АНАЛИЗ НА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕДВИДИМИ И ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД, ОТЧИТАЩ НОВИТЕ ФОРМИ И УСЛОВИЯ НА ТРУД.
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Увод
На 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг, Швеция, по време на Социалната среща
на върха за справедливи работни места и растеж заедно с прокламирането на Европейския
стълб на социалните права

бе оповестена инициативата на Европейската комисия

относно проект на нова Директива за предвидими и прозрачни условия на труд. Същата е
част от пакета за социална справедливост на Европейскта комисия. През април 2017 г.
Европейската Комисия направи предложение за приемане на за Директива относно
прозрачни и предвидими условия на труд актуализира и заменя Директивата
относно писменото заявление от 1991 г. (Директива 91/533/ЕИО), която дава право
на работниците и служителите, започващи нова работа, да бъдат уведомени писмено
относно основните аспекти на своите трудови правоотношения. След повече от 25 години
тази директива вече не отразява реалностите на пазара на труда, особено по отношение на
новите форми на труд, които се появиха през последните години. Повишената гъвкавост
на пазара на труда и нарастващото многообразие от форми на работа създадоха нови
работни места и дадоха възможност на повече хора да започнат професионална дейност.
Но това разкри и известни пропуски в защитата на работниците, като в някои случаи,
свързани с уязвими работници, допринесе за появата на нови форми на несигурност.
Инициативата бе обявена през април 2017 г. заедно с европейския стълб на
социалните права. Тя е част от работната програма на Комисията за 2018 г. и бе
предшествана

от

двуетапна консултация със

социалните

партньори.

Социалните

партньори не започнаха преговори, за да предложат собствено споразумение. Поради това
Комисията реши да предприеме действия в съответствие с Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Тази инициатива е в отговор и на резолюциите на Европейския парламент от 19
януари 2017 г. относно европейски стълб на социалните права, с която се отправя искане
за рамкова директива относно достойни условия на труд при всички форми на заетост, и
от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост, с която се призовава за
преразглеждане на директивата от 1991 г., за да се вземат предвид новите форми на
заетост.
Европейският съвет от 14—15 декември призова законодателя на ЕС за постигане
на бърз напредък по висящите досиета в социалната сфера на равнище ЕС, като се позова
и на инициативите, обявени от Комисията в работната ѝ програма, която включва и тази
директива.

На 21 юни 2018 г. Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция
(общ подход) относно Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд.
Въз основа на този мандат председателството на Съвета започна преговори с Европейския
парламент веднага щом той прие позицията си.
Проектът за новата Директива отговаря на предизвикателствата, породени от
промените в сферата на труда, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и в
частност увеличаването на броя на „нестандартните“ форми на заетост, като временната
заетост, работата на непълно работно време и работата на повикване, договорите за нула
часове заетост, заетостта при поискване и многостранните трудови отношения. Новите
форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като
традиционните трудови правоотношения и могат да доведат до намаляване на
предвидимостта за засегнатите работници и да създадат несигурност по отношение на
приложимите права и социалната закрила. Може да се стигне дори до ситуации, при които
работниците са поставени в силно зависимо и несигурно положение, съпътствано от
неяснота кога и дали ще работят на следващия ден.

Проектът

за

директива

включваше изменени задължения за работодателя да информират работниците в писмен
вид и своевременно за условията на тяхната работа. Сроковете за получаване на тази
информация бяха намалени от два месеца на една седмица за първоначалната
основна информация, и на най-много един месец след първия работен ден за
останалата част от информацията. Тук се включва информация за местоработата, вида
работа, работното време, възнаграждението, размера на платения отпуск, институцията,
която получава вноските за социална сигурност, правото на обучение и условията за
прекратяване на заетостта. Едно от нововъведенията е, че ако режимът на работа на
работника е непредвидим, работодателят все пак трябва да посочи референтния
период, през който от работника може да се изисква да работи, както и
минималното предварително известие.
В проекта на директивата се определиха редица минимални права на работника,
включително правото:


да ограничи до 6 месеца продължителността на срока за изпитване в

началото на работата;


да започне успоредно нова работа при друг работодател;



да знае предварително в разумен срок кога ще се работи;



да поиска по-сигурно работно място и да получи писмен отговор от

работодателя;


да преминава задължително безплатно обучение.

Работата по предложението за Директива в Работната група по социални въпроси в
Съвета започна още в началото на януари 2018, като Българското председателство на
съвета на ЕС имаше за цел да постигне общ подход на Съвет ЕПСКО на 21 юни 2018г.
В процеса на преговорите в Съвета държавите-членки посочиха, че споделят и
подкрепят целите на предложението, но редица от тях подчертаха, че то следва да отчита
особеностите на заетостта на държавните служители, военнослужещи, полицаи, съдии,
прокурори и други правоприлагащи органи. Редица държави членки, между които и
такива с решаващо значение при гласуването в Съвета, пожелаха пълно изключване от
приложното поле на директивата.
КНСБ бе информирана за намерението на ЕК за промяна на обхвата на
приложното поле на директивата от страна на ЕPSU. В резултат на това бе
подготвено и изпратено съвместно писмо до министър Л. Павлова, министър Б.
Петков и до зам.-министър председателя на Р България и председател на НСТС – гн Валери Симеонов, с която настоя българската държава да преосмисли позицията
си и да не подкрепя Европейската комисия. В своята позиция КНСБ отбелязва, че
предложението на Европейската комисия са налице многобройни вратички, които ако
бъдат оставени без промяна, ще позволят на работодателите да избегнат задълженията
си и да оставят работниците без необходимата им защита. Поради тази причина КНСБ се
обявява против последния текст предложен относно понятието на „работник“ в
Директивата. Този текст не беше удовлетворителен за нас, преди всичко, защото
изваждаше от приложното поле държавните служители. За КНСБ, в която членува
организация на работещите в държавната администрация бе от решаващо значение
възможно най-широко покритие на работници и служители от

разпоредбите на

Директивата. КНСБ бе на мнение, че Директивата следва да се прилага както за частния,
така и за публичния сектор и трябва да бъде надеждна за бъдещето и да обхваща
работниците в различни форми на работа, като работници на платформи и т.н. Според
нас оставането на държавните служители в приложното поле на директивата

ще

допринесе и за положителни резултати от изпълнението на целите по Европейският
стълб за социални права.
Преди заседанието на ЕПСКО на 21-22.06.2018 г. КНСБ изпрати писмо до
министъра на труда г-н Бисер Петков, в което го информира за позицията си по
предложението за Директива, приета на заседание на КС от 16 май 2018 г.. В отговор на
това писмо на 28 юни 2018 г. МТСП ни информира относно преговорния процес по
Директивата и предприетите действия от страна на българската държава в последното
проведено заседание на ЕПСКО от 21.06.2018г. От писмото стана ясно, че Българското
председателство винаги е застъпвало позицията, че не е допустимо пълното
изключване на определена категория работници и служители от обхвата на
директивата, включително на държавните служители, които според практиката и
критериите, изведени от Съда на Европейския съюз, също се считат за
„работници". Подобен подход на пълно изключване би довел не само до лишаването на
тази категория служители от правата, които произтичат от предложената длректива, но и
до намаляване на сегашната им защита, която произтича от действащата Директива
91/533/ЕИО относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите
за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение. Българското председателство
е предложило целенасочен подход и предоставянето на възможност на държавите членки
да изключат определени категории служители от глава III {Минимални изисквания относно
условията на труд) от предложението за директива. Възможността за изключване се
предоставя за определени категории държавни служители, военни, полицаи, съдии,
прокурори, следователи и други правоприлагащи органи. Като условие за въвеждане на
такова изключение всяка държава членка следва да докаже, че са налице обективни
(обосновани) причини за това. Всички останали разпоредби от предложението за директива
остават приложими в цялост за държавните служители без възможност за дерогации от
тях. МТСП ни информира още, че българското председателство е било за намирането на
балансирано решение по предложението за директива, което да осигури подходящо
равнище на защита на работниците и

служителите в ЕС.

КНСБ очакваше приемането на Директивата от Европейския парламент

да

осигури важна защита, особено за уязвимите работници при несигурни и нетипични
работни отношения.

В хода на изготвяне на директивата, КНСБ направи няколко изявления по
проектопредложението за директивата в няколко различни формата на срещи, проведени
през месец юни 2018 г.
Първо-по време на заседанието на Групата на работниците към
Европейския икономически и социален съвет, проведено в гр. София на 21-22.06.2018 г.,
КНСБ изрази становище, че текстът на предложението относно Директива за
прозрачните и предвидими условия на труд трябва да бъде значително изменен, за да
може действително да постигне целите, заложени в него.
Второ - такова становище бе застъпено и по време на организираните в
рамките на българското председателство на съвета на ЕС конференция по Европейския
социален стълб, както и в рамките на конференцията „Алианс за сближаване на
заплатите“, организирана в София на 26.06.2018 г. от Европейската конфедерация на
профсъюзите с подкрепата на КНСБ и КТ "Подкрепа“.
Позвлояваме да припомним, че КНСБ неведнъж заяви, че очаква
Директивата да осигури най-широко, но в същото време и ясно определяне на
понятието “работник“, като в него да бъдат включено както този, който изпълнява
обикновена работа по нормално трудово или служебно отношение, така и онзи,
който работи по атипичен начин, но се намира в състояние на зависимост от даден
субект- работодател, он-лайн платформа, контрактор. В този смисъл КНСБ бе на
мнение, че Европейската комисия трябва да обърне внимание на Препоръката № 198 на
МОТ относно трудовото правоотношение, приета на 95-та сесия на Международната
конференция на труда през м. юни 2006 г.1, където е направен опит да се даде дефиниция
на лицата, които се считат за работници. Според нас всички държавни служители следва
да разполагат със съответната

предварителна защита относно техните служебни

отношения- информация за това каква служба ще изпълняват и при какви условия. КНСБ
възприе, че оставането на държавните служители в приложното поле на директивата ще
Препоръка 198 на МОТ „За целите на националната политика за защита на работниците в трудово правоотношение
определянето на съществуването на такова взаимоотношение следва да се ръководи главно от фактите, свързани с
работата и възнаграждението на работника, независимо от това, характеризиращи се с всякакво противоречащо
споразумение, договорно или друго, което може да е било договорено между страните.
10. Членовете следва да насърчават ясни методи за насочване на работниците и работодателите към определянето на
съществуването на трудово правоотношение.
11. С цел улесняване на определянето на съществуването на трудово правоотношение, в рамките на националната
политика, посочена в настоящата препоръка, членовете на ЕП трябва да обмислят възможността за следното:
а) предоставяне на широка гама от средства за определяне на наличието на трудово правоотношение;
б) осигуряване на правна презумпция, че съществува трудово правоотношение, когато има един или повече подходящи
показатели; и
в) да определи, след предварителни консултации с най-представителните организации на работодателите и
работниците, че работници с определени характеристики като цяло или в определен сектор трябва да се считат за
наети или самостоятелно заети лица.“
1

допринесе и за положителни резултати от изпълнението на целите по Европейският
стълб за социални права. Освен това настоявахме, че понятието, което Директивата
предвиждаше да даде за работник и служител следва да обхваща самонаетите, тези които
са работещи през различни форми на заетост, както и работници в онлайн платформи и
краудуърк работници. Тук отново ще подчераем, че в българското законодателство
отсъства дефиниция на понятието „работник“, което обаче позволява да смятаме, че това
понятие може да се прилага за всеки, който има отношение с лице, което му възлага работа
срещу заплащане и за определено работно време. За нас очакванията от Директива бяха
да се осигури най-широко понятие за работник, но в същото време и ясно определяне на
работника - както този, който изпълнява обикновена работа по нормално трудово или
служебно отношение така и онзи, който работи по атипичен начин, но се намира в
състояние на зависимост от даден субект- работодател, он-лайн платформа, контрактор. В
този смисъл ние смятахме за правилно ,че Европейската комисия трябваше да обърне
внимание на Препоръката № 198 на МОТ относно трудовото правоотношение, приета на
95-та сесия на Международната конференция на труда през м. юни 2006 г., където е
записано:

„За целите на националната политика за защита на работниците в трудово
правоотношение определянето на съществуването на такова взаимоотношение
следва да се ръководи главно от фактите, свързани с работата и възнаграждението
на работника, независимо от това, характеризиращи се с всякакво противоречащо
споразумение, договорно или друго, което може да е било договорено между
страните.
10. Членовете следва да насърчават ясни методи за насочване на
работниците и работодателите към определянето на съществуването на трудово
правоотношение.
11. С цел улесняване на определянето на съществуването на трудово
правоотношение, в рамките на националната политика, посочена в настоящата
препоръка, членовете на ЕП трябва да обмислят възможността за следното:
а) предоставяне на широка гама от средства за определяне на наличието на
трудово правоотношение;
б) осигуряване на правна презумпция, че съществува трудово
правоотношение, когато има един или повече подходящи показатели; и

в) да определи, след предварителни консултации с най-представителните
организации на работодателите и работниците, че работници с определени
характеристики като цяло или в определен сектор трябва да се считат за наети или
самостоятелно заети лица.“

Подкрепихме предложеното разширяването на обхвата на закрилата и смяната на
понятието от "служител" на "работник", но според нас трябваше да се направят такива
предложения за текстове в директивата, които да позволят запазване на установените в
националните закони и практики понятия в съответните държави-членки, които имат подобро определение от предложеното в проекта за директива и да гарантират, че
Директивата ще бъде "бъдещо доказателство ".
КНСБ застана зад предложнението на ЕК в директивата да се запише задължение
за работодателя да предоставя писмен документ за условията на труд от първия ден на
установяване на трудово правоотношение ( писмен трудов договор), а не е както е по
настоящата Директива за писменото изавление, която задължава

работодателите да

предоставя тази информация едва след два месеца, въпреки че има силен аргумент, че
информацията трябва да бъде предоставена в началото на трудово правоотношение, т.е.
преди работникът да започне работа. Нещо повече КНСБ отчита факта, че българското
законодателство преждевременно е съобразено с това изискване и няма да се налага да
бъде променяно след приемането на директивата.
Подкрепихме в Директивата да се въведат някои забраняващи и ограничаващи
разпоредби в директивата, които по принцип са неравноправни клаузи, като например
таксуване на работниците за тяхното обучение, прекомерни срокове за изпитване или
несправедливи ограничения от страна на основния работодател за започване на друга
заетост. За нас това е добре прието като допълнение към директивата.
Ние очаквахме, че с конкретен текст в директивата ще се затвърди защитата
на представителите на синдикатите на работното място, които представляват
работниците и се стремят да използват правата си съгласно директивата. Това ще
бъде от съществено значение за одобряване на проекта за разпоредбите на директивата и
считаме, че задължително в директивата трябва да има разборедби, които да осигурят
много добре необходимата защита за синдикалните представители и за лицата които са
представители на работниците и служителите при системите на информиране и
консултиране .

