективни 
права и задължения, предвидени в разпоредби на действащото трудово 
право. Това са спорове за нарушени или застрашени от нарушаване субек-
тивни права и за неизпълнени трудови задължения.

Претенцията на индивидуалните трудови спорове може да се обо-
снове чрез познаването на субективните права и задължения по трудовото 
правоотношения от всяка от страните по него, изпълнението на задълже-
нията по трудовото правоотношение от всяка от страните, както и познава-
нето на последиците от това неизпълнение. За трудовите спорове между 
работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява 
временна работа и предприятието-ползвател за нарушаване на правата 
им, преди всичко, следва добре да се познават правата на тези работни-
ци, установените с разпоредбите на Кодекса на труда в чл. 107ф КТ и в 
частност с договора по чл. 107р КТ.

Индивидуалният трудов спор възниква между работодателя от една 
страна и работника от друга. В хипотезата на чл. 357, ал. 3 КТ ще е налице 
спор, но не със същинския работодател, този който сключва трудовия до-
говор по чл. 107р, т.е. ПОВР, а спорът ще е между предприятието-ползва-
тел и работника. 

Разглеждането и решаването на индивидуалните трудови спорове се 
осъществява по общия ред, уреден в Гражданския процесуален кодекс. 
Съг лас но но ви те пра ви ла за мес т на под съд ност, ра бот ни кът/слу жи те лят 
мо же да пре дя ви иск сре щу ра бо то да те ля си не са мо по местоседалището 
на от вет ни ка, но и по мяс то то, къ де то той оби чай но по ла га своя труд (чл. 
114 ГПК).

Новата алинея 3 налага да се помисли дали не следва да се направи 
и промяна в чл. 114 ГПК34, във връзка с настъпилото допълнение в чл. 357, 
ал. 3 КТ. При тези спорове искът следва да се насочи не срещу работода-
теля (ПОВР), който е сключил трудовия договор, а срещу предприятието-
ползвател, което по смисъла на Кодекса на труда не е работодател. Тук се 
поставя под въпрос пасивната легитимация на ПП. Ако не настъпи промя-
на в ГПК, всъщност, ще липсва процесуална възможност за реализиране 
на защита на правата на работещите, ако те бъдат нарушени от предпри-
ятието-ползвател. 

Най-често срещани трудови спорове са тези, относно:
– прекратяване на трудови договори;
– неизплатени трудови възнаграждения или допълнителни възна-

граждения;
– обезщетения във връзка с трудови злополуки или професионални 

заболявания;
34 Чл. 114. Работникът може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото, където той 
обичайно полага своя труд
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– други обезщетения;
– за изменение мястото и характера на работата. 
В случаите на чл. 357, ал. 3 от Кодекса на труда трудовите спорове ще 

имат друг предмет. Предметът на тези спорове е очертан в чл. 107х от Ко-
декса на труда.

Как то ста на яс но, ком пе тен тен ор ган да раз г леж да тру до ви спо ро ве е 
съ дът. Ко га то ис ко ва та мол ба е по да де на пре ди из ти ча не то на давностния 
сро к, но е из п ра те на до не ком пе тен тен ор ган, сро кът не се смя та за про-
пус нат. В то зи слу чай не ком пе тен т ни ят ор ган е длъ жен да преп ра ти ис ко-
ва та мол ба слу жеб но на съ да.

Производството по трудови спорове е дву- или триинстанционно в за-
висимост от предмета на спора и обикновено трае продължителен период 
от време, докато съдебното решение влезе в сила. 

Съществен е въпросът в какъв давностен срок следва да се подават ис-
ковете до съда при възникване на трудово спор между работниците и слу-
жителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и 
предприятието-ползвател. Сро ко ве за пре дя вя ва не на ис ко ве за тру до ви 
спо ро ве са определени в чл. 358 КТ. Законът, обаче, определя, че е налице 
индивидуален трудов спор и когато има нарушение на изпълнение на пра-
вата на работниците от предприятието-ползвател. 

Следователно, работещите, изпратени от предприятие, което осигуря-
ва временна работа, могат да водят искове за нарушени права по Кодекса 
на труда, както срещу ПОВР, като работодател, така и срещу предприяти-
ето-ползвател. Исковите молби те могат да завеждат до съда в указаните 
от Кодекса на труда срокове – когато има незаконно прекратяване на тру-
довото правоотношение или в случаите на неплащане на трудово възна-
граждение.

Задължения на работодателя, във връзка с контрола
за спазване на трудовото законодателство

Чл. 403а  (1) В предприятието, в неговите поделения, обекти и ра-
ботни площадки, както и на други места, на които се полага наемен 
труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на кон-
тролните органи екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред, 
списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, 
което осигурява временна работа и документи, свързани с разпреде-
лението на работното време и организацията на работа: заповеди за 
полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположе-
ние, за установяване на непълно работно време и поименни графици 
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за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на 
работното време.

(2)………………………………………………………………………………35

В чл. 403а, ал. 1 е добавено изискването за работодателя да държи на 
разположение в предприятието (очевидно се има предвид предприятие-
то-ползвател), в неговите поделения, обекти и работни площадки, както 
и на други места, на които се полага наемен труд освен установения вече 
в нормата набор от документи и списък на работниците и служителите, 
изпратени от предприятие, което осигурява временна работа. Съгласно те-
кста на новия чл. 107с, ал. 6 КТ предприятието, което осигурява временна 
работа, е длъжно да уведоми писмено предприятието-ползвател за име-
ната на работниците и служителите, които предстои да бъдат изпратени 
при него, не по-късно от един работен ден преди започването на работата. 

Очевидно, промяната е наложена от приемането на раздел VІІІв, глава 
V от Кодекса на труда, относно Допълнителни условия за извършване на 
работа чрез предприятие, което осигурява временна работа.

Задължително предписание за изменение
на трудов договор

Чл. 404. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията 
на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с 
държавната служба, както и за предотвратяване и отстраняване на 
вредните последици от тях контролните органи на инспекцията по 
труда, както и органите по чл. 400 и 401 по своя инициатива или по 
предложение на синдикалните организации могат да прилагат следни-
те принудителни административни мерки:

т. 1. да дават задължителни предписания на работодателите, 
предприятията ползватели, органите по назначаването и длъжност-
ните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законо-
дателство, на законодателството, свързано с държавната служба, 
включително и на задълженията по социално-битовото обслужване 
на работниците и служителите и на задълженията за информиране 
и консултиране с работниците и служителите по този кодекс и по За-
кона за информиране и консултиране с работниците и служителите в 
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски друже-
35 Чл. 403а (2) Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприя-
тието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се 
полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по 
труда. 
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ства, както и за отстраняване на недостатъците по осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труда;

Нова „т. 9. при наличие на обстоятелствата по чл. 138, ал. 4 да да-
ват задължителни предписания на работодателите, органите по 
назначаването и длъжностните лица за изменение на трудовия дого-
вор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор 
при нормална продължителност на работното време“.

В член 404, ал. 1, са направени две изменения и допълнения:

1. В точка 1 са добавени предприятията-ползватели на работници или 
служители изпратени от предприятия, които осигуряват временна работа, 
като нов обект на принудителни административни мерки, с оглед изме-
нението и допълнението на КТ с нов раздел, регламентиращ дейностите 
по предоставяне и наемане на работници и служители чрез предприятие, 
което осигурява временна работа. 

Законодателят изрично е регламентирал, че спрямо предприятията-
ползватели контролните органи ще дават задължителни предписания за 
отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство на законода-
телството, свързано с държавната служба, включително и на задължения-
та по социално-битовото обслужване на работниците и служителите и на 
задълженията за информиране и консултиране с работниците и служите-
лите по този Кодекс и по Закона за информиране и консултиране с работ-
ниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприя-
тия и европейски дружества, както и за отстраняване на недостатъците по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 

Отново сме изправени пред въпрос дали предприятията-ползватели, 
формално или неформално са, или не са, работодатели. Вече сме изра-
зили мнение по този въпрос при коментара на съответните текстове от 
раздел VІІІв, глава пета от Кодекса на труда. Добавката на предприяти-
ята-ползватели в текста на ал. 1, т. 1 ни дава допълнителни аргументи в 
схващането им, като работодатели. И това е така, защото от гледна точка 
на определението за „предприятие“ в § 1, т. 2 КТ е абсурдно да се дава 
предписание на „… всяко място – предприятие, учреждение, организация, 
кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен 
труд“. Предписания се дават на работодателите, органите по назначаване, 
длъжностни лица, а не на правно-организационни форми, чрез които се 
работи.

Размиването на работодателската отговорност, както и разделянето на 
работодателските задължения между двата вида предприятия ще донесе 
само неясноти и затруднения при търсенето и реализирането на админи-
стративно-наказателна отговорност.



79

2. В новата точка 9, чиито текст е свързан с допълнението в чл. 138, 
което ние вече коментирахме. Текстът на точка 9 дава един общ регламент 
за действията на контролните органи в случай, че констатират, че работ-
никът или служителят по договор за работа за част от законоустановено-
то работно време полага труд извън установеното за него работно време, 
без да са налице условия за полагане на извънреден труд в случаите, до-
пустими от закона. В такъв случай контролните органи следва да съставят 
задължително предписание на работодателя или длъжностно лице за из-
менение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно вре-
ме, в трудов договор при нормална продължителност на работното време 
(осемчасов работен ден, петдневна работна седмица). 

Както посочихме, според нас изменението не е достатъчно пълено и 
ясно. Причините са две и се коренят в липсата на регламент относно:

– считано от кога се изменя трудовия договор – от момента на конста-
тиране на нарушението, съставяне на предписанието или след изтичане 
на някакъв друг срок установен в самото предписание и ;

– как ще се извърши изменението на останалата част от съдържанието 
на трудовия договор, като размер на трудовото възнаграждение, размер 
на платен годишен отпуск и други елементи пряко свързани или произти-
чащи от размер на работното време. 

Според нас в практиката ще възникнат формални и практически за-
труднения, за част от които вече споменахме по-напред.

Отговорност за нарушения на другите разпоредби
на трудовото законодателство

Чл. 414.  Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото 
законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се 
наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 
лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказа-
ние – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

 Изменение на ал. 3 Работодател, който наруши разпоредбите 
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3  и  чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с иму-
ществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновно-
то длъжностно лице – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко 
отделно нарушение.

 Нова „ал. 4. В случаите по ал. 3 от платената имуществена санк-
ция или глоба, наложена на работодателя или виновното длъжностно 
лице, се отчисляват и внасят в съответните осигурителни фондове 
дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето“.
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1. В ал. 3 на чл. 414 е добавена и разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от КТ, в 
която се установява изискването трудовият договор да се сключи между 
работника или служителя и работодателя преди постъпването му на ра-
бота. Съгласно изменението, при нарушаването на това императивно из-
искване на закона, работодателят следва да бъде наказан с имуществена 
санкция или глоба (в зависимост от правно-организационната му форма) 
в размер 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в раз-
мер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. 