Изразяваме силно притеснение от факта, че предложените понастоящем
предложения не са достатъчно стабилни, за да осигурят необходимата защита на
работниците с несигурни и нетипични работни условия, например като работници на
работното място, платформени работници и самостоятелно заети лица.
КНСБ изрази особена загриженост за това, че не успяхме да забраним практиките с
нулеви часове или да осигурим гарантиран път, чрез който работниците могат да
конвертират несигурните си договори в друга форма на заетост.
КНСБ имаше положително мнение, че предложеното разширяването на обхвата
на закрилата, даден с понятието

на "работник" чрез текст в директивата следва да

позволява запазване на установените в националните закони и практики понятия

в

съответните държави-членки, които имат по-добро определение от предложеното в
проекта за директива и да гарантират, че Директивата ще бъде "бъдещо доказателство".
КНСБ

изрази тревога, че след общия подход постигнат в съвета на ЕС

директивата няма да се прилага за договорни отношения с продължителност под 5 часа
седмично или под 5 часа за общ референетен период от 4 седмици. Изразихме силно
притеснение от факта, че предложените понастоящем предложения не са достатъчно
стабилни, за да осигурят необходимата защита на работниците с несигурни и нетипични
работни условия, например като работници на работното място, платформени работници
и самостоятелно заети лица.
В крайна сметка КНСБ бе удовлетворена, че все пак след направените от нея
коментари до Българското председателство в ЕПСКО бе решено

да се предложи

Директивата да не се прилага за държавните служители, но само ако държавите решат това
и са налице обективни причини.
След заседанието на ЕПСКО в предложнението за директивата е записано, че
задължение за работодателя е да предоставя писмен документ за условията на труд, но не
от първия ден на установяване на трудово правоотношение (писмен трудов договор), а
най-късно до една календарна седмица след първия работен ден. Т.е. информацията няма
да бъде предоставена в началото на трудово правоотношение, а след като то е установено.
С проекта на директивата се предложиха да бъдат въведени някои забраняващи и
ограничаващи разпоредби, като например таксуване на работниците за тяхното
обучение ( чл.11 от проектодирективата, настоящ чл.13 от приетата директива),
прекомерни срокове за изпитване – изпитателният срок по директивата се предвижда да не

бъде повече от 6 месеца или несправедливи ограничения от страна на основния
работодател за започване на друга заетост.
КНСБ заяви очакване от българската държава да бъде предложено включване на
конкретен текст в директивата, с който да се затвърди защитата на представителите на
синдикатите на работното място, които представляват работниците и се стремят да
използват правата си, съгласно директивата, но засега няма такъв конкретен текст в
директивата.
Включването в проекта на клауза за липса на регресия (чл. 15 от проекта на
Директивата), както и защитата на колективните трудови договори и автономията на
социалните

партньори

бе

удовлетворяващо

в

процеса

проектодирективата.

по

подготовка

на

В

заключение, законодателното предложение за Директива за предвидими и
прозрачни условия на труд бе постигнат Общ подход на заседанието на Съвета на
ЕС („Заетост и социална политика") на 21 юни 2018 г. и то бе предоставено за
приемане от Европейския Парламент.
Предложението за директива бе изготвено въз основа на специална обществена
консултация и на задълбочена оценка на съществуващото законодателство, чиито
резултатите са обобщени в оценката на въздействието. Както вече стана известно в тази
директива освен условията по трудовото правоотношение, следваше да се даде
определение на понятието “ работник“, особено ако това може да помогне и за
определяне на качеството на т.нар. дигитален работник.
Очакванията бяха за привеждане на понятието „работник“ в съответствие с
практиката на Съда на Европейския съюз. Според действащите правила определенията
могат да варират и някои категории работници в крайна сметка са изключени. Чрез
използване на определението за работник от практиката на Съда тази директива ще
гарантира, че ще бъдат обхванати едни и същи широки категории работници.Застъпено
беше включване в приложното поле на директивата на форми на заетост, които сега
често са изключени. Това включва работата на домашни работници, нископлатената
работа на непълно работно време или работа на много краткосрочни договори и сега
ще обхваща нови форми на заетост, като например работа на повикване, работа със
заплащане чрез ваучери или работа през платформи.



Очакваше се да се дадат гаранции, че на работниците се предоставя пакет

от актуализирана и разширена информация директно при започване на работата още от
първия ден вместо два месеца след началната дата, както е сега по действащата директива
за писмено уведомяване.


Директивата трябваше да създаде нови минимални права, като правото на

по-голяма предвидимост на работата за лицата, които работят предимно на променлив
график, възможността да се поиска преминаване към по-стабилна форма на заетост и да
се получи отговор в писмена форма и правото на задължително обучение без
приспадане от заплатата.


И не на последно място с директивата се целеше укрепване на средствата

за правоприлагане и правна защита като последно средство за разрешаване на възможни
спорове, ако диалогът се окаже недостатъчен.
Директива за предвидими и прозрачни условия на труд бе приета от ЕС през
юни 2019г.
Аргументите за приемането и бяха следните:
В принцип № 5 от Европейският стълб на социалните права, провъзгласен в
Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. се предвижда, че независимо от вида и
продължителността на трудовото правоотношение работниците имат право на
справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална
закрила и обучение и че преходът към безсрочни форми на заетост трябва да бъде
насърчаван; че в съответствие със законовите разпоредби и колективните споразумения
трябва да бъде гарантирана необходимата гъвкавост за работодателите, за да могат бързо
да се адаптират към промените в икономическите условия; че новите форми на труд,
които осигуряват качествени условия, както и предприемачеството и самостоятелната
заетост, трябва да бъдат насърчавани и че професионалната мобилност трябва да се
улеснява; че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, трябва
да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори,
и че изпитателният срок трябва да бъде с разумна продължителност.
В принцип № 7 от Европейския стълб на социалните права се предвижда, че
работниците имат право да бъдат информирани писмено при наемането на работа за
своите права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително за
изпитателния срок; че преди уволнение работниците имат право да бъдат информирани

за причините и да получат предизвестие в разумен срок; и че те имат право на достъп до
ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно
уволнение, правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. След
приемането на Директива 91/533/ЕИО (4) пазарите на труда претърпяха дълбоки
промени, дължащи се на демографското развитие и цифровизацията, което доведе до
създаването на нови форми на заетост, които подпомогнаха иновациите, създаването на
работни места и растежа на пазара на труда.В директивата ясно се застъпва режимът на
някои нови форми на заетост, които се различават значително от традиционните трудови
правоотношения, що се отнася до тяхната предвидимост, като създават несигурност
относно приложимите права и социалната закрила на засегнатите работници. Ето защо в
тази променяща се сфера на труда е все по-необходимо работниците да разполагат с
пълна информация за основните си условия на труд, която следва да им се предоставя
своевременно и в писмена форма, до която работниците имат лесен достъп. За да се
изготви подходяща рамка за развитието на нови форми на заетост, на работниците в
Съюза следва да се предоставят редица нови минимални права, целейки насърчаването на
сигурността и предвидимостта на трудовите правоотношения, като същевременно се
постигне положително сближаване между държавите членки и се запази гъвкавостта на
пазара на труда. Съгласно Директива 91/533/ЕИО по-голямата част от работниците в
Съюза имат правото да получават информация в писмена форма относно своите условия
на труд. Директива 91/533/ЕИО обаче не се прилага за всички работници в Съюза. Освен
това се появиха пропуски в защитата във връзка с новите форми на заетост, до които
доведе развитието на пазара на труда от 1991 г. насам. Ето защо на равнището на Съюза
следва да се определят минимални изисквания за предоставяне на информация по
основните аспекти на трудовото правоотношение и условията на труд, които се прилагат
за всеки работник, за да се гарантира на всички работници в Съюза подходяща степен на
прозрачност и предвидимост по отношение на условията им на труд, като същевременно
се поддържа разумна гъвкавост на нестандартната заетост, така че да се запазят ползите от
нея за работниците и работодателите.
В съответствие с член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
Комисията предприе двуетапна консултация със социалните партньори относно
подобряването на обхвата и ефективността на Директива 91/533/ЕИО и разширяването
на нейните цели, за да се установят нови права за работниците. Това не доведе до съгласие
между социалните партньори за започване на преговори по тези въпроси. Същевременно,

както бе потвърдено от резултатите на откритата обществена консултация, която целеше
да събере информация за вижданията на различни заинтересовани страни и на
гражданите, е важно да се предприемат действия в тази област на равнището на Съюза,
като настоящата правна уредба се модернизира и адаптира към новите тенденцииКакто
писахме по –горе в своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз (наричан
по-

долу „Съда на ЕС“) е установил критерии за определяне на статута на
работник. Тълкуването на тези критерии от страна на Съда на ЕС

има предвид при прилагането на настоящата
критерии, домашните

директива.

работници, работниците

Ако

следва да се

отговарят

на повикване,

на

тези

работниците

с непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците

през

платформи, стажантите и чираците биха могли да попаднат в обхвата на настоящата
директива.
Лицата,

които са

действително самостоятелно заети, не следва да

попадат в обхвата на настоящата

директива, тъй като те не отговарят на тези

критерии. Злоупотребата със статута на самостоятелно заетите лица, както е определен в
националното право, било то на национално равнище или в трансгранични ситуации, е
форма

на

фалшиво

деклариран

недекларираната заетост. Фиктивната

труд,

самостоятелна

който

често

се

заетост

когато дадено лице бъде обявено за самостоятелно заето, въпреки че
характерните

свързва

с

възниква,
изпълнява

за трудовите правоотношения условия, с цел да избегне

някои правни или фискални

задължения. Тези лица следва да бъдат включени в

обхвата на настоящата директива.

Установяването на наличие на

трудово

правоотношение следва да се ръководи от фактите, свързани с действителното
изпълнение на

работата, а не от описанието на правоотношението, направено

от страните по него.
В директивата е записано, че следва да бъде възможно, в случай че това е
обосновано от обективни причини, държавите членки да предвидят, че определени
разпоредби от настоящата директива да не се прилагат към някои категории държавни
служители, обществените служби за спешна помощ, въоръжените сили, полицейските
органи, съдиите, прокурорите, следователите или други правоприлагащи служби поради
специфичното естество на задълженията, които те изпълняват, или условията им на
работа.

Предвид нарастващия брой на работниците, които не попадат в обхвата на
Директива 91/533/ЕИО въз основа на изключения, установени от държавите членки
съгласно член 1 от същата директива, е необходимо тези изключения да се заменят с
възможност държавите членки да не прилагат разпоредбите на настоящата директива за
трудово правоотношение с предварително определено или действително отработено
време, което се равнява на три часа седмично или по-малко за референтен период от
четири последователни седмици. Изчисляването на тези часове следва да включва
цялото време, през което работникът действително е работил за даден работодател,
например извънредния труд или допълнителния труд към труда, който е гарантиран или
предвиден в трудовия договор или в рамките на трудовото правоотношение. От момента,
в който даден работник премине този праг, разпоредбите на настоящата директива
се прилагат към него, независимо от броя на отработените часове, които
работникът отработи в последствие или броя на отработените часове, предвидени в
трудовия договор.
Работниците, които нямат гарантирано работно време, включително работниците,
сключили договори без задължения за определен брой часове или определени видове
договори за работа на повикване, се намират в особено уязвимо положение. Ето защо
разпоредбите на настоящата директива следва да се прилагат за тях, независимо от броя на
действително отработените часове.
Функциите и отговорностите на работодател на практика могат да се изпълняват от
няколко различни физически или юридически лица или други субекти. Държавите членки
следва да разполагат с възможността свободно да определят по-конкретно лицата, за които
се счита, че отговарят изцяло или частично за изпълнението на задълженията, установени
в настоящата директива за работодателите, при условие че се изпълняват всички тези
задължения. Държавите членки следва също така да могат да решават някои или всички
задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по
трудовия договор или трудовото правоотношение.
Държавите членки следва да могат да установяват специални правила за
освобождаване на физическите лица, които действат в качеството на работодатели спрямо
домашни работници в своето домакинство, от изискванията в настоящата директива във
връзка със следните въпроси: да разглеждат и да отговарят на искания за различен вид
заетост, да предоставят задължително обучение, което е безплатно, и да предвидят
механизми за правна защита, които се основават на презумпции в полза на работника, в

случай че в документацията, която съгласно настоящата директива следва да се предостави
на работника, липсва определена информация.
Както се знае с отменената

Директива 91/533/ЕИО беше въведен списък на

основните аспекти на трудовия договор или трудовото правоотношение, за които
работниците трябва да бъдат уведомени в писмена форма. Този списък, който държавите
членки могат да допълват, е необходимо да бъде адаптиран днес и това го прави новата
директива, за да се отчетат промените в пазара на труда, по-специално ръстът на
нестандартните форми на заетост. Ако работникът няма постоянно или основно място на
работа, той следва да получи информация за договореностите, ако има такива, относно
пътуването между различните работни места. Следва да е възможно информацията за
правото на обучение, която се предоставя от работодателя, да бъде във вид на
информация, включваща броя на евентуалните дни за обучение, на които работникът има
право годишно, и информация за цялостната политика на работодателя в областта на
обучението. Следва да е възможно информацията относно проц
Процедурата, която трябва да се спазва от работодателя и от работника в случай на
прекратяване на тяхното трудово правоотношение, да включва крайния срок за
предявяване на иск за оспорване на уволнението. Информацията относно работното
време следва да съответства на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (8) и следва да включва сведения за почивките по време на работа, периоди
на междудневната и междуседмичната почивка и продължителността на платения отпуск,
като по този начин се гарантира защитата на безопасността и здравето на работниците.
Информацията относно възнаграждението, което трябва да бъде предоставено,
следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, посочени отделно, ако това е
приложимо, включително средствата в брой или в натура, плащанията за извънреден труд,
премиите и други права, получени пряко или непряко от работника за свършената от него
работа. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на
работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като
еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по
силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не
следва да представлява основание те да не се предоставят на работника. Ако поради
естеството на трудовото правоотношение не е възможно да се посочи фиксиран работен
график, какъвто е случая при договори за работа на повикване, работодателите
следва да информират работниците как трябва да бъде определено тяхното работно

време, включително в какви интервали от време може да бъдат повикани да
работят и какъв е минималният срок на предизвестието, което работникът трябва
да получи, преди да започне изпълнението на възложена задача.
Информацията за системите за социална сигурност следва да включва
идентификационните данни на институтите за социално осигуряване, които получават
социалноосигурителните вноски за, когато е уместно, обезщетенията за болест, за
майчинство и за родителски отпуск, родителските обезщетения, както и обезщетенията за
трудови злополуки и професионална болест, за старост, за инвалидност, за наследници и
за безработица, предпенсионните и семейните обезщетения. От работодателите не следва
да се изисква да предоставят тази информация, когато работникът избира институт за
социално осигуряване. Информацията относно социалната закрила, предоставяна от
работодателя, следва да включва, когато е уместно, факта, че е налице покритие от схемите
за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2014/50/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета (9) и Директива 98/49/ЕО на Съвета.
Работниците следва да имат право да бъдат информирани в писмена форма за
своите права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, при наемането
си на работа. Поради това основната информация следва да достигне до тях възможно
най-бързо и най-късно в срок от една календарна седмица от първия им работен ден.
Оставащата информация следва да достигне до тях в срок от един месец, считано от
първия им работен ден. За първи работен ден следва да се счита действителното
започване на работа от работника по трудовото правоотношение. Държавите членки
следва да се стремят да получат съответната информация за трудовото правоотношение от
работодателите преди изтичането на първоначално договорения срок на договора.
Предвид

все

по-активното

използване

на

цифрови

средства

за

комуникация,

информацията, която трябва да бъде представена в писмена форма, съгласно настоящата
директива, може да бъде предоставена и чрез електронни средства.
За да се помогне на работодателите да предоставят навременна информация,
държавите членки следва да могат да осигурят наличието на образци на национално
равнище, включващи съответната достатъчно изчерпателна информация относно
приложимата правна уредба. Тези образци биха могли да се разработят допълнително на
секторно или местно равнище от националните органи и социалните партньори.
Комисията ще оказва съдействие на държавите членки при разработването на образци и
модели и по целесъобразност ще се погрижи те да бъдат широко достъпни. Работниците,

които са изпратени в чужбина, следва да получават допълнителна информация според
своята ситуация. За възложени последователни задачи в няколко държави членки или
трети държави следва да бъде възможно преди първото заминаване информацията за
няколко задачи да бъде обобщена и впоследствие да бъде изменена в случай на каквито и
да било промени. Работници, които отговарят на условията за командировани работници
съгласно Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11), следва също
така да бъдат уведомени за единния официален национален уебсайт, разработен от
приемащата държава членка, в който те могат да намерят съответна информация относно
условията на труд, приложими по отношение на тяхната ситуация.
Освен ако държавите членки не предвидят друго, тези задължения се прилагат, ако
продължителността на работата в чужбина е по-продължителна от четири последователни
седмици.
Изпитателните срокове позволяват на страните по трудовото правоотношение да
се уверят, че работниците и длъжностите, на които те са били наети, са съвместими, като
едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа. Влизане на
пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлагат на продължителна
несигурност. Следователно както е установено в Европейския стълб на социалните права,
изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой
държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок
от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна. По изключение следва да е
възможно изпитателните срокове да продължават повече от шест месеца, когато е
обусловено от естеството на заетостта, като например при ръководни или управленски
длъжности или постове в държавната администрация, или ако е в интерес на работника,
например в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, поспециално при младите работници. Следва също да е възможно изпитателните срокове да
бъдат съответно удължавани в случаите, когато работникът е отсъствал от работа по време
на изпитателния срок, например поради заболяване или отпуск, за да се даде възможност
на работодателя да оцени годността на работника да изпълнява въпросните задачи. В
случаите на срочни трудови правоотношения с продължителност под 12 месеца
държавите членки следва да гарантират, че продължителността на изпитателния срок е
подходяща с оглед на естеството на работата и е пропорционална на очакваната
продължителност на договора. Ако това е предвидено в националното право или
националната практика, работниците следва да могат да натрупват трудови права по време

на изпитателният срок. Даден работодател не следва нито да забранява на работника да
осъществява трудова дейност при други работодатели извън работния график, установен с
този работодател, нито да подлага работника на неблагоприятно третиране заради това.
Държавите членки следва да могат да определят условия за използването на ограничения
поради несъвместимост, като под това се разбират ограниченията да се работи за други
работодатели по обективни причини, например по съображения, свързани със здравето и
безопасността на работниците, включително чрез ограничаване на работното време,
защитата на търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или
избягването на конфликти на интереси.
Работниците, чийто режим на работа е изцяло или предимно непредвидим,
следва да разчитат на минимална степен на предвидимост, когато работният
график се определя основно от работодателя, било то пряко, например като се
разпределят възложените задачи, или косвено, например като се изисква
съответният работник да отговаря на искания на клиенти.
Референтните часове и дни, които трябва да се разбират като интервали от време, в
които може да се извършва работа по искане на работодателя, следва да бъдат установени
в писмена форма в началото на трудовото правоотношение.
Разумният минимален срок на предизвестие, който трябва да се разбира като
периода от време между момента, в който работникът е информиран за нововъзложена
задача, и момента, в който започва нейното изпълнение, представлява друг необходим
елемент на предвидимост на работата за трудови правоотношения, при които режимът на
работа е изцяло или предимно непредвидим. Срокът на предизвестие може да варира в
зависимост от потребностите на съответния сектор, като същевременно се осигурява
подходяща защита на работниците. Минималният срок на предизвестие не засяга
разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Работниците следва да разполагат с възможността да отказват възложена задача, ако
изпълнението ѝ е извън референтните часове и дни или ако те не са били уведомени за
възложената задача в съответствие с минималния срок на предизвестие, без този отказ да
води до неблагоприятни последици за работниците. Работниците следва също да
разполагат с възможността да приемат възложената задача, ако желаят това. Ако работник,
чийто режим на работа е изцяло или предимно непредвидим, се е договорил със своя
работодател да извърши конкретна възложена задача, работникът следва да може да
планира своето време по съответния начин. Работникът следва да се ползва със защита

при загуба на доходи вследствие на късното анулиране на договорена възложена задача,
чрез подходящо обезщетение.
При договор за работа на повикване или подобни трудови договори,
включително договори без задължения за определен брой часове, съгласно които
работодателят разполага с гъвкавостта да повиква работника на работа единствено когато е
необходимо, са особено непредвидими за работника. Държавите членки, които
разрешават използването на такива договори, следва да гарантират, че са въведени
ефективни мерки за предотвратяване на злоупотребата с тях. Тези мерки могат да
бъдат под формата на ограничения на използването и продължителността на такива
договори, оборима презумпция за съществуването на трудов договор или трудово
правоотношение с гарантиран брой платени часове въз основа на отработените часове
през предходен референтен период или други равностойни мерки, които гарантират
ефективното предотвратяване на злоупотребите. Когато работодателите имат възможност
да предлагат трудови договори на пълно работно време или безсрочни трудови договори
на работници, които упражняват нестандартни форми на заетост, следва да се насърчава
преминаването към по-сигурни форми на заетост в съответствие с принципите,
предвидени в Европейския стълб на социалните права. Работниците следва да могат да
поискат друга по-предвидима и сигурна форма на заетост, в случай че съществува
такава, и да получат писмен отговор от работодателя, който взема предвид нуждите
на работодателя и на работника. Държавите членки следва да могат да ограничават
честотата на подобни искания. Настоящата директива не следва да възпрепятства
държавите членки да предвидят, че длъжностите в държавната администрация, които се
заемат вследствие на конкурсни изпити, не могат да се считат за достъпни въз основа само
на отправено искане от работника и че следователно те остават извън обхвата на правото
да се отправя искане за форма на заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд.
Когато от работодателите се изисква по силата на правото на Съюза или националното
право или на колективни трудови договори да осигуряват обучение на работниците, за
да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното
обучение е осигурено в еднаква степен за всички работници, включително за тези,
които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не
следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от
неговото възнаграждение. Такива обучения следва да се считат за работно време и по
възможност следва да се провеждат в работно време. Това задължение не обхваща

професионалното обучение или обучението, което се изисква, за да могат работниците да
получат, поддържат или подновят професионалната си квалификация, ако работодателят
не е задължен по силата на правото на Съюза, националното право или колективен трудов
договор да осигури такова обучение на работника. Държавите членки следва да
предприемат необходимите мерки за защита на работниците от злоупотреби във връзка с
обучението. Следва да се зачитат автономността на социалните партньори и
функцията им на представители на работниците и на работодателите. Социалните
партньори следва да могат да решават по своя преценка, че в конкретни сектори или
ситуации за целите на настоящата директива са по-подходящи други разпоредби, а не
някои минимални стандарти, определени в настоящата директива. Ето защо държавите
членки следва да могат да позволяват на социалните партньори да поддържат, договарят,
сключват и прилагат колективни трудови договори, които се отклоняват от някои
разпоредби в настоящата директива, при условие че общата степен на защита на
работниците не е занижена. От обществената консултация относно Европейския стълб на
социалните права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото
право на Съюза, за да се гарантира неговата ефективност. Оценката на Директива
91/533/ЕИО, извършена в рамките на Програмата на Комисията за пригодност и
резултатност на регулаторната рамка, потвърди, че по-строгите механизми за
правоприлагане биха могли да подобрят ефективността на трудовото право на Съюза.
Консултацията показа, че системите за правна защита, които се основават единствено на
искове за обезщетение за причинени вреди, са по-неефективни от системите, които
предвиждат и санкции, например еднократни общи суми или загуба на разрешителни, за
работодателите, които не издават писмени заявления. От нея стана ясно също така, че
рядко се случва служители да търсят правна защита по време на трудовото
правоотношение, а това е в ущърб на целта на предоставянето на писменото заявление, а
именно да се гарантира, че работниците са информирани за основните характеристики на
трудовото си правоотношение. Поради това е необходимо да се въведат разпоредби за
осигуряване на изпълнението, които гарантират използването на презумпции в полза на
работника, когато не е предоставена информация относно трудовото правоотношение,
или на процедура, при която може да се изиска работодателят да предостави липсващата
информация и може да подлежи на санкция, или и двете. Следва да бъде възможно
презумпциите в полза на работника да включват презумпцията, че работникът е с
безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че

работникът е назначен на пълно работно време, в случай че липсва съответната
информация. Правната защита би могла да подлежи на процедура, чрез която
работодателят да бъде уведомяван от работника или от трета страна, например
представител на работника или друг компетентен орган или служба, че липсва
информация и че работодателят трябва да предостави своевременно пълна и точна
информация. Ефективното прилагане на настоящата директива изисква подходяща
съдебна и административна закрила срещу всяко неблагоприятно третиране вследствие на
опит да се упражнят предвидените съгласно настоящата директива права или вследствие
на жалба до работодателя или на каквито и да било съдебни или административни
производства, целящи привеждането в съответствие с настоящата директива. Работниците,
упражняващи предвидените в настоящата директива права, следва да разполагат със
закрила срещу уволнение или еквивалентни вреди, например в случай че на даден
работник вече не се възлага работа на повикване или че се извършва подготовка за
евентуално уволнение заради това, че той се е опитал да упражни тези права. Когато
работниците смятат, че са били уволнени или са им били нанесени еквивалентни вреди по
тези причини, работниците и компетентните органи или служби следва да могат да
изискват от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението или
еквивалентната мярка. Доказателствената тежест за това, че не е налице уволнение или
еквивалентна вреда заради упражняването на предвидените в настоящата директива права
от работниците, следва да бъде поета от работодателя, когато работниците представят
пред съд или друг компетентен орган или служба факти, от които може да се заключи, че
са били уволнени или са били подложени на мерки с еквивалентен ефект на това
основание. Държавите членки следва да могат да не прилагат това правило по отношение
на производства, при които съдът или друг орган е компетентен да разследва фактите по
делото, по-специално при системите, при които се изисква уволнението предварително да
бъде одобрено от този орган или служба.
Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин не
засяга правото на държавите членки да въвеждат или запазват по-благоприятни
разпоредби. Правата, придобити съгласно действащата правна уредба, следва да
продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни
разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не
може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в
действащото национално право или действащото право на Съюза в тази област, нито

може да бъде основателна причина за намаляване на общата степен на защита, осигурена
на работниците в областта, попадаща в обхвата на настоящата директива. По-специално
то не следва да бъде основание за въвеждане на договори без задължения за определен
брой часове или подобни видове трудови договори.
При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват
налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би
попречил на създаването и развитието на микро-, малки и средни предприятия. Поради
това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране
върху малките и средните предприятия, за да се гарантират, че те не са непропорционално
засегнати,

като

обърнат

специално

внимание

на

микропредприятията

и

на

административната тежест, както и да публикуват резултатите от тези оценки. Доколкото
целта на настоящата директива, а именно да подобри условията на труд чрез насърчаване
към по-прозрачна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на
пазара на труда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а
поради необходимостта да се установят общи минимални изисквания може да бъде подобре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с
принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В
съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата
директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.
Държавите членки могат да поверят изпълнението на настоящата директива на
социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и при условие
че държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по всяко време
да гарантират резултатите, които се целят с настоящата директива. Те следва също така, в
съответствие с националното право и националната практика, да вземат подходящи мерки
за гарантиране на ефективното участие на социалните партньори и за насърчаване и
засилване на социалния диалог с оглед на прилагането на разпоредбите на настоящата
директива. Държавите членки следва да предприемат всички подходящи мерки, за да
гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива,
например чрез извършване на проверки, в зависимост от случая. С оглед на съществените
промени, въведени с настоящата директива във връзка с целта, приложното поле и
съдържанието на Директива 91/533/ЕИО, не е подходящо посочената директива да бъде
изменена.

Поради това Директива 91/533/ЕИО следва да бъде отменена.
Срокът за транспониране на разпоредбите в националното законодателство на
Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд е до 1 август 2022 г. В този
смисъл предварително е добре да се анализират всички текстове на директивата с целия
понятиен апрата в нея, така че този анализ да позволи да се видят възможностите за
подобряване на трудовото законодателство.

1.

Член 1

Член 1
Цел, предмет и приложно поле
1. Целта на настоящата директива е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване
на по-прозрачна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на
труда.
2. В настоящата директива се определят минимални права, които се прилагат за всеки
работник в Съюза, който има трудов договор или трудово правоотношение, така, както са определени
от правото, колективните договори и практиката във всяка една държава членка, като се отчита
съдебната практика на Съда на ЕС
3. Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, посочени в
настоящата директива, по отношение на работници в трудово правоотношение, в което тяхното
предварително определено и действително отработено време е равно на или е по-малко от средно 3 часа
седмично за референтен период от четири последователни седмици. Отработеното време с всички
работодатели, които образуват или са част от едно и също предприятие, група или образувание, се
причислява към тази средна стойност от 3 часа.
4. Параграф 3 не се прилага за трудово правоотношение, при което не е определен
гарантиран обем платена работа, преди да започне заетостта.
5. Държавите членки могат да определят лицата, които са отговорни за изпълнението
на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива, при условие че се изпълняват

всички тези задължения. Те могат също така да решат, че някои или всички тези задължения трябва да
бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение.
Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (14).
6.Държавите членки могат да предвидят, по обективни причини, че разпоредбите на
глава III не трябва да се прилагат за държавните служители, обществените служби за спешна помощ,
въоръжените сили,

полицейските органи,

съдиите, прокурорите, следователите или

други

правоприлагащи служби.
7.Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, определени в
членове 12 и 13 и в член 15, параграф 1, буква а), по отношение на физически лица в домакинства,
които действат като работодатели, когато работата се извършва за тези домакинства.
8.Глава II от настоящата директива се прилага за морските лица и рибарите, без да се
засягат съответно разпоредбите на директиви 2009/13/ЕО и (ЕС) 2017/159. Задълженията,
посочени в член 4, параграф 2, букви м) и о) и членове 7, 9, 10 и 12, не се прилагат за морските лица
или рибарите.