2. Втората промяна е в ал. 4 на чл. 414 и е с изцяло ново съдържание, 
а досегашната ал. 4 става ал. 5. Накратко, съгласно текста на новата алинея 
4, в случаите на констатирано и санкционирано нарушение на:

– изискването за сключен трудов договор преди постъпване на ра-
бота, 

– неспазване на изискването за писмена форма на трудовия договор,
– изискването за уведомяване на Националната агенция за приходи-

те в законоустановените срокове от сключването или изменението на 
трудовия договор, 

– неизпълнение от страна на работодателя на задължението да пре-
достави на работника или служителя преди постъпването му на работа 
екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и 

– копие от завереното уведомлението до НАП, 
– както и нарушаването на изискването от страна на работода-

теля да не допуска до работа работника или служителя, преди да му 
предостави упоменатите вече документи, 

платената имуществена санкция или глоба, наложена на работодате-
ля или виновното длъжностно лице, се отчисляват и внасят в съответните 
осигурителни фондове дължимите от работодателя осигурителни внос-
ки за лицето. 

Коментирайки този нов текст, на първо място ще поставим въпросът за 
кое лице ще се внасят дължимите от работодателя осигурителни вноски? 
Приемаме, че става дума за работника или служителя, спрямо когото е 
констатирано едно от горните нарушения, въпреки че това не е категорич-
но регламентирано в новата норма. Реално в нея се споменават две лица – 
едното е „виновното длъжностно“, а другото е това, което е непосредствен 
обект на нарушение. Всичко това я прави неясна и пораждаща въпроси с 
различие в отговорите в зависимост от гледната точка, а в случая разшири-
телното тълкуване би било абсолютно недопустимо.

Ще обърнем внимание върху още няколко въпроса, които нормата 
поражда. Възможно е, хипотетично, работодателят да не е изпълнил за-
дължението си да предостави на работника или служителя, преди постъп-
ването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан 
от двете страни, и копие от завереното уведомление до НАП, както и да 
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е допуснал до работа работника или служителя, преди да му е предос-
тавил тези документи, но това не означава, че не са внесени съответните 
осигурителни вноски за този работник или служител. И от тук се поражда 
естественият въпрос, за кой период ще се внасят тези вноски събрани от 
работодателя под формата на глоба или имуществена санкция, няма ли да 
се получи дублиране на осигурителни вноски за един и същ период? 

От текста на нормата не става ясно на каква база ще се определят оси-
гурителните вноски, или с други думи, кой ще определя размерът на оси-
гурителния доход, може би контролните органи или административно на-
казващия орган? 

Текстът указва, че всъщност става дума за „дължимите“ осигурителни 
вноски. В тази връзка приемаме, че такова внасяне ще има, само, ако има 
дължими вноски. Ако няма дължими вноски, то означава ли, че текстът 
няма да действа?! Или може би ще има внасяне, но тогава тези вноски 
няма да могат да се определят като размер, или пък ще възникне риск за 
това те да се внасят втори път.

Отговорност на работника или служителя при предоставяне 
на работна сила без сключен трудов договор

Чл. 414а (1) Който предоставя работната си сила без сключен тру-
дов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигури-
телни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, опреде-
лени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа, 
в зависимост от съответната икономическа дейност и професия.

(2) Платената глоба по ал. 1 се превежда във фондовете на Държав-
ното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурител-
на каса по ред, определен от Министъра на труда и социалната поли-
тика и Министъра на финансите.

Още в началните текстове на Кодекса на труда е въведено задължи-
телното изискване отношенията при предоставянето на работна сила да 
се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовите правоотноше-
ния възникват въз основа на сключен трудов договор, избор или конкурс. 
Въведената с последното изменение и допълнение на КТ норма третира 
само предоставянето на работна сила без наличието на сключен трудов 
договор. 

1. На първо място следва да се спрем на значението на понятието „ра-
ботна сила“ като цяло и в контекста на новата норма. По принцип, това по-
нятие в статистическата наука се използва за дефиниране на текущото ико-
номически активно население. В икономическите науки понятието „работна 
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сила“ се разделя на две подгрупи – пасивна и активна (функционираща) ра-
ботна сила, като определение за онази част от населението на дадена дър-
жава, което е трудово активно и полага зависим труд или не полага такъв. 

Ако разгледаме понятието „работната сила“, като „собственост“ на от-
делната личност, то в този случай значението му ще бъде съвкупност от 
физически и интелектуални (умствени) умения и способности, необходи-
ми за полагане на труд. В трудовоправната теория е възприето, че работ-
ната сила е онази насрещна престация, в замяна на която работника или 
служителя получава трудово възнаграждение. Освен това, в правната те-
ория работната сила е възприета и като съществена част от обекта (пред-
мет) на всяко едно трудово правоотношение – зависимият труд. 

Работната сила е легално понятие, то се среща в редица текстове на 
Кодекса на труда, но за него не е въведена легална дефиниция. Редно е да 
поясним, че работната сила е съпътстваща част и от едно облигационно от-
ношение, например, договор за изработка, но при този договор резултатът 
или изработеният продукт са негов обект, а не работната сила на изпълни-
теля, с която резултатът или продуктът са изработени. 

С други думи и по смисъла на разглеждания нов чл. 414а, „работната 
сила“ е съществена, основна част от трудовата дейност, която лицето из-
вършва в дадено предприятие и за конкретен работодател, без да е на-
лице сключен трудов договор или друг договор, предмет на който да е 
именно извършването на дейността. 

2. Наличие на сключен трудов договор е следващият изискващ се от 
нормата фактически елемент, за да не бъде наложена глоба на лице, което 
извършва трудова по своя характер дейност или съгласно текста на норма-
та – предоставя работната си сила. 

Кодексът на труда въвежда задължителното изискване трудовият до-
говор между работника или служителя и работодателя да бъде сключен 
преди постъпването на работа36. 

Това изискване предполага, че когато лицето е започнало да извършва 
трудова дейност (да предоставя работната си сила) за конкретния работо-
дател, те вече следва да са обвързани в трудово правоотношение по си-
лата на сключен трудов договор. Нещо повече, работодателят следва да е 
изпълнил изискването на чл. 62, ал. 3 КТ37 за изпращане на уведомление за 

36 Чл. 61 ал. 1. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодате-
ля преди постъпването на работа.
37 Чл. 62, ал. 3.  В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор 
и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него 
лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реал-
но време на оправомощени лица от дирекции „Инспекция по труда“ електронен достъп до 
регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от 
съответното заверено уведомление.
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сключения трудов договор до съответната териториална дирекция на На-
ционалната агенция за приходите, както и да е предоставил на работника 
или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения 
трудов договор, подписан от двете страни, както и копие от уведомление-
то, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за 
приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работник или 
служител, преди да му предостави изброените по-горе документи38. Това 
означава, че не е достатъчно за работника или служителя съществуването 
на сключен трудов договор, за да постъпи на работа, както и за работода-
теля да го допусне. 

За да не се стигне до предвиденото в чл. 414а, ал. 1 е достатъчно само 
съществуването на сключен (подписан и от двете страни) трудов договор, 
като в този случай липсата на уведомление до НАП не е основание за на-
лагане на санкция на лицето.

3. От друга страна, при установяването на нарушение, по смисъла на 
чл. 414а, ал. 1 КТ, контролните органи задължително следва да констати-
рат и нарушение на трудовото законодателство от страна на работодателя 
и да пристъпят към мерките и действията предвидени в текста на чл. 405а 
КТ. Този текст е много тясно свързан практически с новата, коментирана от 
нас норма, относно отговорността на работодателя, в чието предприятие 
е констатирано нарушението, тъй като в основата и на двете норми стои 
предоставянето на работна сила без сключен трудов договор, само обек-
тите на санкцията са различни. 

Съгласно чл. 405а от Кодекса на труда, когато се установи, че работна 
сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ39, съществуването на 
трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от кон-
тролните органи на Инспекцията по труда. 

В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да 
се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се 
определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение. 
Отношенията между страните до издаване на постановлението се уреждат 
като при действителен трудов договор, ако работникът или служителят е 
бил добросъвестен при постъпването на работа. 

Въз основа на постановлението контролните органи на Инспекцията по 
труда дават предписание на работодателя да предложи на работника или 

38 Чл. 63, ал. 1. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя пре-
ди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете 
страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите.
  (2) Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му 
предостави документите по ал. 1.
39 Чл. 1, ал. 2 (Нова – ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила 
се уреждат само като трудови правоотношения.
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служителя сключване на трудов договор. Трудовият договор се сключва от 
датата на възникването на трудовото правоотношение, определена в по-
становлението, като в случай че контролният орган не е определил такава 
дата, трудовият договор се сключва от датата на издаване на постановле-
нието. 

В случай, че между страните не се сключи трудов договор, издаденото 
постановлението замества трудовия договор и той се смята за сключен за 
неопределено време при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден. 

Право на работодателят е да обжалва предписанието и постановление-
то по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен 
срок от връчването, а отмяната на акта от съда е основание за едностранно 
прекратяване на трудовия договор. 

Наказанието на работника или служителя, който предоставя работната 
си сила без сключен трудов договор, съгласно новата разпоредба ще е гло-
ба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължител-
но социално и здравно осигуряване. Този размер ще се определя върху 
минималния осигурителен доход за изпълняваната работа, съгласно На-
ционалния класификатор на длъжностите и професиите и в зависимост 
от съответната икономическа дейност. 

Законодателят е възложил една много отговорна задача на инспекти-
ращите контролни орган да направят преценка, най-вероятно към момен-
та на констатирането, каква точно длъжност изпълнява нарушителя, съо-
бразно изпълняваната от него работа. Това може да се окаже доста трудно 
в определени случаи, както и да даде основание за оспорване по съдебен 
ред на наложеното „наказание“, предвид това, че размерът на санкцията е 
изцяло базиран на размера на минималния осигурителен доход за изпъл-
няваната работа.

От този текст се пораждат няколко въпроса:
Първият е: Тази „глоба“ представлява ли същинско административно 

наказание, предвид идеята тези средства да се превеждат във фондовете 
на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравнооси-
гурителна каса по ред, определен от Министъра на труда и социалната по-
литика и Министъра на финансите по осигурителните сметки на работника 
или служителя?

Според нас в случай, че сумите се превеждат по осигурителните сметки 
на лицето, думите „наказва“ и „глоба“ в текста на нормата не са подходя-
щи, тъй като в този случай административната санкция, която контролните 
органи следва да налагат е по-скоро принудителна възстановителна ад-
министративна мярка40, чиято цел ще бъде възстановяване на вредите, 

40 ЗАНН, чл. 22. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, 
както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прила-
гат принудителни административни мерки.
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които са нанесени на осигурителната система от невнасянето на осигури-
телни вноски от и за конкретното лице и нарушаването на принципа на 
солидарност. 

С други думи, за лицето нарушило изискването на закона за постъпва-
не на работа само след сключен трудов договор, се въвежда едно задъл-
жение за заплащане на трикратния размер на личните осигурителни внос-
ки за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху 
минималния осигурителен доход за изпълняваната от него към момента 
на констатиране на нарушението работа. 

Следващите въпроси са свързани с първия и със същността на адми-
нистративните санкции – какъв ще е редът за нейното налагане и от кой 
орган, както и по какъв ред ще може да се обжалва административния 
акт, с който е наложена, освен това какво ще стане с внесените в осигури-
телните фондове суми в случай, че съдът отмени акта за установяване на 
административно нарушение? 

И накрая, кой ще е периода, за който ще се разпределят осигурител-
ните вноски по осигурителната сметка на лицето и няма ли да се получи 
дублиране на осигурителни вноски за един и същ период?