Коментар на чл.1
Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд разглежда
предизвикателствата,

породени

от

развитието

на

трудовия

свят,

включително

нарастващата гъвкавост на пазара на труда и по-специално увеличаването на броя
на нестандартните форми на заетост, като например работата чрез използване на
дигитални или онлайн платформи. Директивата има за цел да създаде степен на правна
сигурност на атипичните форми на заетост, които се характеризират с това,че предлагат
несигурни работни места.
Съгласно чл.1, §1 от директивата, нейната цел е да се подобрят условията на
труд чрез насърчаване на по-прозрачна и предвидима заетост, като същевременно
се гарантира гъвкавостта на пазара на труда. Гъвкавостта, която носят новите форми
на заетост, е основен двигател за създаването на работни места и растеж на пазара на
труда. Тук обаче логически изниква въпросът: дали само гъвкавостта трябва да бъде
водеща, или е необходимо да има и сигурност за съответните работни места? Не е ли
възможно да се създаде относителен баланс между гъвкавост и сигурност на

новосъздадените работни места, и в какво съотношение да бъде единият и другият
елемент? Очевидно идеята и духът на директивата е да има баланс между сигурност на
работните места и гъвкавост на пазара на труда.
Директивата е едно от основните действия на Европейската Комисия по
Европейския стълб на социалните права, провъзгласен съвместно от Европейския
парламент, Съвета и Комисията по време на Социалната среща на върха за справедливи
работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. Стълбът служи за ориентир при
подновяването на процеса на сближаване на социалните стандарти на по-високо равнище
в контекста на променящата се реалност на пазарите на труда. Директивата
допринася основно за принцип № 5 на стълба — „Сигурна и гъвкава заетост“, и
принцип № 7 относно „Информация за условията на работа и защита в случай на
уволнение“.
Текстът на чл.1, §2 очертава приложното поле на директивата - тя се
прилага за всеки работник в Европейския съюз, който има трудов договор или трудово
правоотношение, така, както са определени от правото, колективните договори и
практиката във всяка една държава-членка, като се отчита съдебната практика на Съда на
ЕС.
Важен момент и акцент в директивата е,че тя задължава работодателите да
уведомяват работниците за основните аспекти на трудовото правоотношение
(чл.4).Тук става въпрос за основни елементи на трудовия договор, като място на работа,
наименование

на

работата,

описание

на

работата,начална

дата

на

трудовото

правоотношение, очакваната продължителност при срочно трудово правоотношение,
продължителност на изпитателния срок, право на обучение и др.
Държавите-членки могат да решат да не прилагат задълженията, посочени в
настоящата директива, по отношение на работници в трудово правоотношение, в което
тяхното предварително определено и действително отработено време е равно на или е помалко от средно 3 часа седмично за референтен период от четири последователни
седмици. Отработеното време с всички работодатели, които образуват или са част от едно
и също предприятие, група или образувание, се причислява към тази средна стойност от 3
часа.
Текстът на §3 на чл.1 въвежда възможността за държавите-членки да преценят
да не прилагат разпоредби от директивата по отношение на работници, чието
действително отработено време е равно на или е по-малко от средно 3 часа седмично за

референтен период от четири последователни седмици.В този смисъл е и рецитал № 11,
съгласно който ”Изчисляването на тези часове следва да включва цялото време, през което
работникът действително е работил за даден работодател, например извънредния труд
или допълнителния труд към труда, който е гарантиран или предвиден в трудовия договор
или в рамките на трудовото правоотношение. От момента, в който даден работник
премине този праг, разпоредбите на настоящата директива се прилагат към него,
независимо от броя на отработените часове, които работникът отработи впоследствие или
броя на отработените часове, предвидени в трудовия договор.”
Параграф 3 не се прилага за трудово правоотношение, при което не е
определен гарантиран обем платена работа, преди да започне заетостта.
Параграф № 4 има предвид обемът работа, който е гарантиран или предвиден
в трудовия договор, или в рамките на трудовото правоотношение.
Държавите-членки могат да определят лицата, които са отговорни за
изпълнението на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива,
при условие,че се изпълняват всички тези задължения. Те могат също така да решат, че
някои или всички тези задължения трябва да бъдат възложени на физическо или
юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение.
Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета .
Контролът

по

спазване

на

разпоредбите

на

настоящата

директива,включително и изпълнението на задълженията на работодателите, следва да
бъде поверен на институции в държавите-членки – това са Инспекциите по труда и в
краен случай-съдилищата.
Държавите-членки могат да предвидят, по обективни причини, че
разпоредбите на глава III не трябва да се прилагат за държавните служители,
обществените служби за спешна помощ, въоръжените сили, полицейските органи,
съдиите, прокурорите, следователите или други правоприлагащи служби.
Съобразно общите принципи, духа и идеята на Директивата, е необходимо
да посочим рецитал № 9, съгласно който: „Следва да бъде възможно, в случай, че това е
обосновано от обективни причини, държавите-членки да предвидят, че определени
разпоредби от настоящата директива не се прилагат към някои категории държавни

служители, обществените служби за спешна помощ, въоръжените сили, полицейските
органи, съдиите, прокурорите, следователите или други правоприлагащи служби, поради
специфичното естество на задълженията, които те изпълняват, или условията им
на работа.” Последното се явява основание, за да се изключат тези дейности от
определени разпоредби на директивата.
Държавите-членки могат да решат да не прилагат задълженията, определени в
членове 12 и 13 и в член 15, параграф 1, буква а), по отношение на физически лица в
домакинства, които действат като работодатели, когато работата се извършва за тези
домакинства.
Параграф № 7 въвежда възможност за държавите-членки, ако преценят да не
прилагат задълженията, определени в членове 12 и 13 и в член 15, параграф 1, буква а), по
отношение на физически лица в домакинства, които действат като работодатели, когато
работата се извършва за тези домакинства.Това са случаите, когато работник, работил наймалко шест месеца при един и същи работодател, може да поиска друга форма на заетост с
по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава;задължителното
обучение, което се осигурява на работника безплатно, отчита се като работно време и,
когато е възможно, се провежда в работно време;законовата презумпция и механизмът за
уреждане на спорове на ранен етап.Държавите-членки може да решат да не прилагат тези
норми по отношение на физическите лица в домакинствата.
Глава II от настоящата директива се прилага за морските лица и рибарите, без
да се засягат съответно разпоредбите на директиви 2009/13/ЕО и (ЕС) 2017/159.
Задълженията, посочени в член 4, параграф 2, букви м) и о) и членове 7, 9, 10 и 12, не се
прилагат за морските лица или рибарите.
В този смисъл е и рецитал №10 от Преамбюла на Директивата:
„Изискванията, установени в настоящата директива във връзка с посочените
по-долу въпроси, не следва да се прилагат за морските лица и рибарите, поради
спецификите на техните условия за работа: паралелната трудова заетост, в случай че е
несъвместима с работата, извършвана на борда на кораби или риболовни кораби,
минималната степен на предвидимост на работата, изпращането на работниците в друга
държава- членка или в трета държава, прехода към друга форма на трудова заетост и
предоставянето на информация за идентификационните данни на институтите за
социално осигуряване, които получават социалноосигурителните вноски. За целите на

настоящата директива морските лица и рибарите съгласно определенията съответно в
Директива 2009/13/ЕО и Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета следва да се разглеждат като
работещи в Съюза, когато работят съответно на борда на кораби или риболовни кораби,
регистрирани в държава-членка или плаващи под флага на държава членка.”
Следователно всичко произтича от спецификата на работа на морските лица
и рибарите и особено от минималната степен на предвидимост на работата, която
извършват.

2.Член 2
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните
определения:
a) „работен график“ означава график с часовете и дните, в които започва
и приключва изпълнението на работата;
б)

„референтни часове и дни“ означава интервали от време в

определени дни, в които може да се извършва работа по искане на работодателя;
в) „режим на работа“ означава формата на организиране на
работното време и неговото разпределение съгласно определен режим, който се определя
от работодателя.

Коментар на чл.2

Буква „а” на чл.2 от директивата следва да търсим нейното приложение с
текстове от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Съгласно
чл.9а от НРВПО едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното
време по чл.142, ал.2КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за
периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се
съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Работодателят запознава
работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.

Тук следва да отбележим, че в българското законодателство не се употребява терминът
„работен график”, а „поименен график”. На практика обаче поименният график
всъщност е вид работен график. Дали обаче само Наредбата е тази която трябва да
предвиди транспонирането на изискваният в чл.2 б а от Директивата. Този работен
график е за всеки работник независимо дали работи на сумирано или нормално
организирано работно време. Според разбирането на Европейската комисия
часовете, отчетени до прага, са или тези в трудовия договор, или реално
отработените, което от двете е по-високо.
Oт 1 янyapи 2018 г влязоха в cилa пpoмeнитe в нapeдбaтa, свързани с
peгyлиpaнe нa peжимa нa cyмиpaнo изчиcлявaнe нa paбoтнoтo вpeмe (CИPB), в резултат на
които бяха въведени новите чл.9а,чл.9б, чл.9в и чл.9г.
Изводът е, че всички въпроси, свързани с работните или поименните графици, са
уредени в българското законодателство, но българското законодателство не урежда
работа на работниците, които нямат гарантирано работно време, включително тези
с нулеви часове и някои договори при поискване. Такива договори не съществуват в
българското законодателство и доколкото такъв труд и работа са особено уязвими за
работника и поради това, че директивата не позволява регрес от вече по-благоприятно
законодателство, смятаме че работните графици са само за онези категории работници,
които имат установено работно време по Кодекса на труда. Въпреки това може да се мисли
по посока въвеждане на законова защита и за онези работници , които нямат ясно
установено в работен график работно време,защото

разпоредбите на настоящата

директива следва да се прилагат за тях, независимо от броя на часовете, които те
действително работят .
Буква „б” на чл.2 от директивата има предвид работещите на повикване,
или тези, които са на разположение на работодателя – става въпрос за едни и същи
работници или служители. В българското трудово законодателство не са уредени трудови
договори на повикване или на разположение в своя чист вид, като самостоятелен вид
трудови договори. В Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за
разположение на работодателя, (издадена от министъра на труда и социалните грижи, обн.
ДВ. бр.38 от 6 Май 1994г.), е уредена хипотезата, при която работникът или служителят е
на разположение на работодателя. Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата когато особеният
характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може
да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на

работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при
необходимост трудовата си функция. Следователно към настоящия момент работата на
повикване е уредена като задължение за работника или служителя в индивидуалния или в
колективния трудов договор.
Важно е да се отбележи, че съгласно чл.3, ал.3 от наредбата (3) времето,
през което работникът или служителят се намира на разположение, не се включва
и не се отчита като работно време и се заплаща съгласно Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, а фактически извършената работа през времето на
разположение се отчита и заплаща като извънреден труд съгласно чл. 3, ал. 4 от наредбата.
Очевидно следва да се извърши преглед и анализ на броя трудови договори,
в които има клауза „на разположение на работодателя”, съответно да се направи преглед
относно това на колко работници или служители се е наложило да бъдат на разположение
на работодателя, и въз основа на събраните данни и анализи да се направи, ако е
необходимо, промяна в Кодекса на труда, уреждаща трудов договор на повикване или на
разположение.
Буква „в” следва да се търси в чл.139 от Кодекса на труда и в НРВПО.
Съгласно ал.1 на чл.139 КТ разпределението на работното време се установява в
правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Разпоредбата на чл.181 КТ
урежда,че работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който
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.
Нормата на чл.139, ал. 2 постановява, че в предприятия, в които
организацията на труда позволява това, може да се установява работно време с
променливи граници. Времето, през което работникът или служителят трябва
задължително да бъде на работа в предприятието, както и начинът за неговото отчитане
се определят от работодателя. Извън времето на задължителното присъствие
работникът или служителят сам определя началото на работното си време.
Друга особеност тук е т.нар.“ненормирано“ работно време, уредено в чл.
139а КТ, където е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят
след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности
ненормиран работен ден.

Относно въпросите, свързани с режима на работа, следва да посочим и
установяването на т. нар. сменен режим на работа, уреден в чл. 141, ал. 1 КТ.Сменният
режим на работа се прилага когато характерът на производствения процес налага.Тогава
работата в предприятието се организира на две или повече смени.
Важно е да отбележим, че съгласно чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да
установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг
календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.Не се допуска сумирано
изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден
(чл.142, ал.3КТ).
На подзаконово равнище НРВПО доразвива законовите текстове (чл.4а –
чл.10), раздел II – „Разпределение и изчисляване на работното време”.

Изводът е,че българското трудово законодателство съдържа достатъчно
норми, уреждащи въпросите относно организирането и разпределението на работното
време съгласно установени и действащи от дълги години определени режими.
Законодателството установява кога, в кои случаи и при какви хипотези се използват
различните режими на работа. Поради това българското законодателство съответства на
изискванията директивата. Все пак трябва да отбележим,че транспониране на тези текстове
от директивата ще се наложат в онзи част от нея която е регулирана с чл.2, защото в
националното трудово законодателство обаче липсва

и не са регламентирани

нито права, нито задължения за работниците, чийто режим на работа е изцяло или
предимно непредвидим и които следва да разчитат на минимална степен на
предвидимост, когато работният график се определя основно от работодателя, било
то пряко, например като се разпределят възложените задачи, или косвено,
например като се изисква съответният работник да отговаря на искания на
клиенти. В Кодекса на труда не същуствуват норми за т.нар. работещи на
повикване с нулеви часове трудови договори. За такава форма на заетост и за
устанявяване на предвидими условия на труд за този вид работещи е необходимо да
се извърши преглед на съществуващата нормативана уредба, да се прецени
доколко тези форми на труд са разпространени в България и необходимо ли е да се
правят някакви промени в трудовото законодателство. Директивата от своя страна
указва, че референтните часове и дни, които трябва да се разбират като интервали от
време, в които може да се извършва работа по искане на работодателя, следва да бъдат

установени в писмена форма в началото на трудовото правоотношение. Тези изводи,
направени в разпоредбите на директивата ще задължат България при нейното
транспониране внимателно да преразгледа съществуващите форми на зетост и видовете
трудови правоотношения, за да избере дали да въвежда нови нормативни регламенти,
обхващащи и лицата , които изпълняват работа на поискване от работодателя без да имат
пълна 8 часова дневна заетости 40 часа – седмична.

3.Член 3

Член 3
Предоставяне на информация
Работодателят предоставя на всеки работник в писмена форма изискваната съгласно
настоящата директива информация. Информацията се предоставя и предава на хартиен носител или в
електронна форма – при условие че информацията е достъпна за работника, може да се съхранява и
отпечатва и работодателят запазва доказателство за предаване или получаване.
Коментар на член 3
Чл.3, изречение първо говори общо за информация, касаеща правата и
задълженията на работника или служителя. В тази информация се включва и
информацията по чл. 4- информацията относно най- важните аспекти на трудовото
правоотношение. Важно е да се отбележи, че директивата изисква тази информация да
бъде в писмен вид или в електронна форма.Това е съществен момент при трудовите
правоотношения изобщо, които са формални правоотношения- всички въпроси,
свързани с възникването, изменението и прекратяването им, са в писмена форма- изрично
в този смисъл е чл. 62, ал. 1 КТ, допълнителните споразумения при промени в трудовото
правоотношение, писмената заповед за прекратяване и др.
Както

във

всички

обществени

отношения,

така

и

при

трудовите

правоотношения писмената форма създава яснота и правна сигурност за страните, играе
важна роля при воденето на съдебни дела, признаване уволнението за незаконно,
присъждане на обезщетение и мн. други.