Основен принцип в административното право е административната 
санкция да бъде определена по размер и да е съобразена с тежестта и 
вида на административното нарушение. 

При прилагането на новата норма, която приемаме, че е със санкцио-
нен характер, размерът на санкцията е само условно определен (трикрат-
ния размер на личните осигурителни вноски), а не е разположена в кон-
кретни граници. Освен това административно-наказващият орган е лишен 
от правото (а и от задължението) при налагането на административна 
санкция да се съобрази с тежестта на конкретното нарушение и формата и 
вида на вината на нарушителя.

Освен това, не става ясно дали и как би могла да се прилага възмож-
ността, която КТ предоставя за сключване на споразумение по чл. 415г41. 

41 Чл. 415г.  (1) До издаване на наказателното постановление, но не по-късно от 30 дни от 
съставяне на акта за установяване на административно нарушение административно-наказ-
ващият орган и нарушителят могат да постигнат споразумение, освен в случаите, когато дея-
нието съставлява престъпление.
(2) Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласието на административно-
наказващия орган и нарушителя по следните въпроси:
1. извършено ли е деянието, извършено ли е то от нарушителя, извършено ли е виновно и 
съставлява ли административно нарушение;
2. какъв да бъде видът и размерът на наказанието.
(3) Със споразумението не може да се определя:
1. наказание от вид, различен от предвидения в закона за конкретното административно 
нарушение;
2. размер на глобата или на имуществената санкция, по-нисък от минималния, предвиден за 
конкретното административно нарушение.
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За останалите административни наказания съществува възможност до 
издаване на наказателното постановление, но не по-късно от 30 дни от 
съставяне на акта за установяване на административно нарушение ад-
министративно-наказващият орган и нарушителят да постигнат спора-
зумение, освен в случаите, когато деянието съставлява престъпление. 
Споразумението съдържа съгласието на административно-наказващия 
орган и нарушителя по въпроса извършено ли е деянието, извършено 
ли е то от нарушителя, извършено ли е виновно и съставлява ли адми-
нистративно нарушение, както и какъв да бъде видът и размерът на 
наказанието. 

По наше мнение, реалното сключване на споразумение с лице, пре-
доставящо работната си сила без сключен трудов договор е практически 
невъзможно, тъй като „санкцията“ е без алтернатива, тя е категорично 
определена като метод за изчисляване, но не и като абсолютен размер 
(„… трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължи-
телно социално и здравно осигуряване, определени върху минималния 
осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съот-
ветната икономическа дейност и професия“). 

Също така, без ясен отговор, от гледна точка на практическото прило-
жение на новата норма, е въпросът – би ли могло и по какъв ред „наруши-
телят“ да се възползва от предвидената в закона възможност за разсроч-
ване на задължението. 

Считаме, че и тази възможност е практически неприложима, въпреки 
че тя е предоставена по силата на закона (освен в определени случаи), 
от която лицето би следвало да може да се възползва, например поради 
това, че наличните му парични средства не са достатъчни за погасяване 
на задълженията му по влязлото в сила наказателно постановление. Ако 
практически се приложи възможността за разсрочване на задължението 
по наложената санкция, то за кои месеци ще бъдат внесени осигурителни-
те вноски – към момента на констатиране или към момента на издаване 

(4) Споразумението се подписва от административно-наказващия орган и от нарушителя или 
от негов изрично упълномощен представител.
(5) В 14-дневен срок от подписване на споразумението изпълнителният директор на Изпъл-
нителна агенция „Главна инспекция по труда“ или управомощено от него длъжностно лице 
издава решение.
(6) Споразумението се одобрява, ако:
1. са спазени изискванията на закона;
2. определената с него глоба или имуществена санкция е заплатена или обезпечена по смет-
ка на контролния орган.
(7) Решението по ал. 5 не подлежи на обжалване.
(8) Споразумението влиза в сила от датата на одобряването му. Споразумението има после-
диците на влязло в сила наказателно постановление.
(9) В случаите, когато споразумението не бъде одобрено, административно-наказващият ор-
ган издава наказателно постановление. 
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на наказателното постановление, или пък към някакъв друг момент, опре-
делен от административно-наказващия орган?

В заключение ще подчертаем, че се опитахме само да очертаем някои 
разсъждения и въпроси, които пораждат новите текстове като считаме, че 
някои от отговорите ще дойдат с практиката по прилагането им, а може би 
практиката ще породи и още въпроси. Друга част от отговорите може би 
ще се появят, когато бъде определен в административен акт от Министъра 
на труда и социалната политика и Министъра на финансите редът, по кой-
то ще се превежда сумата събрана от глобата във фондовете на Държавно-
то обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, 
а трета част от отговорите ще се появят по пътя на тълкуването. 

Отговорност за маловажно нарушение

Чл. 415в (1) За нарушение, което e отстранено веднага след устано-
вяването му по реда, предвиден в този Кодекс, и от което не са произ-
текли вредни последици за работници и служители, работодателят се 
наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а 
виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 50 до 100 лв.

(2) Не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 142, чл. 62, ал. 1 и 343 и 
чл. 63, ал. 1 и 2.44

1. Първото изменение на чл. 415в КТ се изразява в императивно въвеж-
дане на условие, при което дадено нарушение би могло да се третира като 
маловажно. По смисъла на изменението, това нарушение следва да е отстра-
нено веднага. В стария текст бе регламентирано нарушението да е такова „... 
което може да бъде отстранено веднага“. Най-общо с промяната се въвежда 
задължителното изискване, за да бъде третирано едно нарушение като ма-
ловажно, то да се отстрани веднага, в същия ден, когато е установено. 
42  КТ, чл. 61. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя 
преди постъпването на работа.
43  КТ, чл. 62. Трудовият договор се сключва в писмена форма.
  (3) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдне-
вен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен 
да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на 
оправомощени лица от дирекции „Инспекция по труда“ електронен достъп до регистъра на 
трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното 
заверено уведомление.
44 КТ, чл. 63. (1) Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя пре-
ди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете 
страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите.
 (2) Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му 
предостави документите по ал. 1.
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2. По-същественото изменение на чл. 415в от КТ се изразява в допъл-
ването му с нова алинея 2, чрез която се въвеждат изрично норми от Коде-
кса на труда, при нарушаването на които не може да се приложи чл. 415в, 
ал. 1 и да се наложи имуществена санкция или глоба в по-малък от общо 
предвидения за нарушаване на трудовото законодателство размер.

Законодателят изрично е изключил от кръга на маловажните, следните 
нарушения:

– липсата на сключен трудов договор между работника или служителя 
и работодателя преди постъпване на работа;

– нарушение на изискването за писмена форма на трудовия договор;
– задължението за изпращане на уведомление до НАП в срок от три 

дни от неговото сключване и от седем дни от изменението му;
– задължението на работодателят да предостави на работника или 

служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения тру-
дов договор, подписан от двете страни, и копие от завереното уведомле-
ние до НАП;

– задължението да не допуска до работа работника или служителя без 
да му е предоставил тези документи.

Изричното въвеждане на част от така изброените изключения в новата 
алинея е основателно, тъй като, липсата на сключен трудов договор в ус-
тановената писмена форма е нарушение, което може да бъде отстранено 
веднага. От него може да не са настъпили кой знае какви вредни последи-
ци за работника или служителя, но по своята същност тежестта на това на-
рушение е голяма, предвид обвързаността на цялото трудово правоотно-
шение, като съвкупност от права и задължения на страните с основанието 
за неговото възникване, и в никакъв случай не би могло да се приеме за 
маловажно, независимо че е отстранимо веднага. 

Не така стоят, обаче, нещата с неизпълнението на задължението за из-
пращане на уведомление до НАП в срок от три дни от сключването на тру-
довия договор и от седем дни от изменението му. Съгласно  чл. 62, ал. 4 
КТ, след установените срокове, уведомление за сключен трудов договор се 
изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контрол-
ните органи на Инспекцията по труда. По тази причина нарушението на чл. 
62, ал. 3 КТ45 не би могло да се отстрани веднага и по презумпция няма да 
попадне в изискването за маловажност.

45 Чл. 62, ал. 3. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в 
седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице 
е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на На-
ционалната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реал-
но време на оправомощени лица от дирекции „Инспекция по труда“ електронен достъп до 
регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от 
съответното заверено уведомление.
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Накрая, няколко думи относно разликата между маловажно наруше-
ние на трудовото законодателство и маловажния случай в администра-
тивното право.

Съгласно закона, нарушенията на трудовото законодателство се уста-
новяват с актове, съставени от държавните контролни органи (чл. 416, ал. 
1 КТ). Установяването на нарушенията на трудовото законодателство, из-
даването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления 
се извършват по реда, предвиден в Закона за административните наруше-
ния и наказания (ЗАНН), доколкото с Кодекса на труда не е установен друг 
ред (чл. 416, ал. 6 КТ).

Следва да се прави разлика между „маловажен случай“ по ЗАНН и „ма-
ловажно нарушение“ на трудовите норми по КТ. Общото понятие за ад-
министративното нарушение се съдържа в чл. 6 ЗАНН46. В чл. 2847 и чл.  39, 
ал.  148 ЗАНН законът си служи още с понятията „маловажни“ и „явно мало-
важни“ нарушения. При извършване на преценка дали са налице основа-
нията по чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно 
закона, като отграничи „маловажните“ случаи на административни нару-
шения от нарушенията, обхванати от чл. 6 ЗАНН.

Когато деянието представлява „маловажен“ случай на администра-
тивно нарушение, наказващият орган всъщност освобождава нарушите-
ля от административно-наказателна отговорност. Съгласно Тълкувател-
но решение № 1 от 12 декември 2007 г. на Върховния касационен съд на 
РБългария „Преценката на административно-наказващия орган за „мало-
важност“ на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и под-
лежи на съдебен контрол. 

За разлика от маловажния случай в административното право, мало-
важното нарушение по чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, макар и мало-
важно, подлежи на наказание“.

Приложимост на административно-наказателната
отговорност за нарушения на трудовото законодателство

Чл. 415е Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и 
спрямо предприятие-ползвател.
46 ЗАНН, чл. 6. Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), кое-
то нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено 
за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
47 ЗАНН, чл. 28. За маловажни случаи на административни нарушения, наказващият орган може: 
а) да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повтор-
но извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.
48 ЗАНН, чл. 39. (1) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени 
при извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция, глоба 
до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10 лева.
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Създаден е нов чл. 415е, съгласно който разпоредбите на раздел II, 
глава деветнадесета – „Контрол за спазване на трудовото законодателство 
и административно-наказателна отговорност за неговото нарушаване“ от 
КТ, който е озаглавен „Административно-наказателна отговорност за на-
рушения на трудовото законодателство“ ще се прилагат и за предприя-
тията-ползватели на работници и служители изпратени от предприятията, 
които осигуряват временна заетост. 

С други думи, към административно-отговорните субекти за спазване 
на трудовото законодателство законодателят изрично добавя и още един 
– предприятието-ползвател.

Така общо формулирана разпоредбата, според нас, звучи абстрактно и 
непълно, като считаме че ще породи редица затруднения и на практика ще 
остане неприложима. 