Следва да отбележим, че изречение първо на чл. 3 от директивата има
императивен характер - работодателят предоставя на всеки работник в писмена
форма изискваната съгласно настоящата директива информация.
По силата на директивата работодателят няма право на преценка и избор на
варианти – той е длъжен да предостави на всеки работник съответната информация, която
се изисква по директивата.И това решение е правилно и оправдано.
Важна част и голяма част от информацията по чл.3 всъщност е
информацията, уредена в чл.4 от директивата.Текстът на чл. 3 е общ, а чл. 4 вече
конкретизира.
Директивата задължава работодателите да уведомяват работниците за
основните аспекти, съответно основните елементи на трудовото правоотношение.Тези
елементи са: самоличността на страните по трудовото правоотношение;мястото на работа;
когато няма постоянно или основно място на работа, се посочва принципно, че
работникът е нает на различни места или че е свободен да определи своето място на
работа, и се указва седалището, или, когато е уместно, постоянният адрес на работодателя
или

наименованието, степента, естеството или категорията на работата, за която

работникът e нает, или кратка характеристика или описание на работата;началната дата на
трудовото правоотношение и т.н.;
Информацията по чл.3 и чл.4 от директивата е в писмен вид и съдържа данни
за основните аспекти на трудовото правоотношение. Член 3 и член 4 всъщност имат
предвид договорното съдържание на трудовото правоотношение. Поначало договорното
съдържание се установява по взаимната воля на страните. Винаги договорните елементи се
установяват за конкретното правоотношение.
Голяма част от елементите по чл. 4 от директивата присъстват и в чл.66 от
Кодекса на труда. По-специално това са мястото на работа, наименованието на длъжността
и характера на работата,трудовото възнаграждение, срокът на предизвестие, датата на
сключването на трудовия договор и началото на неговото изпълнение. Всички тези
елементи имат важно значение за трудовото правоотношение, но най-съществените са
работното място, работното време и трудовото възнаграждение.
Разпоредбата на чл. 66 КТ говори за „данни за страните”. Тук следва да
споменем т.10 на §1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, където е
уредено понятието "данните за страните" по чл. 66, ал.1, т.1КТ”.

"Данните за страните" по чл. 66, ал.1, т.1 включват:
а) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) за работодател - юридическо лице или
едноличен търговец - наименованието, седалището и адреса на управление на
юридическото лице или едноличния търговец, ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК,
името/имената на лицето/лицата, което/които го представляват, единния граждански
номер (личния номер - за чужденец);
б) за работодател - физическо лице - името на лицето, постоянния адрес,
единния граждански номер (личния номер - за чужденец);
в) за работник или служител - името на лицето, постоянния адрес, единния
граждански номер (личния номер - за чужденец), вида и степента на притежаваното
образование, както и данни за притежаваната научна степен, ако е свързана с
изпълняваната от него работа.
Ще отделим специално внимание на елемента, уреден в чл.4,§2, буква ж) от
директивата-продължителността и условията на изпитателния срок.Този елемент също е
уреден в българското трудово законодателство, но той не е сред изброените в чл. 66, а е
уреден като самостоятелно правно основание в чл.70 КТ.

4. член 4
Член 4

Задължение за предоставяне на информация
1. Държавите членки гарантират, че от работодателите се изисква да уведомяват
работниците за основните аспекти на трудовото правоотношение.
2. Посочената в параграф 1 информация включва най-малко следното:
а самоличността на страните по трудовото правоотношение;
)
б мястото на работа; когато няма постоянно или основно място на работа, се посочва
) принципно, че работникът е нает на различни места или че е свободен да определи своето място на
работа, и се указва седалището, или, когато е уместно, постоянният адрес на работодателя;
в или:

)

i наименованието, степента, естеството или категорията на работата, за която
) работникът e нает, или
i

кратка характеристика или описание на работата;

i)
г началната дата на трудовото правоотношение;
)
д в случай на срочно трудово правоотношение – крайната дата или очакваната му
) продължителност;
е в случай на наемане на работници чрез агенции за временна заетост – самоличността на
) предприятията ползватели, веднага след като те станат известни;
ж продължителността и условията на изпитателния срок, ако има такъв;
)
з правото на обучение, предоставено от работодателя, ако има такова;
)
и продължителността на платения отпуск, на който работникът има право, или, когато
) това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията, процедурите за
предоставяне и определяне на този отпуск;
й процедурата, която трябва да се спазва от работодателя и от работника, включително
) формалните изисквания и сроковете на предизвестие, когато тяхното трудово правоотношение се
прекратява, или когато сроковете на предизвестие не могат да бъдат посочени в момента на
предоставяне на информацията – начина за определяне на тези срокове на предизвестие;
к възнаграждението, което се полага на работника, включително първоначалния основен размер,
) другите негови съставни елементи, ако е приложимо, посочени отделно, както и периодичността и
метода на плащането му;
л ако режимът на работа е изцяло или предимно предвидим – продължителността на
) стандартния работен ден или седмица на работника и всички договорености за извънреден труд и
възнаграждението за него и, когато е приложимо, всички договорености за промените в смените;
м ако режимът на работа е изцяло или предимно непредвидим, работодателят уведомява
) работника за:

i принципа, че работният график е променлив, броя на гарантираните платени часове и
) възнаграждението за извършената в допълнение към гарантираните часове работа;
i референтните часове и дни, в които може да бъде поискано работникът да работи;
i)
i минималния срок на предизвестието, който се полага на работника, преди да започне
ii) изпълнението на възложена задача, и, когато е приложимо, срока, в рамките на който
възложената задача може да бъде отменена, определен в съответствие с член 10, параграф 3;
н колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника или, в случаите
) на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или
институции, името на тези органи или институции, в рамките на който/която са били сключени
договорите;
о когато това е отговорност на работодателя – идентификационните данни на институтите
) за социално осигуряване, получаващи социалноосигурителните вноски, свързани с трудовото
правоотношение, и закрилата в областта на социалната сигурност, осигурена от работодателя.
3. Информацията, посочена в параграф 2, букви ж) – л) и буква о), може, ако е уместно, да
бъде предоставена чрез позоваване на законовите, подзаконовите, административните или
нормативните разпоредби или на колективните трудови договори, регулиращи тези въпроси.

Коментар на чл.4
Задължението за предоставяне на информация от страна на работодателя на
работника/служителя е изведено в чл. 4 от Директивата за предвидими и прозрачни
условия на труд.
Видимо при на чл.4 идеята е да се възложи на работодателя да предостави
възможно най-пълна информация в самото начало на трудовото правоотношение, за да
може работникът или служителят да е пълноценно информиран за основните аспекти по
трудовото си правоотношение. Като трябва да се има предвид, че изискванията на чл. 4 от
Директивата са свързани с гарантиране предоставянето на информация. Те не са посочени
като необходими и задължителни реквизити, които да са част от трудовия договор. Дори е
възможно запознаването с посочената информация да се осъществи в срок след

сключване на трудовия договор и започване на трудовото правоотношение.2 Идеята на
директивата е държавите съобразно своето законодателство да предвидят необходимите
мерки и условия, за да може работещите да са запознати с един определен минимум от
информация за условията по трудовото си правоотношение. Без значение дали това ще
бъде част от договора или тази информация ще бъде предоставена отделно.
В българското право като цяло информацията, която според чл. 4 от
Директивата работодателят задължително трябва да предостави на работника или
служителя е част от минималното съдържание на трудовото правоотношение, определено
в чл. 66 от Кодекса на труда в съчетание с

Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите,

които са необходими за сключване на трудов договор и Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за
съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Няма норма, която да изисква предоставянето й отделно.
Сравнявайки съдържанието на чл. 4 от Директивата с чл. 66 от КТ се вижда, че
до голяма степен тази информация е вече налична, въведена е в българското
законодателство и е изискуема от Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. В
тази насока е добре да се потърсят разликите в информацията, която се изисква от
директивата и зададеното в Кодекса на труда.

Член 4, ал.1“б“ от Директивата


мястото на работа; когато няма постоянно или основно място на работа, се посочва

принципно, че работникът е нает на различни места или че е свободен да определи своето място на
работа, и се указва седалището, или, когато е уместно, постоянният адрес на работодателя;“
Видимо този текст е насочен към гъвкавите форми на заетост и цели да се даде поголяма яснота в случаите, в които работникът не работи на конкретно място на работа,
или полага труд на избрано от него такова. От тази разпоредба можем да изведем две
хипотези на полагане на труд, като явно място на работа се приравнява на
предприятие/работодател:

2

Ако не е била предоставена преди това, информацията, посочена в член 4, параграф 2, букви а) – д), ж),
к) л) и м), се предоставя лично на работника под формата на един или повече документа в период,
започващ от първия работен ден и приключващ не по-късно от седмия календарен ден. Останалата
информация, посочена в член 4, параграф 2, се предоставя лично на работника под формата на документ
в срок от един месец, считано от първия работен ден



Работникът е нает на различни места. Използването на „нает“ би трябвало

да означава, че той е в трудово правоотношение с няколко работодателя.


Работникът определя сам своето място на работа.

И при двата случая като място на работа се приема седалището на работодателя
или постоянният му адрес.
Точка б) е свързана със съображение 16, където се посочва, че „Когато работникът
няма постоянно или основно място на работа, той или тя трябва да получи информация относно
организацията, ако има такава, за пътуване между работните места.“
Добавянето на „или е свободно да определи мястото си на работа“ модернизира
изготвянето на директивата, за да се вземат предвид трудовите правоотношения,
където няма фиксирано работно място.
Аналогичната разпоредба, касаеща мястото на полагане на труд в Кодекса на труда
е в ал. 1 т.13 на чл. 66 и допълнително конкретизирана в ал. 34 на чл. 66.
В българското право под място на работа се разбира седалището на предприятието.
Също така работното място може да се определи следствие от характера на
полаганата работа.
Трябва да се отбележи, че за надомнозаетите и работещите от разстояние по
българското трудово право, място на работа също се определя по силата на чл. 66 ал.3 от
Кодекса на труда.
В чл.4 г от Директивата е допуснато заличаването на термина „договор или“ , което
не

означава,

че

трудовите

договори

са

изключени.

Понятието

„трудово

правоотношение“ е по-широко и обхваща трудовите договори. Следователно
заличаването е просто за премахване на излишък при изготвяне.

3

Чл. 66 (1) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
(3)За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор,
доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.

Важно е да отбележим, че чл.4 д от директивата ползва актуализирана
терминология „срочно“, а не „временно“ трудово правоотношение, но значението за
целите на прилагане на чл.4 от Директивата остава същото.
Трябва да се обърне специално внимание на използваната терминология в чл.4
буква е) от Директивата, че

информацията се предоставя „когато и веднага щом е

известно“ и това води до непрекъснато задължение, което се прилага за промени в
назначението на работника във временна агенция по време на цялото трудово
правоотношение, а не само в началото.
Нова уредба е дадена с член 4, параграф 3, която постановява, че информацията,
посочена в параграф 2, букви ж) до л) и о), може, когато е подходящо, да бъде дадена под
формата на препратка към законите, подзаконовите и административните или законови
разпоредби или колективни трудови договори, уреждащи тези точки.
Продължителността на изпитателния срок се урежда от член 8.
Буква з) на чл.4 от Директивата също е нова като уредба. Тази разпоредба се
прилага за случаите, когато работодателят предоставя право на обучение (напр. брой дни,
предвидени за обучение годишно), вж. съответното съображение 17. Обърнете внимание,
че това задължение не се отнася до материалната разпоредба за задължително обучение в
член 13. Съображение 19 се позовава на разпоредбите на Директива 2003/88 / ЕО за
работното време и е от значение за точка i) по отношение на платения годишен отпуск.
Чл.4 буква й)- с тази разпоредба се разширява съответният текст, съществуващ в
отменената Директива за писмено изявление, като включва информация за процедурата за
уволнение, както и сроковете за предизвестие, които трябва да се спазват.Съображение 18
посочва, че тази информация трябва да включва крайния срок за предявяване на иск,
оспорващ уволнението.
Чл. 4 буква к) е разпоредба, чието съдържание е

разширено в сравнение с

еквивалента в Директивата за писменото изявление.Трябва да се обърне внимание, че „ако
е

приложимо“

в

точка

к)

се

отнася

до

„всякакви

други

компонентни

елементи“.Съображение 20 съответства на буква к) и дава повече специфики,
включително че всички елементи, включващи пряко или косвено възнаграждението на

работника, трябва да бъдат посочени, включително всички вноски в пари или в натура,
плащания за извънреден труд, бонуси и други права.
Чл. 4 буква л) „Работен модел“ в буква л) се отнася до термина, дефиниран в
член 2, буква в): „формата на организиране на работното време и неговото
разпределение съгласно определен модел, определен от работодателя“. Това
означава, че когато работникът сам определя свободно разпределението на работното
време, без да е ограничен от работодателя, тази разпоредба не се прилага.
Понятието „предсказуемо“ беше въведено по време на дискусията в Съвета.
Оригиналното предложение на Комисията COM (2017) 797 използва концепцията за
„променлива / непроменлива“. Съветът счете, че това оставя твърде неясно дали
промените в смените ще влязат в рамките на точка (l) или (m). Понятието „променлива“ се
обсъжда в SWD за оценка на въздействието (2017) 478 стр. 18-19 и стр. 40-41. Това може
да предостави полезни насоки на държавите-членки, които разработват дефиниция
на понятието „предсказуемо“ в техните национални мерки за транспониране.
Добавянето на препратка към промени на смени потвърждава, че работата на смени
по принцип трябва да се разглежда в точка (l), а не (m).
В своето решение по дело C-350/99 Lange Съдът на ЕС установи, че
формулировката „нормален работен ден“ в член 2 от Директивата за писмено изявление
не обхваща извънредния труд, но че елементите в списъка в неговия член 2 не са
изчерпателни и общото задължение за предоставяне на служители на информация за
съществените характеристики на трудовото правоотношение включва информация за
извънреден труд. Формулировката в точка (l) съответно изяснява, че задължението за
предоставяне на информация се разпростира върху договореностите за извънреден труд.
Трябва да се има предвид, че позоваването на „възнаграждение“ се отнася за
възнаграждение за извънреден труд, а не за промени в смените.
Съображение 19 съответства на букви л) и м) и гласи, че информацията за
работното време трябва да съответства на Директивата за работното време 2003/88
/ EC и трябва да включва информация за почивките, дневните и седмичните
почивки.

Чл.4 буква м) е изцяло нова и обхваща нарастващия брой работници без
стандартни работни дни или седмици, които преди това са били извън обхвата на
Директивата за писмено изявление.
Съображение 21 съответства на буква м) и пояснява, че ако не е възможно да има
фиксиран работен график поради естеството на заетостта (напр. Работа при поискване),
работодателят трябва да информира работниците как е установено работното им време.
Съгласно член 1, параграф 8 задълженията, посочени в точки (м) и (о) на чл. 4 (2)
не се прилага за морски лица или морски рибари. Тъй като обаче това е минимална
директива, държавите-членки са свободни да осигурят по-добра защита, т.е.включват ги.
Чл. 4 буква м (ii) се отнася до правото, посочено в чл. 10 (1) (а), че от работника,
обхванат от настоящата точка, може да не се изисква да работи, освен ако работата се
извършва в рамките на предварително определени референтни часове и дни и работникът
е информиран в разумен срок за предизвестие.
Съображение 21 съответства на тази точка, като се позовава на задължението за
работодателя да информира за „времеви интервали, в които [работниците] могат да бъдат
призовани да работят“.
„Минимален срок за предизвестие“ в буква м), iii) се отнася до „разумния срок за
предизвестие“, посочен в член 10, параграф 1, буква б) и посочен в съображение 21.
„Крайният срок“, посочен във втората част на точка (m) (iii), се отнася до „разумния
срок“, посочен в член 10, параграф 3, след който работникът трябва да има право на
обезщетение за анулирана работна задача.

До голяма степен именно регулирането на работа с неопределено работно
време е в основата на създаването на Директивата. Именно тук се въвежда нещо ново. И
тук се откриват съществените разлики със съществуващото в българското право.
Директивата говори за непредвидим режим на работа без да конкретизира. Това
се оставя на националните законодателства. Като чрез това понятие би трябвало да се
обхващат различни нестандартни форми на полагане на труд, които са разрешени и са
различни от работата на пълен работен ден по срочен или безсрочен трудов договор.

Такива липсват в българската трудова практика, извън надомната работа и директивата не
изисква. въвеждането им. ) принципа, че работният график е променлив, броя на гарантираните
платени часове и възнаграждението за извършената в допълнение към гарантираните часове работа;
Съобразно българското трудово законодателство графиците се съставят при
спазване на изискванията за осигуряване на междудневна и междуседмична почивка и
спазване на определеният в трудовият договор брой работни часове. Като съгласно чл. 4а
от Наредбата за работното време почивките и отпуските В Правилника за вътрешния трудов
ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по
време на работа…
Тоест не можем да говорим за променливост на графика извън изискванията на
закона и рамките поставени от Правилника за вътрешния трудов ред.
Също така няма понятие в българското право „брой на гарантираните“ платени
часове. Това препраща към несъществуващите в българските трудови отношения
„договори с нулеви часове“, при които Работникът е на разположение и работодателят,
когато има нужда, го повиква, за да я изпълни определена работа и я заплаща. В трудовия
договор по силата на чл.66 ал. 1 т.8 е разписано задължително продължителността на
работния ден или седмица. Всяко полагане на труд извън това определено работно време
преминава в категорията извънреден труд и се осъществява при определени законови
изисквания, а не по волята на работодателя.
i референтните часове и дни, в които може да бъде поискано работникът да работи;
i)

Отново става дума за т.нар наречената работа на повикване, която не
съществува като форма на полагане на труда в България. В чл. 139 ал. 5 от КТ е въведена
възможност за някои категории работници и служители поради особения характер на
работа да бъде установено задължение да дежурят или остават на разположение на
работодателя през определено време от денонощието. Времето на разположение е извън
същинското работно време, като през него работникът или служителят е в готовност да
започне изпълнение на трудовите си задължения.

Като цяло чл. 4 м предоставя законодателни решения на проблеми, които още
не поставяни в българската практика. Отношенията, при които би трябвало да бъде
осигурена информираност на работника или служителя още не са регламентирани в
българското трудово законодателство. Но с навлизането на цифровизацията и различните
форми на нестандартна заетост такива разпоредби ще бъдат полезни за в бъдеще.
Напълно възможно е те да съществуват и в момента под една или друга форма на скрита
трудова заетост. Измененията, които биха се извършили съобразно директивата трябва да
бъдат част от цялостна нова уредба на нововъзникващите форми на труд свързани с
цифрови технологии.
н)колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника или, в случаите
на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или
институции, името на тези органи или институции, в рамките на които/която са били сключени
договорите;

В българското трудово право и практика на договаряне има три нива на
договаряне: предприятие, бранш/отрасъл, община. Като на ниво предприятие се сключва
между работодателя и синдикална/и организации в предприятието, а на другите две нива
между представителни

организации на работодателите и представителни синдикални

организации, съответно кмета на общината. Няма други съвместни институции в рамките
на които да се сключват КТД. Разпоредбата съответства на сега съществуващото
задължение на работодателя по чл. 58 КТ да информира работниците и служители за
сключените КТД в предприятието и и на отраслово браншово и отраслово ниво, ако е
обвързан с тях.

Чл.4 буква о) е нова.Съображение 22 съответства на буква о) и посочва поподробно вида на социалноосигурителното покритие, посочен в тази точка („... където е
уместно, по отношение на болест, майчинство, родителски и родителски обезщетения,
обезщетения при трудови злополуки и професионални болести и старост, инвалидност,
преживели лица, безработица, преди пенсиониране и семейни обезщетения ”). Той също
така изяснява, че информацията за социалноосигурителната защита трябва да включва,
когато е приложимо, факта на покритие от схеми за допълнително пенсионно

осигуряване по смисъла на Директива 2014/50 / ЕС относно минималните изисквания за
повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване
на придобиването и запазването права на допълнителна пенсия и Директива 98/49 / ЕО
на Съвета за защита на правата на допълнителна пенсия на заети и самостоятелно заети
лица, които се движат в рамките на Общността.
Целта на Директива 98/49 / ЕО е да защити правата на членовете на схемите за
допълнително пенсионно осигуряване, които се преместват от една държава-членка в
друга, като по този начин допринася за премахването на пречките пред свободното
движение на заети и самостоятелно заети лица в рамките на Общността. Тази защита се
отнася до пенсионни права както по доброволни, така и при задължителни схеми за
допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на схемите, обхванати от Регламент
(ЕО) № 883/2004.
Директива

2014/50

/

ЕС

определя

правила,

насочени

към

улесняване

упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавитечленки чрез намаляване на пречките, създадени от някои правила относно схемите за
допълнително пенсионно осигуряване, свързани със заетост.
Съображение 22 пояснява, че когато изборът на институцията за социално
осигуряване се извършва от работника, а не от работодателя (напр. Изборът на
Krankenkasse в Германия), работодателят не е длъжен да предоставя тази информация като
част от писменото изявление.
Съгласно чл. 1 (8) задълженията, посочени в букви (м) и (о) на чл. 4 (2) не се
прилага за морски лица или морски рибари. Тъй като обаче това е директива за
минимални стандарти, държавите-членки са свободни да осигурят по-добра защита,
т.е.включват ги.
Българската пенсионна система е изградена от три стълба след проведената през
2000 г. пенсионна реформа.Първият стълб-държавното обществено осигуряване, се
администрира от Националния осигурителен институт.Вторият, осъществяван от
капиталови

и

професионални

доброволно пенсионно осигуряване.

пенсионни

фондове.Третият

е

допълнителното

Към момента няма задължение за работодателя да информира работещите за
институциите, които осъществяват събирането на осигурителни вноски. Това е
безпредметно за НОИ е невъзможно за другите два стълба доколкото изборът на фонд е
личен избор или при липса на такъв служебно разпределение на партидите.
Заключение по чл.4 от директивата:
Директивата по същество разделя информационния пакет на две части, които биха
могли да бъдат посочени като „основна информация“ (букви а) до д), ж), к), л) и м) от член
4 ( 2)) и „допълнителна информация“ (останалите точки в член 4, параграф 2), с различни
срокове.
Формулировката „индивидуално за работника“ означава, че това е индивидуално
право, което от своя страна означава, че например известие на работното място, в което се
посочват условията за работа, не е достатъчно, вж. също член 3, който има подобна
формулировка, в която се посочва, че работодателят предоставя „на всеки работник
информацията“. Информацията трябва да бъде под формата на „един или повече
документи“, вж. също член 3 относно възможността за предоставяне на информацията по
електронен път.
Формулировката „период, започващ от първия работен ден и завършващ не покъсно от седмия календарен ден“, трябва да се тълкува като силно насърчение за
предоставяне на информацията възможно най-скоро и при никакви обстоятелства покъсно от седмия календарен ден.
„Първият работен ден“ следва да се разбира като действителното начало на
изпълнение на работа от работника в трудовото правоотношение, вж. съображение 23.
Това означава, че ако работникът има първия си работен ден в неделя, крайният срок
изтича в неделя на следващата седмица. В съответствие със съображение 23, „Държавитечленки трябва да се стремят да имат съответната информация за трудовото
правоотношение, предоставена от работодателите преди края на първоначално
договорената продължителност на договора.“
Според нас „в рамките на един месец“ трябва да се разбира като календарен месец, т.е.
периодът от определена дата в един месец до същата дата през следващия месец. Това би
означавало, че ако първият работен ден е например 5 юни, крайният срок ще изтече на 4

юли, или, ако първият работен ден е 31 януари, крайният срок ще изтече на 28 февруари
(29 февруари в високосна година).
Основна информация (накратко):


Идентичност на страните



Месторабота



Спецификация на работата / длъжността



Начална дата



Продължителност (само ако е срочна)



Пробация (само ако има такава)



Възнаграждение



Стандартно работно време, включително режим на извънреден труд (за

работници с предсказуеми работни режими)


Броят на гарантираните платени часове и допълнителните часове за

възнаграждение, референтни часове и дни, минимален срок за предизвестие преди
започване на работа, краен срок за отмяна (за работници с непредсказуеми работни
режими)
Допълнителна информация (накратко):


За работници с временна заетост информация за предприятията, в които ще

бъдат изпратени да работят


Обучение



Платен отпуск



Срок на предизвестие



Приложими колективни трудови договори



Приемащи институции за социално осигуряване

5. Член 5
Член 5

Срокове и начини за информиране

1. Ако не е била предоставена преди това, информацията, посочена в член 4, параграф 2,
букви а) – д), ж), к) л) и м), се предоставя лично на работника под формата на един или повече
документа в период, започващ от първия работен ден и приключващ не по-късно от седмия календарен
ден. Останалата информация, посочена в член 4, параграф 2, се предоставя лично на работника под
формата на документ в срок от един месец, считано от първия работен ден.
2. Държавите членки могат да изготвят образци и модели на документите, посочени в
параграф 1, и да ги предоставят на разположение на работника и на работодателя, включително като
ги качват на единен официален национален уебсайт или по други подходящи начини.
3. Държавите членки гарантират, че информацията относно законовите, подзаконовите,
административните или нормативните разпоредби или общоприложимите колективни трудови
договори, уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, е
общодостъпна, безплатна, явна, прозрачна, разбираема и достъпна по лесен начин от разстояние и чрез
електронни средства, включително чрез съществуващите онлайн портали.

Коментар на чл.5
Сроковете, които директивата третира в чл. 5, § 1 касаят следната информация:


самоличността на страните по трудовото правоотношение;



мястото на работа; когато няма постоянно или основно място на работа, се

посочва принципно, че работникът е нает на различни места или че е свободен да
определи своето място на работа, и се указва седалището, или, когато е уместно,
постоянният адрес на работодателя;
или:


наименованието, степента, естеството или категорията на работата, за която

работникът e нает, или


кратка характеристика или описание на работата;



началната дата на трудовото правоотношение;



в случай на срочно трудово правоотношение – крайната дата или очакваната

му продължителност;


в случай на наемане на работници чрез агенции за временна заетост –

самоличността на предприятията ползватели, веднага след като те станат известни;


продължителността и условията на изпитателния срок, ако има такъв;



правото на обучение, предоставено от работодателя, ако има такова;



продължителността на платения отпуск, на който работникът има право,

или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията,
процедурите за предоставяне и определяне на този отпуск;


процедурата, която трябва да се спазва от работодателя и от работника,

включително формалните изисквания и сроковете на предизвестие, когато тяхното
трудово правоотношение се прекратява, или когато сроковете на предизвестие не могат да
бъдат посочени в момента на предоставяне на информацията – начина за определяне на
тези срокове на предизвестие;


възнаграждението,

което

се

полага

на

работника,

включително

първоначалния основен размер, другите негови съставни елементи, ако е приложимо,
посочени отделно, както и периодичността и метода на плащането му;


ако

режимът

на

работа

е

изцяло

или

предимно

предвидим

–

продължителността на стандартния работен ден или седмица на работника и всички
договорености за извънреден труд и възнаграждението за него и, когато е приложимо,
всички договорености за промените в смените;


ако режимът на работа е изцяло или предимно непредвидим, работодателят

уведомява работника за:
1.1.

принципа, че работният график е променлив, броя на гарантираните

платени часове и възнаграждението за извършената в допълнение към гарантираните
часове работа;
1.2.

референтните часове и дни, в които може да бъде поискано работникът да

работи;
1.3.

минималния срок на предизвестието, който се полага на работника, преди

да започне изпълнението на възложена задача, и, когато е приложимо, срока, в рамките на
който възложената задача може да бъде отменена, определен в съответствие с чл. 10, § 3;


колективните трудови договори, определящи условията на труд на

работника или, в случаите на колективни трудови договори, сключени извън
предприятието от специални съвместни органи или институции, името на тези органи
или институции, в рамките на който/която са били сключени договорите;


когато това е отговорност на работодателя – идентификационните данни на

институтите за социално осигуряване, получаващи социалноосигурителните вноски,

свързани с трудовото правоотношение, и закрилата в областта на социалната сигурност,
осигурена от работодателя.
В чл. 5, § 1 от директивата се регламентира в какви срокове работодателят
задължително трябва да информира работника или служителя за изброените по-горе
обстоятелства. Информацията се предоставя „лично на работника под формата на
един или повече документа в период, започващ от първия работен ден и
приключващ не по-късно от седмия календарен ден”. Това задължение възниква в
случай, че данните не са били предоставени на работника предварително.
Част от информацията, посочена в чл. 4, § 2 от директивата се предоставя лично
на работника под формата на документ в срок от един месец, считано от първия работен
ден. В тази категория влизат например колективните трудови договори, определящи
условията на труд на работника или, в случаите на колективни трудови договори,
сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции, името
на тези органи или институции, в рамките на който/която са били сключени договорите.
Когато това е отговорност на работодателя – идентификационните данни на институтите
за социално осигуряване, получаващи социалноосигурителните вноски, свързани с
трудовото правоотношение, и закрилата в областта на социалната сигурност, осигурена от
работодателя.
В чл. 5, § 2 от директивата е посочено, че информацията може да се предоставя на
нарочно подготвени образци на документи, които да се предоставят на разположение на
работника и на работодателя, включително да са качени на единен официален
национален уебсайт или по други подходящи начини, като това не е задължително.
Задължително е, обаче да се гарантира, че информацията относно законовите,
подзаконовите,

административните

или

нормативните

разпоредби

или

общоприложимите колективни трудови договори, уреждащи приложимата правна рамка,
за които работодателите трябва да съобщят, е общодостъпна, безплатна, явна, прозрачна,
разбираема и достъпна по лесен начин от разстояние и чрез електронни средства,
включително чрез съществуващите онлайн портали.
Съгласно чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда, трудовият договор се сключва между
работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Задължителна е
писмената форма. При сключването на трудовия договор работодателят запознава

работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата
длъжност или изпълняваната работа.
В чл. 66 КТ е посочено какво е задължителното съдържание на трудовия договор, с
което се запознава и работникът или служителят при подписването му. Това съдържание
минимум е:


данни за страните;



мястото на работа;



наименованието на длъжността и характера на работата;



датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;



времетраенето на трудовия договор;



размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на

допълнителните платени годишни отпуски;


еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на

трудовия договор;


основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер,

както и периодичността на тяхното изплащане;


продължителността на работния ден или седмица.