Първо, така както е формулиран текстът звучи неточно, некоректно. Са-
мостоятелно предприятия-ползватели, които да използват труда само на 
изпратени им от ПОВР работници и служители, не съществуват. Това са от-
делни работодатели, предприятия, които, тогава когато това е допустимо 
и по реда на договора по чл. 107р КТ и договора по чл. 107у КТ приемат на 
работа изпратени им от ПОВР работници/служители. 

При тях работят, както наети по двустранни договори, така и изпратени 
от ПОВР работници и служители. Тоест, те са отговорни за спазването на 
трудовото законодателство, както за едните, така и спрямо другите работ-
ници/служители. За какво „.. съответно..“ приложение става въпрос?!

Впрочем, същият извод можем да направим и от чл. 107ч КТ, според 
който „За неуредените в този раздел въпроси се прилагат общите разпо-
редби на този Кодекс.“ Нима е възможно да мислим, че предприятието-
ползвател е неотговорно, след като дори и новата норма на чл. 357 КТ го 
обвързва със съдебна отговорност спрямо изпратените от ПОВР работни-
ци/служители.

Ако въобще текстът трябва да съществува, той следваше да има друго 
съдържание, което да ангажира предприятията-ползватели с администра-
тивно-наказателна отговорност за нарушения на трудовото законодател-
ство спрямо изпратените работници и служители. 

Второ, по принцип има логика да съществува подобен текст, защото 
редица от нормите на въпросния раздел няма как да бъдат приложени и 
спрямо предприятията-ползватели на работници и служители изпратени 
от предприятията, които осигуряват временна заетост, защото те формал-
но-правно не са страна в трудовите правоотношения. По смисъла на нови-
те текстове на Кодекса на труда, регламентиращи условия за извършване 
на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, страна по 
трудовото правоотношение, е предприятието, което осигурява времен-
на заетост. То е и носител на значителна част от чисто работодателските 
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задължения по това правоотношение, като например: да начислява във 
ведомост за заплати трудовото възнаграждение на работника или слу-
жителя, да плаща на работника или служителя полагащото му се трудово 
възнаграждение, по писмено искане на работника или служителя да му 
издаде извлечение от документите за изплатените или неизплатените тру-
дови възнаграждения и обезщетения, при прекратяване на трудовото пра-
воотношение да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който 
се удостоверява прекратяването му. Нещо повече, предприятието, което 
осигурява временна работа е страна по трудовия договор, то е „прогласе-
ния“ от закона работодател, който самостоятелно наема работници или 
служители по трудово правоотношение, независимо, че тези работници 
или служители се предоставят за „ползване“, т.е. престират труд на друго 
предприятие. 

В крайна сметка текстът ни доближава до тезата, че фактически пред-
приятието-ползвател е работодател. 

За да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност 
на дадено лице (физическо или юридическо), то следва да бъде носител 
на определени задължения, както и да е субект на административна отго-
ворност, предвиден в конкретен нормативен акт. Основен правен принцип 
е, че санкционните норми не могат да бъдат прилагани по аналогия и да 
се тълкуват разширително. В тази връзка считаме, че по-правилно щеше 
да бъде, ако законодателят бе допълнил всеки текст от раздел ІІ и бе доба-
вил и предприятието-ползвател като възможен субект на административ-
но нарушение и носител на административно-наказателна отговорност по 
Кодекса на труда. 

Същото се отнася и за предприятията, които осигуряват временна ра-
бота, предвид важността им като реална страна по трудовия договор и тру-
довото правоотношение и задълженията им, произтичащи от този факт и 
които законодателя неоснователно е изпуснал, допълвайки субектите на 
административно-наказателна отговорност. 

Допълнителни разпоредби на КТ

 § 1, т. 1. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или 
негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически 
обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, коопе-
рация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подоб-
ни), което самостоятелно наема работници или служители по трудо-
во правоотношение, включително за извършване на надомна работа 
“и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател“.
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Допълнението в определението за работодател вече коментирахме. 
Фактически добавката „узаконява“ текстовете в чл. 107р КТ и следващите, 
в които този субект в тройното отношение е наричан „работодател“. Оче-
видно е, че е въведена в текста, за да има съответствие с досега приемано-
то и разбирано за „работодател“ с въведената употреба на това понятие в 
раздел VІІІ на глава V от Кодекса на труда.

ПОВР не е работодател, но добавката ни „разпорежда“ да го възприе-
маме като такъв. На фона на истинските отношения между трите субекта 
точно това „ни казва“ добавката.

Поначало, „Работодател“ е:
• физическо или юридическо лице или негово поделение
• всяко друго организационно и икономически обособено образува-

ние, като изброените:
– предприятие
– учреждение
– организация
– кооперация
– стопанство
– заведение
– домакинство
– дружество и 
– други подобни,
което самостоятелно наема работници или служители по трудово 

правоотношение, включително за извършване на надомна работа. Тоест, 
което сключва двустранни трудови договори, каквито познава и урежда 
Кодекса на труда и по които директно се предоставя работна сила от ра-
ботника на работодателя. 

Добавеният текст „ни казва“: „работодател е и този, който наема ра-
ботници или служители, но не да престират нему труд, а да ги изпрати да 
престират труда си на друг работодател, който наричаме „предприятие-
ползвател“.

§ 1, т. 4. „Предприятие“ е всяко място – предприятие, учреждение, 
организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се 
полага наемен труд, “както и място, определено от предприятие-
ползвател“.

И този текст коментирахме по-горе в рамките на коментара на чл. 107р 
КТ. Очевидно е, че неговото предназначение е да не допусне предприяти-
ето-ползвател да бъде възприемано, като работодател, т.е. като субект на 
тройното правоотношение, на който директно се престира труд от работ-
ника, макар да не е работодател, т.е. не той да е сключил трудовия договор 
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с работника. Предвид направения коментар, няма да се спираме по-под-
робно на добавката в § 1, т. 4. 

Поради същата причина, няма да се спираме и на определенията в § 1, 
т. 17 за „Предприятие, което осигурява временна работа“ и т. 18 за „Пред-
приятие-ползвател“ 49

.

§ 1, т. 20. „Основни условия на труд и заетост“ са: „условия на труд 
и заетост, установени от законови и подзаконови нормативни актове, 
административни актове, колективни трудови договори и/или други 
разпоредби, които са в сила в предприятието-ползвател и се отнасят 
до продължителността на работното време, извънредния труд, по-
чивките в работно време, междудневната и седмичната почивка, нощ-
ния труд, основния и допълнителния отпуск, почивните дни и офици-
алните празници, защита на непълнолетните и жените, както и по 
отношение на заплащането.“

Ново е и определението по § 1, т. 20 КТ, което пряко свързваме с чл. 
107т, ал. 2, уреждащ задълженията на предприятието-ползвател. 

Това определение е почти пряка, буквална, заемка от текст на чл. 3 от 
Директива 2008/104/ЕО на ЕП и на Съвета от 19.11.2008 г., относно рабо-
та чрез агенции за временна заетост50. Ето защо, то е по-скоро израз на 
уважение, на преклонение, пред европейския законодател и едва ли до-
принася с нещо съществено за регулацията на работата на предприятията-
ползватели.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА на ЗИДКТ 

§ 25. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008  г., от-
49 „17. „Предприятие, което осигурява временна работа” е всяко физическо или юридическо 
лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, 
за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие-ползвател под негово ръко-
водство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта.
18. „Предприятие-ползвател” е всяко физическо или юридическо лице, което извършва тър-
говска дейност и под чието ръководство и контрол се изпълнява възложена от него работа от 
работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа”.
50 Чл.  3. Определения:
... е) „основни условия на труд и заетост“ означава условия на труд и заетост, установени 
от законодателство, подзаконови актове, административни разпоредби, колективни трудови 
договори и/или други обвързващи общи разпоредби, които са в сила в предприятието-полз-
вател и се отнасят до:
i) продължителността на работното време, извънредния труд, почивките в работно време, 
периодите за почивка, нощен труд, отпуск и официални празнични дни;
ii) заплащането.
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носно работа чрез агенции за временна заетост (OB, L 327/9 от 5 де-
кември 2008 г.) и Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. 
за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родител-
ския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес 
(BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и 
средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятия-
та с държавно участие и на предприятията от общ икономически ин-
терес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за 
отмяна на Директива 96/34/ЕО (OB, L 68/13 от 18 март 2010 г ).

 
Със съответните разпоредби на закона се транспонират две европей-

ски директиви: Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 г., относно работа чрез агенции за временна 
заетост и Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане 
на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, като по 
този начин в българското трудово законодателство се въвежда комплекс 
от норми, регулиращи работата чрез агенции за временна заетост, като се 
променят действащи разпоредби и се създават нови, с цел насърчаване на 
съвместяването на професионалния и семейния живот. 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 26. До 5 декември 2011 г. Министърът на труда и социалната по-
литика, след консултации с организациите на работодателите и на 
работниците и служителите, признати за представителни на нацио-
нално равнище, извършва преглед на ограниченията или забраните за 
изпълнение на работа от работници и служители, изпратени от пред-
приятие, което осигурява временна работа, за установяване на тяхна-
та обоснованост от гледна точка на общия интерес или правилното 
функциониране на пазара на труда и предотвратяването на злоупо-
треби. За резултатите от прегледа се изпраща информация до Евро-
пейската комисия. 

Посочената разпоредба е пряко свързана с изпълнението на Директива 
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008  г., 
относно работата чрез агенции за временна работа. Друг е въпросът до-
колко Директивата изисква от РБългария това, което законодателят е по-
сочил в § 24 и най-вече доколко посочената Директива е задължителна 
за РБългария. В това отношение КНСБ продължава да отстоява идеята, че 
Директива 2008/104/ЕО не е задължителна за Република България. 
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Основният резултат, който Директивата изисква от държавите-членки 
е едновременното повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на 
труда в съответната страна. В Директивата никъде не съществува правна 
норма, която изрично да задължава страните-членки да инкорпорират 
нейните норми в националните си законодателства. Чрез Директивата 
Европейския съюз преследва определени цели, което налага и нейното 
транспониране, но ако поставените цели не водят до изискуемите резул-
тати – едновременно повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара 
на труда в съответната страна, то логичният извод е, че всъщност нуждата 
от прилагане на Директивата за съответната страна отпада. 

Това от само себе си води до заключението, че най-ключовата част от 
цялата Директива са именно целите, които са поставени в нея и преди да-
дена държава да започне транспонирането й трябва да определи, доколко 
постигането на целите на Директивата ще доведе до изискуемия резултат 
– едновременното повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на 
труда.

След внимателен анализ на текстовете на Директивата стигнахме до 
заключението, че същата се стреми да постигне основния изискуем резул-
тат, като си поставя следните косвени (общи) и преки (конкретни) цели :

Косвени (общи) цели:
– насърчаване и съчетаване на гъвкавостта и сигурността;
– разширяване възможностите за свободно движение на работна 

сила;
– доизграждане на вътрешния пазар;
– разширяване възможностите на работниците да се ползват от спосо-

бите предлагани от глобализацията;
– ефективно допринасяне за създаването на работни места и разра-

ботването на гъвкави форми на заетост.
Преки (конкретни) цели:
– въвеждане на минимални изисквания;
– еднакво третиране на работниците;
– установяване на специална защитна рамка за наетите чрез Агенции 

за временна работа (разбирай предприятия за осигуряване на временна 
работа);

– въвеждане на законови, подзаконови или административни разпо-
редби, които са по-благоприятни.