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с
предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на
закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от
установените с колективния трудов договор.
За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен
трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ работодателят е длъжен да предостави на всеки един
работник/служител екземпляр от длъжностна характеристика при сключване на трудовия
договор срещу подпис и да отбележи датата на връчването. Разпоредбата на чл. 127, ал. 1,
т. 5 КТ постановява, че работодателят е длъжен да даде на работника/служителя указания
за реда и начина на изпълнение на трудовите му задължения, относно възможностите за
упражняване на трудовите му права, включително да го запознае с правилата за вътрешния
трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Спецификата на различните форми на труд, като работата от разстояние например,
включва необходимост от предоставяне на информация относно реда за възлагането и
отчитането на работата от разстояние и съдържанието, обема, постигнатите резултати и
други характеристики. Тези въпроси се уговарят в трудовия договор и/или в колективен
трудов договор, или във вътрешните актове на работодателя (чл. 107з, ал. 8 КТ). С
индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят смесени режими на
работа, както и условията и редът за тяхното прилагане и възможности и условия за
преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.
Данните от чл. 5, § 1 от директивата, които не са посочени или нямат аналог в
чл. 66 и др. КТ са правото на обучение, предоставено от работодателя, ако има
такова и ако режимът на работа е изцяло или предимно непредвидим,
задължението

да

се

уведоми

работника

за

променлив

работен

график,

референтните часове и дни, в които може да бъде поискано работникът да работи
и минималния срок на предизвестието, който се полага на работника, преди да
започне изпълнението на възложена задача, и, когато е приложимо, срока, в
рамките на който възложената задача може да бъде отменена, определен в
съответствие с чл. 10, § 3 от директивата.
Трудовото ни законодателство указва, че данните свързани със сключването на
трудов договор трябва да се сведат до знанието на работника/служителя в деня на
подписване на трудовия договор, като няма предвиден срок за това (до 7-я календарен ден,
както е в директивата). По наше мнение, в тази част законодателството не противоречи на
изискванията на директивата, тъй като предвижда още при сключването на трудовия
договор (от първия ден) работникът/служителят да бъде информиран за всички важни
реквизити от трудовия договор, които съдържат почти всички данни по чл. 5, § 1 от
директивата.
Задължението по чл. 5, § 1 от директивата за предоставяне на колективните трудови
договори, определящи условията на труд на работника или, в случаите на колективни
трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или
институции, името на тези органи или институции, в рамките на който/която са били
сключени договорите намира частично отражение в чл. 58 КТ. Съгласно този текст
работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за колективните
трудови договори, сключени в предприятието, по отрасли, браншове или общини, с

които е обвързан, и да държи на разположение на работниците и служителите техните
текстове, но няма предвидени срокове, в които това да става. Директивата, обаче
посочва това задължение на работодателя да бъде изпълнено в срок от 1 месец,
считано от първия работен ден, следователно de lege ferenda ще е необходимо
допълване на този текст от Кодекса на труда с въвеждането на едномесечен срок за
запознаване на работниците/служителите със сключените колективни трудови
договори.
В чл. 5, § 3 от директивата се изисква от държавите членки да гарантират, че
информацията

относно

законовите,

подзаконовите,

административните

или

нормативните разпоредби или общоприложимите колективни трудови договори,
уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, е
общодостъпна, безплатна, явна, прозрачна, разбираема и достъпна по лесен начин от
разстояние и чрез електронни средства, включително чрез съществуващите онлайн
портали. Тази гаранция вече е изпълнена на законодателно ниво посредством
задължението по чл. 58 КТ. Що касае поддържането на електронни средства, информация
за законовите, подзаконовите, административните и нормативните разпоредби, свързани с
трудовото законодателство може да се намери на интернет страницата на МТСП.
Информация за сключени браншови КТД може да се намери на сайта на НИПА, като
според нас, е препоръчително базата данни на НИПА да се разшири и с КТД на ниво
общини.

Няма

законово

задължение

на

работодателя

да

съобщава

на

работника/служителя къде може да намери тази информация, но той е длъжен да
информира и да държи на разположение на работника/служителя текстовете на
всички колективни трудови договори, сключени в предприятието по отрасли,
браншове или общини, с които е обвързан.
Държавите-членки могат да разработят образци и модели за документите,
посочени в параграф 1, и да ги предоставят на разположение на работник и работодател,
включително като ги предоставят на един официален национален уебсайт или по друг
подходящ начин.
Държавите-членки гарантират, че информацията за законите, подзаконовите
актове и административните или законовите разпоредби или общоприложимите
колективни трудови договори, уреждащи приложимата правна рамка, които трябва да се
съобщават от работодателите, е предоставена общодостъпна безплатно, в ясен, прозрачен,

изчерпателен и лесно достъпен начин от разстояние и по електронен път, включително
чрез съществуващи онлайн портали. От разстояние ”трябва да се разбира, че има достъп
до него от разстояние.
Ал. 3 на чл.5 е създаден

да помогне както на работодателите, така и на

работниците, като повиши осведомеността и спазването.

6. Член 6
Член 6

Изменение на трудовото правоотношение
1. Държавите членки гарантират, че всяка промяна в посочените в член 4, параграф 2
аспекти на трудовото правоотношение и всяка промяна в посочената в член 7 допълнителна
информация за работниците, изпратени в друга държава членка или в трета държава, се предоставя от
работодателя на работника под формата на документ при първа възможност и най-късно в деня, в
който тя поражда действие.
2. Документът, посочен в параграф 1, не се прилага за промени, които само отразяват
изменения на законовите, подзаконовите, административните или нормативните разпоредби или на
колективните трудови договори, цитирани в документите, посочени в член 5, параграф 1 и, когато е
уместно, в член 7.
Коментар на чл.6
В чл. 6, § 1 от директивата е постановено задължението на държавите-членки да
гарантират, че всяка промяна в посочените в чл. 4, § 2 от директивата аспекти на трудовото
правоотношение и всяка промяна в посочената в чл. 7 от директивата допълнителна
информация (за работници, изпратени в друга държава-членка или в трета държава)
трябва да се предостави от работодателя на работника под формата на документ при първа
възможност и най-късно в деня, в който тя поражда действие.
Работодателят не трябва да информира чрез документ, когато се касае за промени,
които са породени от изменение на законовите, подзаконовите, административните или
нормативните разпоредби или на колективните трудови договори.

В чл. 66, ал. 5 КТ е предвидено, че при всяко изменение на трудовото
правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един
месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя
необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени. Видно е,
че в тази част от директивата нашето трудово законодателство не отговаря в пълна степен
на изискванията. Текстът на чл. 6, § 1 от директивата изисква информацията да стигне до
работника/служителя при първа възможност и най-късно в деня, в който тя поражда
действие. Това означава, че алинея 5 на чл. 66 КТ трябва да претърпи промени в
посока съобразяване със срока посочен в директивата.
Член 6 от Директивата се прилага за информацията, предоставена както в списъка
на основните аспекти на трудовото правоотношение в член 4, така и за информацията за
работниците, изпратени в чужбина съгласно член 7.
Същото като при Директивата за писмено изявление, работодателят трябва да
уведоми работника за „всяка промяна“ на условията на труд, посочени в член 4, параграфи
2 и 7, писмено при първа възможност и най-късно на деня, в който то влиза в сила.Това е
значително намаляване на крайния срок в сравнение с 1 месец на Директивата за
писмените изявления. Промените трябва да бъдат съобщени писмено чрез „документ“.
Според Комисията този термин означава формата на писмена информация, посочена в
член 3, т.е. същия формат като за предоставяне на оригиналната информация, който е
изменен съгласно член 6. Това означава, че когато информацията се предоставя чрез
позоваване на закони, подзаконови актове или колективни трудови договори и те се
изменят, няма задължение за уведомяване на работника, както е описано в член 6,
параграф 1.
Това ограничение, което съществува в член 5, параграф 2 от Директивата за
писмената декларация, е включено, за да се избегне ситуация, при която работодателите
трябва да наблюдават отблизо промените в законодателството или колективните трудови
договори, за да изпълнят своите задължения за информация, което би могло да
представлява значителна административна тежест.
Член 6, параграф 2 се позовава на член 5, параграф 1, който от своя страна се
отнася до целия „каталог“ на информацията, която трябва да бъде предоставена. Знаейки,
че член 4, параграф 3 ограничава информацията, която може да бъде дадена чрез

позоваване на информацията, посочена в чл. 4 (2) (g) до (l) и (o), на пръв поглед тази
справка може да изглежда малко изненадваща. Според нас обаче мотивите са, че макар да
се спазва току-що описаното ограничение, все пак може да има цитати на закони,
подзаконови актове и др. Под останалите информационни точки, а намерението е да се
изясни, че цитираните промени в законите, наредбите и т.н. не задейства задължението за
уведомяване.

7. Член7
Член 7

Допълнителна информация за работниците, изпратени в друга държава
членка или в трета държава
1. Държавите членки гарантират, че когато от работник се изисква да работи в държава
членка или трета държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи,
работодателят предоставя посочените в член 5, параграф 1 документи преди заминаването на
работника и че документите съдържат най-малко следната допълнителна информация:
а държавата или държавите, където трябва да бъде извършена работата в чужбина, и нейната
) очаквана продължителност;
б валутата, в която се изплаща възнаграждението;
)
в когато е приложимо, обезщетенията в брой или в натура, свързани с възложените задачи;
)
г информация за това дали е осигурено репатриране, а в случай че то е осигурено – условията за
) репатриране на работника.
2. Държавите членки гарантират, че командированият работник, за който се прилага
Директива 96/71/ЕО, се уведомява също така за:
а възнаграждението, на което работникът има право съгласно действащото право на
) приемащата държава членка;

б когато е приложимо, всички надбавки, специфични за командироването, и всички договорености
) за възстановяване на пътни разходи, разходи за храна и квартирни разходи;
в адреса на единния официален национален уебсайт, създаден от приемащата държава членка
) съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (15).
3. Информацията, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), може, когато това
е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на конкретни разпоредби на законовите, подзаконовите и
административните или нормативните актове или на колективните трудови договори, уреждащи тази
информация.
4. Освен ако държавите членки не са предвидили друго, параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако
продължителността на всеки период на работа извън държавата членка, в която работникът
обикновено работи, е четири последователни седмици или по-малко.

Коментар на чл.7
В чл.7 е извършена лека промяна във формулировката в сравнение с чл. 4 (1) от
Директивата за писменото известие: „Когато от служител се изисква да работи в държава
или държави, различни от държавата-членка, чието законодателство и / или практика
урежда договора или трудовото правоотношение [...].“
Обикновено формулировките на директивата за писменото известие и директивата
за предвидими и прозрачни условия на труд биха означавали едно и също нещо, но
съгласно Директивата за писмено известие изборът на право на страните не е
задължително да съвпада с ДЧ, където работата обикновено се извършва. Например
страните може да са избрали германското законодателство, въпреки че работата
обикновено се извършва във Франция.
Сега фокусът в новата директива е по-ясен върху държавата-членка, в която
работникът обикновено работи. Новата формулировка има някои прилики с
формулировката в Директива 96/71 чл. 2 (1): „За целите на настоящата директива„
командирован работник “означава работник, който за ограничен период от време
извършва работата си на територията на държава-членка, различна от държавата, в която
обикновено работи.“

В чл.7 буква “ а „:
а) до голяма степен прилича на текста от директивата за писмено известие, на се
добавят термините „държава“ и „очаквано“.
б) идентични
в) по същество идентичен, „подходящ“ се заменя с „приложим“.
д) информация за това дали е осигурено репатриране, а в случай че то е осигурено
– условията за репатриране на работника вече е задължителна за предоставяне.
В чл. 7, § 1 от директивата е въведено изискването държавите-членки да
гарантират, че когато от работник се изисква да работи в държава членка или трета
държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи, работодателят
предоставя посочените в член 5, § 1 от директивата документи преди заминаването на
работника. В документите трябва да се съдържа минимум следното:


държавата или държавите, където трябва да бъде извършена работата в

чужбина, и нейната очаквана продължителност;


валутата, в която се изплаща възнаграждението;



когато е приложимо, обезщетенията в брой или в натура, свързани с

възложените задачи;


информация за това дали е осигурено репатриране, а в случай чето е

осигурено – условията за репатриране на работника.
Освен горната информация командированият работник трябва да се уведоми и за
възнаграждението, на което има право, съгласно действащото право на приемащата
държава, надбавки, специфични за командироването, пътни разходи, разходи за храна и
квартира, адреса на единния национален уебсайт, съгласно чл. 5, § 2 от директивата.
Информацията

за

валутата,

в

която

се

изплаща

възнаграждението

и

възнаграждението, на което работникът има право може да се предостави чрез позоваване
на конкретни разпоредби в законови и подзаконови нормативни актове или на колективни
трудови договори. Изключение от прилагането на задължението по чл. 4, § 1 и 2 от
директивата може да има в случай, че продължителността на всеки период на работа извън

държавата-членка, в която работникът обикновено работи е до четири последователни
седмици.
В чл. 121а КТ е регламентирано, че командироване на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги е налице когато:


български работодател командирова работник или служител на територията

на друга държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария за своя
сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и
ползвателя на услугите или в предприятие от същата група предприятия;


работодател, регистриран по законодателството на друга държава-членка на

ЕС, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на
Конфедерация Швейцария или на трета държава командирова работник или служител на
територията на Република България за своя сметка и под свое ръководство въз основа на
договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите или в предприятие от
същата група предприятия;
Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е
налице, когато:


регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява

временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на
територията на друга държава-членка на ЕС, държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;


предприятие,

което

осигурява

временна

работа,

регистрирано

по

законодателството на друга държава - членка на ЕС, държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета
държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на
територията на Република България.
Работник или служител може да бъде командирован или изпратен при
горепосочените условия, когато за целия период на командироването или на изпращането
съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия
работодател.

Когато български работодател командирова или изпраща работници или
служители за срока на командироването или на изпращането на работника или служителя
се осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за
работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата
държава.
В случаите по когато работодател от друга държава командирова или изпраща
работници/служители за срока на командироването или на изпращането на работника
или служителя се осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са
установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в
Република България.
Когато работодателят и предприятието, което осигурява временна работа от друга
държава, не осигурят основно трудово възнаграждение в размер най-малко на
минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния
размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд,
работникът или служителят има право на:
1.

неизплатените трудови възнаграждения;

2.

обезщетения или други вземания, свързани с трудовото правоотношение,

дължими по закон;
3.

възстановяване на неправомерно удържани от трудовото възнаграждение

данъци и/или осигурителни вноски;
4.

възстановяване

на

прекомерно

високи

разходи

спрямо

трудовото

възнаграждение или качеството на настаняването, удържани от трудовото възнаграждение
на работника или служителя за предоставено от работодателя настаняване.
Работник или служител, който е предявил иск поради неспазване на минималните
условия на работа по този ред не може да се третира неблагоприятно от работодателя на
това основание.
По-подробна регламентация относно командироването по чл. 121а КТ е разписана
в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители
в рамките на предоставяне на услуги.

Съгласно чл. 2 от наредбата при командироване на работници или служители в
случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с
допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово
правоотношение за срока на командироването.
Споразумението съдържа данни за страните и основанието за сключването му и
определя:
1. характера и мястото на работа;
2. времетраенето на изменението на трудовото правоотношение чрез посочване на
начална и крайна дата на командироването;
3. размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен
характер;
4. условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането
им;
5. продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната,
междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в
приемащата държава;
6. размера на платения годишен отпуск;
7. финансови условия на командировката извън посочените в т. 3 и 4;
8. вида на транспортните средства и маршрута.
Дните на пътуване, почивните и празничните дни се включват в срока на
командироването.
При изпращане на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ
предприятието, което осигурява временна работа, и работникът или служителят уговарят в
трудовия договор по чл. 107р, ал. 1 КТ условията на работа за работника или служителя в
предприятието ползвател.
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

1. размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен
характер;
2. условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането
им;
3. продължителността на работния ден и на работната седмица, на дневната,
междудневната и на седмичната почивка, както и дните на официалните празници в
приемащата държава;
4. размера на платения годишен отпуск;
5. финансови условия на изпращането извън посочените в т. 1 и 2.
Съгласно чл. 4 от наредбата пътните пари за отиването на работника или
служителя до мястото на работа в другата държава и за връщането му обратно след
изтичането на срока на командироването или изпращането, както и пътните пари,
свързани с ползването на платения годишен отпуск за връщане на работника или
служителя и за отиването му обратно до мястото на работа в другата държава, са за сметка
на работодателя.
Пътуването може да се извърши със самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб
или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства.
При пътуване със самолет работникът или служителят има право на билет
икономична класа, освен при изпълнение на неотложни задачи, когато пътуването с билет
икономична класа е обективно невъзможно.
При пътуване с личен или служебен автомобил на работника или служителя се
изплаща равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от
производителя на моторното превозно средство, и съпътстващите такси за платени
магистрали и паркинг, свързани с автомобила.
Не се полагат пътни пари на работник или служител, когато ползва безплатно
пътуване на друго основание.
В споразумението по чл. 2, ал. 1 от наредбата и в трудовия договор по чл. 3, ал. 1 от
наредбата страните могат да договорят и плащането на квартирни пари.