 На първо място: Директивата изисква реализацията на косвените 
цели. Те са с общ характер и поради тази причина на първо време е не-
обходимо тяхната реализация да бъде приоритетна. Ако косвените цели 
на Директивата се реализират, това би довело до създаването на една 
стабилна основа, която да се превърне във фундамент за реализация-
та на преките (конкретните) цели на същата. Едва, когато в съответната 
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държава-членка се реализират посочените косвени (общи) и преки (кон-
кретни) цели, ще може да се търси и реализацията на основния изискуем 
резултат, който Директивата си е поставила за цел – едновременното по-
вишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда в съответната 
страна. 

Въпреки, че КНСБ многократно е изтъквала разискваните до момента 
мотиви и аргументи, отговорните фактори в държавата предприеха друг 
подход на тълкуване и реализация на Директива 2008/104/ЕО, относно ра-
ботата чрез агенции за временна работа (разбирай предприятия за осигу-
ряване на временна работа). Те решиха, че ще изпълнят изискванията на 
Директивата и ще модернизират трудовите отношения на пазара на тру-
да в Република България, чрез легитимирането на тези предприятия, като 
субект на пазара на труда и регламентират свързаното с тяхната дейност 
сложно тройно правоотношение. Похват, против който организацията се 
противопостави още от момента, в който се появи първият законопроект 
за създаването им, през 2007 година. 

В продължение на 4 години КНСБ води дълга и изтощителна битка, 
както с държавата, така и с работодателските организации, като успя да 
забави навлизането на тези предприятия на пазара на труда до възможно 
най-късния момент (края на 2011 г.). 

В началото на 2011 г. Националният съвет за тристранно сътрудничест-
во даде мандат на работна група, в която участваха социалните партньори 
на бипартитно ниво (представителните синдикални и работодателски ор-
ганизации), които да представят проект на закон, уреждащ транспонира-
нето на Директива 2008/104/ЕО. Представителите на отделните организа-
ции не успяха да постигнат консенсус, заемайки крайно противоположни 
позиции относно това как трябва да бъде уредена материята.

В крайна сметка можем да заключим, че при изготвянето на настоящия 
закон за изменение и допълнение на КТ, законодателят в много голяма 
степен се е повлиял от предложенията направени от КНСБ и дейността на 
предприятията осигуряващи временна работа бе регламентирана по един 
приемлив, според нас, начин отчитащ в разумна степен интересите на ра-
ботниците и служителите. Така например:

– включени са редица ограничения, които трябва да се спазват при на-
емането на работна ръка чрез предприятие осигуряващо временна работа 
(чл. 107р, ал. 3 КТ);

– трудовият договор с ПОВР може да се сключва само, въз основа на 
следните 2 основания: до завършване на определена работа или за за-
местване на работник или служител, който отсъства от работа (чл. 107р, 
ал. 4 КТ);

– формирани са множество задължения на ПП (чл. 107т КТ) – в първо-
началните варианти не бяха предвидени почти никакви задължения за ПП;
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– въведена е възможността работникът или служителят да откаже ра-
ботата в ПП, когато тя не съответства на професионалната му квалифика-
ция или здравословното му състояние (чл. 107с, ал. 3 КТ);

– въведена е солидарната отговорност за ПОВР и ПП (чл. 107т, ал. 3 КТ).

Изменения и допълнения в други закони

§ 27. В Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн. 
ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25 
от 2001 г. и бр. 87 от 2006 г.), в чл. 21, след думите: „нови работници“ 
се поставя запетая и се добавя „включително изпратени от предприя-
тие, което осигурява временна работа“.

Тази нова редакция на чл. 21 ЗУКТС е породена от въвеждането за пръв 
път с Кодекса на труда на агенциите за временна работа в българската 
практика51. Целта е да се гарантира по еднакъв начин правото на стачка 
и да се защитят от прилагане на локаут52 работниците изпратени от пред-
приятие, което осигурява временна работа с тези назначени на другo ос-
нованиe.

§ 28. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд се пра-
вят следните изменения:

1. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 10 се изменя така:
„10. „Предприятие, което осигурява временна работа“ е понятие-

то, определено в § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекса 
на труда.“

2. Навсякъде в закона думата “заетост“ се заменя с “работа“.
Във връзка с въвеждането на понятието „Предприятие, което осигурява 

временна работа“ и с цел законодателна икономия, законодателят пре-
праща към определението, което е дадено в основния закон регламенти-
ращ предприятията за временна работа, а именно Кодекса на труда.

Понятието „заетост“ е заменено с „работа“, като по-подходящо и се 
свързва с полагане на наемен труд.

51 § 1, т. 17. „Предприятие, което осигурява временна работа“ е всяко физическо или юриди-
ческо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или слу-
жител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово 
ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта.
52 Чл. 20. След обявяване на стачката и през времето, докато трае законна стачка, работода-
телят не може да преустановява дейността на предприятието или на част от него и да увол-
нява работници, с цел да:
1. предотврати или преустанови стачката;
2. осуети удовлетворяването на предявените искания.
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§ 29. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните допъл-
нения:

В чл. 6а, ал. 1, след думите „чл. 121, ал. 3“ се добавя „и 4“.
Чл. 6а, ал. 1. Осигурителните вноски за работниците и служители-

те, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 „и 4“ от Кодекса на труда, 
се дължат върху получените, включително начислените и неизплате-
ните, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни въз-
награждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата 
държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки 
на заплащане на труда в приемащата държава, а за работниците и 
служителите, командировани в държава, в която не са определени ми-
нимални ставки на заплащане – минималния осигурителен доход по чл. 
6, ал. 2, т. 3 и върху не повече от максималния месечен размер на осигу-
рителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1.

Допълнителната разпоредба на чл. 6а, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване урежда осигуряването на командированите работници и слу-
жители, когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на 
услуги в други държави-членки на Европейския съюз, държавите от Евро-
пейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария е по-
дълъг от 30 календарни дни. 

С промяната към горната категория командировани се включват и ра-
ботници и служители, изпратени в посочените държави от предприятие, 
което осигурява временна работа при указаните в законовия текст на чл. 
121, ал. 4 КТ условия и правилата за социално осигуряване по чл. 6а КСО 
ще важат и за тях.

В чл. 57:
а) в ал. 1, след думата „Осигурителят“ се поставя запетая и се до-

бавя “а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна 
работа – предприятието ползвател“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2, след думата „осигурителят“ се добавя “или предприяти-
ето ползвател“.

Деклариране на трудова злополука

Чл. 57 (1) Осигурителят, “а когато пострадалият е изпратен за из-
пълнение на временна работа – предприятието ползвател“, е длъжен 
в срок от 3 работни дни да декларира пред териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт всяка трудова злополука.

(2) Ако осигурителят „или предприятието ползвател“ не деклари-
ра злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право в 
срок една година от злополуката да я декларират пред териториално-
то поделение на Националния осигурителен институт.
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Текстът на чл. 57, ал. 1 КСО урежда декларирането на трудовата зло-
полука и по-специално задължението на осигурителя в срок от 3 работни 
дни да декларира пред териториалното поделение на Националния осигу-
рителен институт всяка трудова злополука. С направените допълнения на 
алинеята се предвижда задължението за деклариране на трудовата зло-
полука да се отнася и за предприятието-ползвател, когато пострадалият е 
изпратен за изпълнение на временна работа при него. С промените зако-
нодателят вменява на неосигурител осигурително задължение.

Предвидени са и действията, които трябва да предприеме осигуреното 
лице пред съответните институции при неизпълнение на задължението на 
осигурителя или предприятието-ползвател (чл. 57, ал. 2 КСО). 

3. Създава се чл. 66а:
 „Задължения на предприятието
Чл. 66а. Задълженията на осигурителя по тази глава се отнасят и 

за предприятието, когато в него са изпратени работници или служи-
тели за изпълнение на временна работа.“

С новосъздадения текст на чл. 66а КСО законодателят вменява на пред-
приятието, в което са изпратени работници или служители за изпълне-
ние на временна работа всички задължения, които имат осигурителите 
по глава пета от Кодекса, уреждаща осигуряването за трудова злополука 
и професионална болест. Това означава, че само по отношение на тези 
специфични задължения (деклариране на трудовата злополука, изготвяне 
на документи за професионална болест, провеждане на мероприятия за 
предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести и т. н.), 
предприятието-ползвател е привлечено като „съосигурител“, тъй като оси-
гурителните вноски за тези работници се внасят от съответната Агенция за 
временна работа.

В Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Както вече посочихме, за първи път в историята на българското трудово 
законодателство се създава правна уредба на статута, правата, задълже-
нията и регистрацията на предприятие, което осигурява временна рабо-
та (ПОВР). Поради значимостта и специфичния характер на дейността на 
ПОВР, както и с оглед необходимостта от защита и гарантиране на общест-
вения интерес, в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) законодателят 
въвежда по-високи изисквания при регистрацията на ПОВР, които над-
хвърлят изискванията за регистрация на обикновените посредници. 

Предприятията, които осигуряват временна работа не бива да се смес-
ват с дейността на Агенцията по заетостта и с дейността на Агенцията за 
подбор на персонал. Последните извършват класическа посредническа 
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дейност между работодател и работник, с основна цел информиране и/
или консултиране на търсещите работа работници/служители и работода-
телите. Те не се намесват в традиционното двустранно трудово правоотно-
шение – между работодател и работник, а само спомагат то да възникне 
и се осъществи. За разлика от тях, ПОВР се явява формален /фиктивен/ 
работодател, който се разполага между работника и работодателя. Тази 
нова роля води до превръщането на правоотношението от двойно в трой-
но, както и до усложняване на връзките между страните, създаването на 
нови права и задължения, които не са характерни за традиционните тру-
дови правоотношения. 

Считаме, че първите няколко промени в ЗНЗ:
 –  чл. 15, създаването на т. 6 – „таксите за регистрация на предприятия, 

които осигуряват временна работа.“, 
– отмяната на ал. 3 на чл. 43 и 
– промяната в чл. 56 ЗНЗ
– не създават съмнения и не повдигат някакви съществени въпроси. 

Според нас по-голямо внимание следва да се отдели на изцяло новите 
текстове, които са в глава осма „а“, озаглавена „Условия и ред за регис-
трация на предприятия, които осигуряват временна работа“ – от чл. 74е 
до чл.  74п. 

В тази връзка, следва да откроим основните моменти, които са уре-
дени с измененията в ЗНЗ, касаещи главно регистрационният режим на 
предприятията, които осигуряват временна работа, а именно:

– регистрация на ПОВР – условия и изисквания за издаване на удос-
товерение за осъществяване на дейност като ПОВР;

– издаване на удостоверение;
– отказ за издаване на удостоверение;
– прекратяване на регистрацията;
– възможности за издаване на удостоверение на ПОВР, чиято регис-

трация е прекратена.
Цялата тази тематика е свързана със спазването на строго определени 

процедури (точно определено поведение), т.е. всяко от посочените дейст-
вия е процедура в смисъл на последователност от действия, които следва 
да се извършат, за да се постигне нужният резултат. Впечатление прави 
законодателният подход – преплитат се отрицателни (да не са обявени в 
несъстоятелност, да не са в ликвидация и т. н.) и положителни (да имат 
слючена групова застраховка, да имат изготвен вътрешен правилник и 
т. н.) изисквания.

I. Регистрационен режим на предприятието, което осигурява
временна работа
С промените в ЗНЗ законодателят изрично предвижда, че за да може 

едно предприятие, което осигурява временна работа да осъществява дей-
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ност, е необходимо то да бъде регистрирано, т.е. тук не е възприет лицен-
зионен (разрешителен) режим. 

Посочени са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите 
за регистрация. По начало могат да кандидатстват местни физически или 
юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, осъществява-
щи търговска дейност в Република България, които отговарят на следните 
условия:

1. нямат парични задължения към държавата или към общината по 
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допусна-
то разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задълже-
ния, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;

2. не са обявени в несъстоятелност или не са в открита процедура по 
несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация, а чуждестранните юридически 
лица не се намират в подобна процедура съгласно законодателството на 
съответната държава;

4. представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено пре-
стъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. нямат прекратена регистрация на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2 или 
3 или чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на по-
средническа дейност по наемане на работа (обн. ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. 
и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния 
административен съд от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50/2011г.) 
в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;

6. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или чл. 
81а, ал. 1 в период три години преди датата за кандидатстване за регис-
трация;

7. имат сключена групова застраховка в размер 200 000 лв. или банко-
ва гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служите-
лите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа;

8. имат изготвен Вътрешен правилник за осъществяване на дейността 
с проекти на договор с предприятие-ползвател и договор с работник или 
служител за изпращане за изпълнение на временна работа в ПП.

 Регистрацията се извършва в Агенцията по заетостта, въз основа на 
заявление, към което кандидатите прилагат:

– копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

– удостоверение от съответната териториална дирекция на Национал-
ната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения по 
смисъла на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
към датата на подаване на заявлението;
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– удостоверение от съответната община по регистрация на предпри-
ятието за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към датата на подаване на 
заявлението;

– свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което 
представлява юридическото лице;

– заверени копия на застрахователни или банкови документи по чл. 
74е, ал. 2, т. 7;

– заверено копие от правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8.
С други думи, тук става въпрос за отношения, свързани с документо-

оборота – кандидатите са длъжни да представят различни документи в АЗ, 
за да имат право да извършват дейност като ПОВР.

Компетентният орган, който се произнася по заявлението и приложе-
ните към него документи е Министърът на труда и социалната политика 
или упълномощено от него длъжностно лице в срок 14 дни от датата на 
получаването им по предложение от Изпълнителния директор на Аген-
цията по заетостта. В случаите, когато заявлението и/или приложените 
към него документи не отговарят на изискванията на чл. 74ж, заявителят 
се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или не-
точности в срок до 30 дни от датата на получаване на уведомлението.

II. Отказ за регистрация
Регистрацията се отказва, когато не са налице условията по чл. 74e, ал. 

2 или не са спазени изискванията, посочени в други текстове от закона. 
Заявителят се уведомява писмено за мотивите за отказа в 14-дневен срок. 
Отказът за регистрация може да се обжалва по реда на Административно-
процесуалния кодекс.

III. Издаване на удостоверение за осъществяване
на дейност като ПОВР
 Удостоверението за регистрация на предприятието, което осигурява 

временна работа се издава от Министъра на труда и социалната политика 
или от упълномощено от него длъжностно лице за срок на валидност 5 
години след заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския 
съвет. Удостоверението се вписва в публичен регистър, който се води от 
Агенцията по заетостта. 

Текстът на чл. 74л, ал. 253 посочва данните, които се вписват в регистъ-
ра. В същото време ал. 3 на чл. 74л предвижда, че при изменение и/или 
допълнение на вписаните обстоятелства в документите, послужили като 
53 Чл. 74л  (2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. регистрационният номер и дата на удостоверението; 2. наименованието на предприяти-
ето, което осигурява временна работа; 3. седалището и адреса на управление на лицето; 4. 
адресът на офиса/офисите; 5. името на представляващия предприятието, което осигурява 
временна работа; 6. срокът на регистрацията; 7. датата на заличаване на регистрацията и 
основанието за това; 8. други обстоятелства, подлежащи на вписване.
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основание за регистрацията, предприятието, което осигурява временна 
работа, уведомява Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от настъп-
ване на изменението и/или допълнението. Към уведомлението се прила-
гат документите, удостоверяващи изменението и/или допълнението.

С оглед гарантиране интересите на държавата, в лицето на Национал-
ната агенция по приходите и на застрахователите, в чл. 74, ал. 4 и ал. 5 
законодателят установява задължения за предприятията, които осигуря-
ват временна работа до 30 юни всяка година да представят в Агенцията 
по заетостта удостоверение от съответната териториална дирекция на На-
ционалната агенция за приходите, от съответната община по регистрация 
на предприятието или от компетентен орган в държава по регистрация за 
наличието или липсата на задължения към държавата или към общината 
по смисъла на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
В същия срок ПОВР са длъжни да представят в Агенцията по заетостта за-
верени копия от застрахователните или банковите документи, които удос-
товеряват изпълнението на изискванията на чл. 74е, ал. 2, т. 7.

IV. Прекратяване на регистрацията на ПОВР
Регистрацията на ПОВР се прекратява със заповед на Министъра на 

труда и социалната политика или на упълномощено от него длъжностно 
лице в следните случаи:

1. с писмено заявление от предприятието, което осигурява временна 
работа, до Агенцията по заетостта и писмена декларация, че са изпълнени 
всички задължения по трудовите договори, сключени с работниците/слу-
жителите, изпратени за изпълнение на временна работа в ПП;

2. при системни нарушения на задълженията като предприятие, което 
осигурява временна работа по чл. 107с от Кодекса на труда;

3. при нарушаване на изискванията по тази глава;
4. при изтичане срока на регистрацията. 
Прекратяването на регистрацията се извършва чрез заличаване на 

ПОВР от публичния регистър в Агенцията по заетостта (АЗ). В този случай 
ПОВР връща удостоверението в АЗ, след като заповедта на Министъра на 
труда или на упълномощено от него длъжностно лице влезе в сила.

С оглед на правната сигурност и защита интересите на работниците и 
служителите, законодателят правилно е възприел, че ПОВР уведомява пис-
мено предприятието-ползвател, както и работниците и служителите, с които 
има сключени трудови договори, за прекратяването на регистрацията. Уве-
домяването се извършва в срок до 3 дни от влизането в сила на заповедта на 
Министъра на труда или на упълномощено от него длъжностно лице.

V. Възможности за издаване на удостоверение на ПОВР,
чиято регистрация е прекратена
Законодателят предвижда, че предприятието, което осигурява времен-

на работа може да кандидатства за продължаване срока на регистрацията. 
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Но това тя следва да направи в срок до 3 месеца преди изтичането на сро-
ка на удостоверението. В закона е предвидена възможност за ПОВР, чиято 
регистрация е прекратена поради системни нарушения на задълженията 
като предприятие, което осигурява временна работа по чл. 107с от Коде-
кса на труда и при нарушаване на изискванията по глава осма „а“ от ЗНЗ 
да подадат заявление за нова регистрация, след изтичане на 3 години от 
датата на влизане в сила на заповедта за прекратяването й.“ 

Законът предвижда изменения в чл. 76, чл. 77, чл. 78 и чл.79, като се 
създава и чл. 81а. Цитираните текстове са свързани с осъществяването 
на административно-наказателната отговорност – налагането на глоби и 
имуществени санкции. С оглед улесняване на ИА „ГИТ“ при изпълнение 
на нейните функции е предвидено задължение за работодателите, длъж-
ностните лица, работниците и служителите, търсещите работа лица, мест-
ните лица, приели на работа командировани работници и служители от 
държавите-членки на Европейския съюз, или командировани работници и 
служители от трети държави, лицата, извършващи посредническа дейност 
и услуги по наемане на работа, предприятията, които осигуряват времен-
на работа, както и предприятията-ползватели да оказват съдействие на 
контролните органи.

Въпреки, че законодателят е създал правна уредба на този особен вид 
посредници, каквито са ПОВР, КНСБ продължава да изразява своето изця-
ло негативно отношение към тях. Ако тяхната поява ще доведе до намаля-
ване на безработицата и разрешаване на други важни социално-икономи-
чески проблеми, то веднага следва да отбележим, че тяхната дейност не 
би довела до някакъв голям социален ефект. 

В тази връзка, ние приканваме хората да не изпадат в заблуждение и 
да не се поддават на обещанията на тези работодатели. Задължително 
трябва да се имат предвид следните правила, когато ще се обвързваме с 
договор с ПОВР:

Необходимо е да проверим/да бъдем сигурни, че предприятието, оси-
гуряващо временна работа, разполага с удостоверение, издадено по на-
длежния ред, от съответния компетентен орган за извършване на подобна 
дейност. В противен случай то носи административно-наказателна отго-
ворност по ЗНЗ – налагане на глоба или имуществена санкция.Удостовере-
нието трябва да бъде поставено на видно място в офиса на ПОВР.

Да сключим договор с посредника и да получим оригинален екзем-
пляр от него. Преди да подпишем, да четем внимателно целият текст на 
договора, включително и текстовете със ситен шрифт;

Ако ни се предложи да работим в друга страна, да изискаме от ПОВР 
информация за обществените и религиозни правила и обичаи на държа-
вата, в която ще работим.
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Приложение №1 
към чл.107р КТ

Извадка от писмен материал – „Насоки за въвеждане на Директива 
2008/104/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно работа чрез агенции за временна заетост в българската практика“. 
Материалът е изготвен по задача 2.13 от Проекта на КНСБ „Сигурност чрез 
закона, гъвкавост, чрез колективното трудово договаряне“ по програма – 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ – юни 2010г.

ІІІ.1 Опитите за законодателно уреждане на работа
по трисубектно трудово правоотношение в България. 
І.Фактически тя започва с добавки в Закона за здравословни и безо-

пасни условия на труд от началото на 2005 г. , когато чрез няколко норми 
в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е направен опит да 
се регулират отношения в предметния кръг на този закон54.

В § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ, приет през 1997г,) в който се съдържат 
дефиниции има и такава за предприятие, което осигурява временна зае-
тост – „Предприятие, което осигурява временна заетост“ е юридическо 
или физическо лице, което наема работещи с оглед предоставянето им 
на други физически или юридически лица за извършване на възложена от 
тях работа.“ 

Тази легална дефиниция създадена изпреварващо през 2005 г. в пре-
ходните правила на ЗЗБУТ не се открива никъде в други закони. Тоест нали-
чието й не означава, че в България има правна уредба за работа чрез АВЗ. 
Обратното е вярно, такава няма. Отделен въпрос е, че в самия ЗЗБУТ има 
няколко норми уреждащи отделни въпроси от предметния кръг на този 
закон (чл.14, чл.16, чл.19, чл.26, §1 ЗЗБУТ създадени чрез ДВ, бр.76/2005г. 
и ДВ, бр.40/2007  г.55, в които се въвежда и използва понятието „предпри-
54 ЗЗБУТ - Чл.(1) С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодате-
лите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на 
лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юриди-
чески лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
55  Чл. 14. (1) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, 
юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предпри-
ятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами 
или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд 
във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, 
които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или 
места. 
Чл.16 (3) Юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от 
предприятие, което осигурява временна заетост, са длъжни: 
1. да изпълняват дейностите по ал. 1; 2. да уведомят предприятието, което осигурява времен-
на заетост, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и 
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ятие което осигурява временна заетост“, или „работещи при условие на 
временна заетост“, но те са неясни и необвързани с никакъв правен режим 
в посока регулация на тристранното правоотношение. Тези текстове само 
свидетелстват, че тихомълком, в предходно време са предприети действия 
насочени към въвеждане на тази атипична форма в българското трудово 
законодателство и практика, но регулация на правоотношенията свърза-
ни с „предприятия за временна заетост“, или „работещи при условия на 
временна заетост“ няма. Всъщност не е ясно какво точно имат предвид 
посочените норми и въведените чрез тях понятия, както от ЗЗБУТ, така и от 
някои подзаконови нормативни актове, където те също се срещат.

ІІ. За първи път опит за цялостно законодателно уреждане бе напра-
вен в средата на 2007г., чрез изготвен от екип на МТСП проект на Закон 
за агенциите за временна заетост и внасянето му за обсъждане в работна 
група, сформирана от МТСП между министерства, синдикати и работода-
тели. КНСБ реагира остро със становище до Министъра на труда и социал-
ната политика Е.Масларова в което предложи да се проведе предварите-
лен разговор за нуждите от въвеждане на правен режим за регулация и 
концепцията върху която ще се разположи той. След станалите обсъжда-
ния и очевидните пропуски в редица отношения относно регулацията на 
трудовото правоотношение при т.нар. временна заетост този вариант на 
законопроект бе оттеглен от вносителите. 

През м. септември 2007г. отново бе направен опит за регулиране на 
статута и дейността на тези агенции, този път чрез разработване на нова 
Глава девета (от екип експерти от МТСП) в Закона за насърчаване на за-
етостта. Въпреки редица поправки в този законопроект, основните про-
блеми останаха, т.е. не бе даден отговор на голям брой въпроси основно 

необходимата професионална квалификация. (4) Предприятието, което осигурява времен-
на заетост, предоставя информация по ал. 3 на заинтересованите работещи. 
Чл. 19. (1) Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по сроч-
но правоотношение или при условията на временна заетост по чл. 14, ал. 1 или на техните 
представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, как-
то и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането 
на тези рискове. 
 (3) Информацията по ал. 1 се предоставя на работещите от други предприятия, които из-
вършват работа на територията на съответното предприятие. 
Чл. 26. (1) Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители 
и организации, като създава възможност те да участват при: 
 (2) Работодателят е длъжен да осигури: 
1. на всеки работещ, включително на работещите по срочно правоотношение или при ус-
ловията на временна заетост по чл. 14, ал. 1, както и на работещите на смени и полагащите 
нощен труд, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съот-
ветствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: 
а) постъпване на работа; 
б) преместване на друга работа или промяна на работата; 
в) въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология
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насочени към непознатото в нашето право тристранно трудово правоот-
ношение, към което основно бяха насочени и двата проекта. В резултат 
на изразените от страна на КНСБ аргументи и дадено становище идеята 
за новата глава девета от ЗИД на ЗНЗ отпадна, т.е. вносителите оттеглиха 
предложенията си. 

Трети пореден опит да се приеме законопроект на закон за Агенциите 
за временна заетост бе направен в края на 2008г., вече по пътя на законо-
дателната инициатива от народния представител Йордан Иванов Бакалов 
и група народни представители. Внесеният от тях законопроект бе напъл-
но идентичен по съдържание с предлагания от Министерство на труда и 
социалната политика законопроект за Агенциите за временна заетост. 

Малко по-късно в края на мандата на предходното 40-то Народно съ-
брание същият законопроект бе внесен за обсъждане за 4-ти път отново от 
народния представител Й.Бакалов и група народни представители. 

По повод внесените законопроекти, както КНСБ, така и действалият по 
това време Юридически консултативен съвет към председателя на народ-
ното събрание представиха становища (становището на въпросният Юри-
дически консултативен съвет надхвърляше 40 страници), чрез които зада-
доха голям брой въпроси по предмета на законопроекта. На тези въпроси 
обаче не бе даден отговор. 

На следващо пето място е законопроекта за изменение и допълне-
ние на Кодекса на труда предложен от група народни представители 
(№  854-01-106/м.09.2008г. – Петър Г. Мръцков, Христина Хр. Велчева и Ер-
доан М. Ахмедов). Новото в този законопроект бе това, че се предлагаше 
регулация на тройното правоотношение не в отделен закон или в ЗНЗ, а в 
Кодекса на труда. За първи път, чрез него се направи опит да бъдат решени 
част от поставените в предходно време въпроси. КНСБ изрази принцип-
ното си съгласие с този подход, още повече, че имаше поет ангажимент 
от КНСБ още в края на 2006г. с подписването на пакта за икономическо и 
социално развитие до 2009г. между социалните партньори56. 

И този законопроект обаче бе отхвърлен тъй като отново възникнаха 
редица въпроси по правната конструкция, за решението на които липсва-
ше воля от страна на вносителите. Законопроекта бе изпратен от Предсе-
дателя на комисията по труда и социалната политика към Народното съ-
брание Х.Адемов в НСТС за мнение и след отрицателното мнение по него 
от страна на синдикатите бе спрян от обсъждане в комисията.

На фона на изложеното е поредният, шести опит, в рамките на Прави-
телството на С.Станишев – внесеният по инициатива на министъра на тру-
да и социалната политика Е.Масларова в Министерски съвет, а впослед-
ствие и в НС законопроект(март-април 2009г.) за изменение и допълнение 
56 т .11.2. Разкриване на възможности и условия за създаване на агенции за временна зае-
тост;
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на КТ. Този законопроект почти напълно повтаряше законопроекта внесен 
от народните представители П. Мръцков, Хр. Христова и Ердоан Ахмедов. 
И той обаче срещна съпротивата на КНСБ и КТ “Подкрепа“ и бе отхвърлен 
от комисията по труда и социалната политика към 40 Народно събрание. 

Последен, седми опит, за нормативна уредба на проблема бе внесени-
ят от нар. представител В. Шарков и други народни представители (края на 
2009 г.) законопроект, който с малки изменения е копие на разработения 
и предлаган за обсъждане от екипа на МТСП законопроект от средата на 
2007г. Този законопроект също бе подложен на критика от страна, както на 
КНСБ, така и на КТ“Подкрепа“ е не бе приет на първо четено от комисията 
по труда и социалната политика на 41 Народно събрание. 

Като налагащо се обобщение по описаните инициативи можем да на-
правим два извода.

Първо. Всички опити за законодателно решаване на проблемите с тази 
атипична форма на заетост от страна на правителството, вкл. и чрез зако-
нопроекта на народните представители П. Мръцков, Хр. Христова и Ердо-
ан Ахмедов не бяха насочени към водене на предварителен принципен 
разговор с оглед поетата по пакта задача за разкриване на възможности 
и условия, а за директно разписване и приемане на норми.

В това се състои грешката на Правителството и работодателските ор-
ганизации, които счетоха, че ще наложат правна уредба с аргументи от 
чужда практика и законодателни решения, подкрепени с обичайното за 
подобни случай лобиране.

Внасяните от отделни народни представители (от опозицията в 40 на-
родно събрание законопроекти), както и законопроекта на В.Шарков – 41 
НС, пък определено бяха плод на лобиране от страна на работодателски 
организации и фирми занимаващи се с дейност свързана с временна за-
етост, за съжаление без да се поинтересуват за мнението на синдикатите 
по тези въпроси с аргументи, че такава дейност вече имало в България и 
трябвало час по-скоро да бъде нормативно уредена.

 Второ. За съжаление от първия опит до този момент, между социал-
ните партньори нито на експертно, нито на политическо равнище не е об-
съждана концепция, философия, насочени към решаването на проблема. 
Не е провеждана дискусия по тези въпроси, за да се отговори по общо 
приемлив начин на редица въпроси свързани с т.нар. “временна заетост“. 
Проведените няколко национални срещи по тези въпроси (Радисън, Хил-
тън, кръглата маса от м. декември 2009г., други) не отговарят на идеите 
и очакванията ни за обмен на мнения и дискусия по тези въпроси. В тази 
връзка няма дискусия и по това какво е съдържанието, езика и какво след-
ва за България от появата на Директива 2008/104/ЕО.

Вместо това се предлагат проекти за закони съдържащи неясноти и 
проблеми без отговори, правят се опит насила да се уредят с норми недо-
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пустими практики, вместо да се обявят като осъществяващи се в противо-
речие със закона.

 В края на 2009г. с решение на Националния съвет за тристранно съ-
трудничество по предложение на КНСБ се формират състави на съвместни 
работни групи между представители на представителните организации на 
работниците и служителите и работодателите, които на базата на общо-
приети принципи и правила следва да разработят и сключат, както следва:

А) Национално споразумение между представителните работодател-
ски и синдикални организации, чрез което да се предвидят условията за 
въвеждане на конвенция № 177 на МОТ за надомния труд (ратифицирана 
със закон ДВ, бр.39/09г.)

Б) Национално споразумение между представителните работодател-
ски и синдикални организации, чрез което да се предвидят условията за 
въвеждане на европейското рамково споразумение относно дистанцион-
ната работа. 

В) Национално споразумение за въвеждане на необходимите измене-
ния и допълнения в съответните нормативни актове.

Първите две бяха подписани и връчени на Министър-председателя 
през ноември 2010г.. Третото обаче не можа да бъде постигнато, неза-
висимо от дългите преговори на експертно равнище. В резултат на пър-
вите две бяха направени допълненията в КТ относно надомна работа – 
чл.107б- чл.107ж. и работа от разстояние (наричана в разговорния език и 
дистанционна работа) – чл.107з- чл.107п КТ. 

Както посочихме по третата тема споразумение не бе постигнато. Неза-
висимо от това екип на КНСБ разработи:

– Насоки за трансформиране на Директива 2008/104/ЕО 
– и на тяхна основа – проект за изменение и допълнение на КТ. 
Малко по-късно екип на МТСП разработи пакет от норми за допълне-

ния в КТ, които през май-юни 2011г. бяха предложени за обсъждане в ко-
мисията по трудово законодателство. Този проект не бе приет от КНСБ. 

По повод този законопроект в средата на м.юли 2011г. по покана на 
ръководството на КНСБ в България пристигна генералния секретар на ЕКП 
г-жа Бернадет Сегол, която проведе редица срещи вкл. и с министър-пред-
седателя на РБългариа по повод на този законопроект. 

Вследствие на проведените срещи внесеният от МТСП законопро-
ект бе изтеглен и започна подготовка на нов. Такъв бе разработен към 
м.септември и внесен в НСТС за обсъждане. Малко по-късно, през декем-
ври 2011г. бе приет от Народното събрание. Приетият закон за изменение 
и допълнение на Кодекса на труда съдържа пакет от норми уреждащи ра-
бота, чрез предприятие осигуряващо времемнна работа, койито в много 
голяма степен съответстват с проекта на КНСБ.

Ч. Христов
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Приложение №2, към 
чл. 107р, ал.3, т.2 КТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г.

за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност

(ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г.; доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 77 от 04.10.2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Определя стратегическите обекти и дейности, които са от зна-
чение за националната сигурност на Република България и които са част 
от критичната инфраструктура, в единен списък съгласно приложението. 

(2) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, 
съответно възложени за осъществяване на Министерството на отбраната, 
на Министерството на вътрешните работи и на Националната разузнава-
телна служба, се определят със заповед на ръководителя на съответното 
ведомство след съгласуване с председателя на Държавна агенция “Нацио-
нална сигурност“. 

(3) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, 
съответно възложени за осъществяване на Държавна агенция “Национал-
на сигурност“, се определят със заповед на председателя на агенцията. 

Чл. 2. Ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите 
стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, отгова-
рят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финанси-
рането на тези мерки. 

Чл. 3. Списъкът и заповедите по чл. 1 могат да бъдат изменяни и допъл-
вани по реда за приемането им. 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на вътреш-

ните работи и в рамките на бюджета на Министерството на вътрешните 
работи определя списъка на обектите по чл. 1, които се охраняват от Ми-
нистерството на вътрешните работи. 

(2) Министърът на вътрешните работи прави предложението по ал. 1 в 
двумесечен срок от влизането в сила на постановлението. 

§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението минис-
търът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция “На-
ционална сигурност“ издават съвместна инструкция за условията и реда за 
определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, 
свързани с изпълнението на стратегически дейности по чл. 43, ал. 2 от Пра-
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вилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2009 г.). 

§ 3. (1) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението ръко-
водителите на стратегически обекти, възлагащите стратегически дейности, 
министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, директорът 
на Националната разузнавателна служба и председателят на Държавна 
агенция “Национална сигурност“ предприемат, съобразно законовата си 
компетентност, необходимите мерки от нормативен, технически и органи-
зационен характер за осигуряване защитата на стратегическите обекти и 
дейности, посочени в списъка – приложение към постановлението. 

(2) В едногодишен срок от влизането в сила на постановлението ръко-
водителите на стратегически обекти и възлагащите стратегически дейнос-
ти, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, изготвят списък на длъжност-
ите в ръководените от тях обекти, за които е необходимо издаването на 
разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача 
в стратегическия обект или дейност. 

§ 4. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението минис-
търът на отбраната, министърът на вътрешните работи, директорът на На-
ционалната разузнавателна служба и председателят на Държавна агенция 
“Национална сигурност“ издават заповедите по чл. 1, ал. 2 и 3. 

§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на постановлението разреше-
ния за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стра-
тегически обекти и дейности запазват действието си в срока на валидност 
до издаването на нови разрешения при условията и по реда на чл. 44 – 47 
от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална 
сигурност“. 

(2) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението компе-
тентните органи на Държавна агенция “Национална сигурност“, ръководи-
телите на стратегически обекти и възлагащите съответната стратегическа 
дейност предприемат необходимите действия по издаване на нови разре-
шения на лицата, титуляри на разрешенията по ал. 1. 

§ 6. Постановлението се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Правилни-
ка за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Приложение
(Доп., ДВ, бр. 71 от 2011 г., бр. 77 от 2011 г.) 

Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за национал-
ната сигурност 

I. Сектор „Земеделие, производство и безопасност на храните“
1. Стратегически дейности: 
1.1. Производство на храни; 
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1.2. Съхранение на храни; 
1.3. Контрол по безопасността на храните; 
1.4. Селско стопанство: 
а) производство на храни; 
б) съхранение на храни; 
в) контрол по безопасността на храните; 
г) напоителни системи. 
II. Сектор „Екология“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Екология. 
III. Сектор „Водни ресурси“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Осигуряване на питейна вода; 
1.2. Контрол на количеството на водните запаси; 
1.3. Мониторинг на качеството на водата. 
2. Стратегически обекти: 
2.1. Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване, в т.ч.: 
а) язовир „Искър“; 
б) язовир „Кърджали“; 
в) язовир „Студена“; 
г) язовир „Ивайловград“; 
д) язовир „Асеновец“; 
е) язовир „Огоста“; 
ж) язовир „Панчарево“; 
з) язовир „Христо Смирненски“; 
и) язовир „Батак“; 
к) язовир „Арда“; 
л) язовир „Цонево“; 
м) язовир „Йовковци“; 
н) язовир „Камчия“; 
о) язовир „Боровица“; 
п) язовир „Ясна поляна“; 
р) язовир „Среченска бара“; 
с) язовир „Бели Искър“. 
IV. Сектор „Здравеопазване“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Спешна медицинска помощ; 
1.2. Медицинска и болнична помощ; 
1.3. Производство на лекарства и субстанции; 
1.4. Внос на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и суб-

станции. 
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2. Стратегически обекти: 
2.1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 

(МБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“; 
2.2. Болница „Лозенец“. 
V. Сектор „Енергетика“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Производство на електроенергия, съхранение на отпадъци от отра-

ботеното ядрено гориво и добив на въглища; 
1.2. Управление на отрасъл енергетика; 
1.3. Пренос на електроeнергия; 
1.4. Производство на горива; 
1.5. Транспорт и съхранение на природен газ. 
2. Стратегически обекти: 
2.1. АЕЦ „Козлодуй“; 
2.2. АЕЦ „Белене“; 
2.3. Комплекс „Марица Изток“ в състав: „Мини Марица Изток“ – ЕАД, 

с рудници „Трояново“ 1, „Трояново север“ и „Трояново“ 3; ТЕЦ „Марица 
Изток 2“ – ЕАД: „Енел Оперейшънс България“ – АД, ТЕЦ „Марица Изток 3“ 
– АД; ТЕЦ „Марица Изток 1“; 

2.4. Ядрено хранилище „Нови хан“; 
2.5. ТЕЦ „Варна“; 
2.6. ТЕЦ „Бобов дол“; 
2.7. ПАВЕЦ „Чаира“, ПАВЕЦ „Белмекен“, язовир „Белмекен“ с прилежа-

щите му хидротехнически съоръжения; 
2.8. Обекти 150Б, 150 и 145; 
2.9. „Национална електрическа компания“ – ЕАД; 
2.10. Централно диспечерско управление към „Електроенергиен систе-

мен оператор“ – ЕАД, и прилежащите му диспечерски управления „Запад“, 
„Север“, „Юг“ и „Изток“; 

2.11. „Лукойл България“ – ЕООД, София; 
2.12. „Лукойл – Нефтохим Бургас“ – АД; 
2.13. Транзитни нефтопроводи и газопроводи; 
2.14. Централно диспечерско управление на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; 
2.15. Газохранилище и компресорна станция „Чирен“; 
2.16. Електрически подстанции – „Добруджа“ – 400 kV; „Мизия“ – 400 kV; 

„Столник“ – 400 kV; „София-запад“ – 400 kV; „Марица изток“ – 220 kV, „Ва-
рна“ – 750 kV; „Червена могила“ – 400 kV; „Благоевград“ – 400 kV; „Плов-
див“ – 400 kV; „Бургас“ – 400 kV; „Царевец“ – 400 kV; „Металургична“ – 400 
kV; възлова станция „Ветрен“ – 400 kV; 

2.17. Електропроводи – „Алабак“ – 400 kV; „Крива река“ – 400 kV; 
2.18. Компресорни станции – „Кардам 1 и 2“, „Вълчи дол“, „Провадия“, 

„Ихтиман“, „Петрич“, „Странджа“, „Лозенец“, „Полски Сеновец“; 
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2.19. Магистрални газопроводи – от/за: КС „Кардам 1“ – КС „Вълчи дол“, 
КС „Вълчи дол“ – КС „Ихтиман“, КС „Кардам 1“ – КС „Полски Сеновец“, ПГХ 
„Чирен“ – „Химко“ – АД, Враца. 

VI. Сектор „Транспорт“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и под-

държане на инфраструктурата и транспортните средства, необходими за 
нормалното функциониране на тази дейност; 

1.2. Осъществяване на железопътен транспорт, в т.ч. дейностите, осъ-
ществявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и 
„Български държавни железници“ – ЕАД; 

1.3. Въздушен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от „Бълга-
рия Ер“ – АД; 

1.4. Воден транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от „Български 
морски флот“ – АД и „Българско речно плаване“ – АД. 

2. Стратегически обекти: 
2.1. Обект „951“; 
2.2. Обект „708“; 
2.3. Обект „131“; 
2.4. Обект „577“; 
2.5. Метрополитен – София; 
2.6. Железопътни възли – София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и 

Русе; 
2.7. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“; 
2.8. Летища – София, Варна, Бургас и Пловдив; 
2.9. (Доп., ДВ, бр. 77 от 2011 г.) Летище Горна Оряховица и Летище Бал-

чик; 
2.10. Пристанища: 
а) Варна; 
б) Бургас, включително пристанищен терминал „Росенец“; 
в) Видин; 
г) Русе; 
д) Лом. 
VII. Сектор „Телекомуникации и информация“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Фиксирани телефонни услуги; 
1.2. Мобилна телефония; 
1.3. Радиоразпръскване, радиокомуникации; 
1.4. Информационни системи (ИС) на държавната администрация; 
1.5. Управление на Националната мрежа за сигурност и отбрана; 
1.6. Дейност по пренасяне на класифицирана информация. 
2. Стратегически обекти: 
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2.1. „БТК“ – АД; 
2.2. Център за управление на мрежата на „БТК“ – АД, София, ул. Хай-

душка поляна 8; 
2.3. НУРТС – връх „Ботев“; 
2.4. „Мобилтел“ – ЕАД, „Космо България „Мобайл“ – ЕАД; 
2.5. НАМДА; 
2.6. Контролен технически център на „Електронно правителство“ в 

Комплекс „Бояна“, дом 3; 
2.7. Административната сграда на комуникациите на БНТ – София, ул. 

„Сан Стефано“ 29; 
2.8. Националният радио-телевизионен център – София, бул. „Цари-

градско шосе“ 111; 
2.9. Регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Русе и 

Благоевград; 
2.10. Българското национално радио. 
VIII. Сектор „Държавно управление“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Гарантиране на демократичните устои на държавното управление; 
1.2. Охрана на държавната граница и отбрана на територията, терито-

риалното море и въздушното пространство на страната; 
1.3. Правораздавателна дейност; 
1.4. Сигурност; 
1.5. Защита от кризи и природни бедствия; 
1.6. Управление и поддържане на Националната система за спешни по-

виквания с единен европейски номер 112 (НССПЕЕН-112); 
1.7. Съхранение и управление на стоки, материали и суровини, пред-

ставляващи ДР и ВВЗ; 
1.8. Дейностите, осъществявани от Специалната куриерска служба във 

връзка с изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съ-
държащи класифицирана информация. 

2. Стратегически обекти: 
2.1. Президентството; 
2.2. Народното събрание; 
2.3. Министерският съвет; 
2.4. Комплекс „Бояна“. 
IХ. Сектор „Финанси“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Разплащателни услуги; 
1.2. Банкови и застрахователни услуги. 
Х. Сектор „Образование, наука и технологии“ 
1. Стратегически дейности: 
1.1. Научноизследователска и развойна дейност в системата на БАН и ВУЗ. 
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1.2. Управление на дейността по прилагане на държавната политика по 
социална защита на населението. 

2. (Нова, ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Стратегически обекти: 
2.1. „Изследователски реактор – ИРТ – 2000“ към Института за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика – БАН. 
ХI. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Министерството на въ-

трешните работи“ 
XII. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Министерството на от-

браната“ 
XIII. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Националната разуз-

навателна служба“ 
ХIV. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ 