Не се допуска командироване или изпращане на работник или служител,
когато не са сключени горепосочените споразумение, съответно трудов договор.
Видно от сравнителния анализ част от изискваните минимум данни в чл. 7, § 1 от
директивата са изброени в разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на
услуги. Изключение прави информацията за валутата, в която се изплаща
възнаграждението, информация за това дали е осигурено репатриране, а в случай
че то е осигурено – условията за репатриране на работника и адреса на единния
национален уебсайт, съгласно чл. 5, § 2 от директивата.
С цел по-пълно транспониране на този текст от директивата е необходимо
допълване на информацията, която работодателят трябва да предостави на работника или
служителя в случай на командироване при условията на чл. 121а КТ.
В чл.7 параграф 2

2. Държавите членки гарантират, че командированият работник, за който се прилага
Директива 96/71/ЕО, се уведомява също така за:
а възнаграждението, на което работникът има право съгласно действащото право на
) приемащата държава членка;
б когато е приложимо, всички надбавки, специфични за командироването, и всички
) договорености за възстановяване на пътни разходи, разходи за храна и квартирни разходи;
в адреса на единния официален национален уебсайт, създаден от приемащата държава членка
) съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (15).

По отношение на (а): Възнаграждението включва „всички съставни елементи на
възнаграждението, станали задължителни от националното законодателство [...] или от
колективните трудови договори, които [...] са обявени за общоприложими“ вж. Изкуство. 3
(1) втора алинея от Директива 96/71, изменена с Директива 2018/957 / ЕС.

Трябва да се има предвид, че съществуват специфични правила за работниците,
работещи чрез агенции за временна заетост, тъй като работодателят (агенцията за
временна заетост) трябва да гарантира на командированите работници с временна агенция
условията и реда за работа, които се прилагат съгласно член 5 от Директива 2008/104 /
ЕО относно работата чрез агенции за временна заетост, вж. новия член 3, параграф 1,
буква б) от Директива 96/71, изменена с Директива 2018/957 / ЕС.
Това включва колективни трудови договори на ниво компания в предприятието
потребител (въпреки че те не са универсално приложими) - освен ако приемащата
държава-членка не прилага една или няколко от алтернативите на това правило,
предвидени в тази директива.
Държавите-членки могат също така да изискват, в допълнение към разпоредбите на
член 5 от Директива 2008/104 / ЕО, командированите работници за временна заетост да
се възползват от всички по-благоприятни условия и условия, които се прилагат за
работници с временна агенция на национално ниво, вж. Член 3, параграф 9 от Директива
96/71, изменена.
По

отношение

на

б),

чл.7

параграф

2:

„Квотите,

специфични

за

командироване“, могат да бъдат „фиксирани“, понякога се изплащат без изискване за
документация. Разходите за пътуване, пансион и квартира обикновено са свързани с
конкретни разходи и често изискват документация.
Може би може да има известно припокриване между член 7, параграф 1, буква в) и
член 7, параграф 2, буква б), но последната разпоредба доразвива и изяснява, че
командированите работници имат право на информация за всякакви конкретни надбавки,
свързани с командироването, и всякакви схеми за възстановяване на разходите на
разходите, свързани с пътуване, пансион и квартира.
По отношение на буква в), чл.7 параграф 2: Съгласно член 5, параграф 2 от
Директива 2014/67 / ЕС (Директива за изпълнението на Директивата за командироването)
приемащите държави-членки имат задължението да създадат и поддържат актуална
информация за един национален уебсайт, съдържащ информацията за условията и реда на
заетост, приложима за работници, командировани на тяхна територия. За повече
информация относно публикуването на конкретна информация, включително
„възнаграждение“, „надбавки“ и т.н., ние се позоваваме на Практическото

ръководство за командироване, както и на информацията на уебсайта на Europa:
Командировани работници или във вашата Европа.
Относно параграф 3 на чл.7 следва да се обърне внимание на
1 (б) = валутата, която ще се използва
2 (а) = възнаграждението в съответствие с приложимото законодателство на
приемащата държава-членка
Ал. 3 е успоредна като изисквания с изискванията заложени в член 4,
параграф 3.
Относно ал. 4 на чл.7:
Ал. 4 предвижда квалификационен период, но предоставя на държавите-членки възможността
да намалят продължителността на този период или изобщо да не прилагат такъв.
Тъй като обаче това е директива за минимални стандарти, държавите-членки не
могат да удължават квалификационния период след четири последователни седмици.
Тъй като не се споменава за референтен период, вероятно няма натрупване на
работни периоди, нещо, което формулировката „всеки работен период“ също подкрепя.
Ако обаче работникът работи много често и за по-дълги периоди в друга държавачленка, в даден момент ще възникне въпросът в коя държава-членка работникът
обикновено работи.
Ако държавите-членки решат да не прилагат нито един квалификационен период,
може да си струва да се има предвид изключението по Директива 96/71 за командироване
на работниците, чл. 3 (2) относно „сглобяване и / или първо инсталиране на стоки“, при
което „минимално платени годишни празници“ и „възнаграждение“ не са приложими,
ако периодът на командироване не надвишава осем дни.

8. Член 8

Член 8
Максимална продължителност на изпитателния срок.

1.Държавите членки гарантират, че когато трудовото правоотношение предвижда
изпитателен срок, определен в националното право или националната практика, този срок не може да
надвишава шест месеца.

2. В случаите на срочни трудови правоотношения държавите членки гарантират, че
продължителността на този изпитателен срок е пропорционална на очакваната продължителност на
договора и на естеството на работата. В случаите на подновяване на договора за същите функции и
задачи трудовото правоотношение не подлежи на нов изпитателен срок.
3. Държавите членки могат да предвидят по изключение по-дълги изпитателни срокове,
когато е оправдано от естеството на работата или е в интерес на работника. Когато работникът е
отсъствал от работа по време на изпитателния срок, държавите членки могат да предвидят
възможността за съответно удължаване на изпитателния срок в зависимост от продължителността
на отсъствието.

Коментар на чл.8

Разпоредбите на чл.70 и чл.71 от Кодекса на труда уреждат трудовия
договор със срок на изпитване по българското трудово законодателство:

Трудов договор със срок за изпитване
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери
годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се
предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато
работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се
посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че
срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) През време на
изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от
31.03.2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят
е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е
сключен договорът.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един
и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се
сключва само веднъж.

Прекратяване на договора със срок за изпитване.
Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може
да прекрати договора без предизвестие.
(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по
предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.)
Една от най-важните тенденции на пазара на труда в днешно време и
съответстваща на неговото непрекъснато развитие в посока гъвкавост при уреждането на
трудовите правоотношения между работодателя и работника или служителя намира своето
отражение в нарастващото значение на някои законови специфики, предлагащи различни
решения за страните по трудовия договор.Една от все по-често използваните
възможности е сключването на трудов договор с уговорка за изпитване съгласно чл.70,
ал.1 от Кодекса на труда.
Всъщност Кодексът на труда предоставя на страните по трудовия договор
възможността да проверят дали действително желаят да запазят трудовоправната връзка
помежду си за по-продължителен период. Към момента на сключване на договора тази
връзка очевидно е желана както от работодателя, така и от работника или служителя, но
скоро след това може да се окаже, че назначеното лице не се справя добре или не харесва
работата си.Поради тези причини е удачно още при сключването на договора в него
да

се

предвиди

клауза

за

изпитване,

т. е. временно да се осигури облекчен ред за прекратяване на трудовото
правоотношение.

Фактът, че нормата на чл. 70 КТ съществува от дълги години, с някои
изменения през 1992 г. и през 2001 г., показва и обяснява голямото практическо значение,
което тя има –удобствата както за работника, така и за работодателя.Това дава отговор и на
широкото разпространение на тази клауза при трудовите договори.
Следва да отбележим, че в същото време не са редки случаите, в които поради
неразбиране на уредбата, или поради стремеж тя да бъде заобиколена - между страните по
трудовото правоотношение възникват спорове относно съдържанието на клаузата за
изпитване. На практика тези спорове са свързани с момента на изтичането на срока или с
предвиждането на втори изпитателен срок между същите страни за същата или за сходна
длъжност.Тук именно говорим за злоупотреба с изпитателния срок от страна на
работодателите.Сравнителноправния анализ между директивата и Кодекса на труда е и
повод да се предложат промени в правната уредба на изпитателния срок в КТ, които да
сведат до минимум подобни действия на немалко работодатели.
След като такива промени все още на са станали факт, необходимо е още към
момента на сключване на трудовия договор страните да са направили ясни и точни
записи.По този начин няма да има поводи за различно тълкуване и възникване на
противоречия, а и така изобщо ще се избягват всякакви подобни трудови конфликти.
Tpyдoвият дoгoвop cъc cpoĸ зa изпитвaнe e ocoбeн вид тpyдoв дoгoвop, ĸoйтo
имa caмocтoятeлнa пpaвнa ypeдбa в Koдeĸca нa тpyдa. Toзи дoгoвop нe бивa дa ce cмecвa
cъc cpoчнитe тpyдoви дoгoвopи.Следва да се има предвид, че изпитателния срок
представлява клауза на трудовия договор.Тази клауза мoжe дa ce yгoвapя пpи вcичĸи
видoвe тpyдoви дoгoвopи, ĸaĸтo пpи тeзи зa нeoпpeдeлeнo вpeмe, тaĸa и пpи
cpoчнитe тpyдoви дoгoвopи, ĸaĸтo и пpи cpoчни или бeзcpoчни дoгoвopи,
cĸлючeни зa пълнo или нeпълнo paбoтнo вpeмe.
Oбиĸнoвeнo c нoвoнaзнaчeни paбoтници и cлyжитeли paбoтoдaтeлитe
cĸлючвaт тpyдoв дoгoвop cъc cpoĸ нa изпитвaнe нa ocнoвaниe чл.70 oт Koдeĸca нa тpyдa.
Важно е да се отбележи и да се подчертае, че нямa пpeчĸa, aĸo paбoтoдaтeлят иcĸa и
e cигypeн в ĸaчecтвaтa нa нoвoпocтъпилия paбoтниĸ, дa мy пpeдлoжи нaпpaвo
cĸлючвaнe нa тpyдoв дoгoвop c нeoпpeдeлeн cpoĸ. Поради тази причина се приема,
че работодателят не е длъжен да сключи трудов договор с клауза „срок на
изпитване”.В този смисъл е и разпоредбата на чл. 4, §2, буква ж) от директивата,
която говори за продължителността и условията на изпитателния срок, ако има
такъв.

B пpaĸтиĸaтa нaй-чecтo ce cpeщa cĸлючвaнe нa тpyдoв дoгoвop c
нoв paбoтниĸ или cлyжитeл нa ocнoвaниe чл.70 oт KT ( c ĸлayзa cpoĸ нa изпитвaнe ) във
вpъзĸa c чл.67 aл.1 т.1 oт KT (тpyдoв дoгoвop зa нeoпpeдeлeнo вpeмe).Toвa oзнaчaвa, чe
cлeд изтичaнe нa yгoвopeния в ĸлayзaтa cpoĸ нa изпитвaнe, aĸo нe e нacтъпилo
пpeĸpaтявaнe нa тpyдoвия дoгoвop, тoй пpoдължaвa дa дeйcтвa ĸaтo тpyдoв дoгoвop зa
нeoпpeдeлeн cpoĸ или т.нap. бeзcpoчeн тpyдoв дoгoвop.
Съгласно приетото в правната теория и в съдебната практика мнение, по
своята правна същност уговорката за изпитателен срок представлява модалитет на
трудовия договор като част от неговото допълнително и факултативно съдържание и
може да предшества сключването както на трудов договор за неопределено време, така и
на срочен трудов договор.
Посочва се също така, че договорът със срок за изпитване се сключва преди
окончателния трудов договор, но както теорията, така и административната практика
наблягат върху необходимостта естеството на предвиждания окончателен договор
задължително да бъде вписано едновременно с постъпването на работника или служителя
на изпитателен срок, за да бъде това съществено обстоятелство изначално известно на
страните.
Както посочихме по-горе - не трябва да се смесва изпитателния срок със
срока на договора – това важи особено за срочните трудови договори. Ако изрично не е
посочено друго, трудовият договор със срок за изпитване се приема за сключен с оглед на
окончателен договор за неопределено време съгласно чл. 67, ал. 2 КТ.На практика обаче
предвиждането на изпитателен срок много често се използва от работодателите като
алтернатива на срочните трудови договори. Това е юридически и фактически неправилно
и незаконосъобразно.
Не

съществува

специално

законово

ограничение

за

естеството

на

изпълняваната дейност или сложността на съответните трудови функции, като условие за
прилагането на разпоредбата на чл.70 КТ.Ето защо при наличието на съгласие за това
между страните, практически за всяка длъжност може да бъде уговорен изпитателен
срок.
Въпреки широката приложимост на договора с изпитателен срок той се явява
неприемлив в хипотезата на чл. 314 и сл. КТ, касаеща трудоустрояването на работник или
служител по предписание на здравните органи на друга работа. Съгласно становището на
съдебната практика в този случай „…определянето на работата като подходяща – такава,

която трудоустроеният поради болест и намалена работоспособност работник може да
изпълнява при квалификацията и здравословното му състояние, се прави по реда и за
целта на специалната закрила – трудовото правоотношение с работника да се запази за
подходящата работа. Това изключва проверка на годността му да я изпълнява по договор
със срок за изпитване в полза на работодателя, който е приложим за друга работа при
същия работодател в общия случай, но не и за подходящата по чл. 314 и сл. КТ”
Не е допустимо също така, като извършено в противоречие с нормата на чл.
70, ал. 1 КТ, последващото включване на клауза със срок за изпитване по вече
съществуващите трудови договори във връзка с прилагането на разпоредбата на чл. 123 и
сл. КТ за запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя. Подобна
клауза би била недействителна на основание чл. 74, ал. 4 КТ.
Трябва да се има предвид, че в срока на изпитване трудовият договор може
да бъде прекратен дори по време, в което работникът е в законоустановен отпуск за
временна нетрудоспособност, т.нар. болничен.
По принцип издаването на болничен лист увеличава срока на изпитване
с толкова дни, за колкото е издаден.Например, ако работник или служител е назначен
на трудов договор, в който е уговорен срок на изпитване, и по времето, когато този срок
не е изтекъл, той се разболее и отсъства 10 дни, срокът на изпитване спира да тече и се
възобновява след изтичане срока на болничния.Това е важна особеност на трудовия
договор със срок на изпитване и произтича от неговата цел, уредена в ал. 1 на чл. 70 КТ работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я
изпълнява.Прекъсването на изпитателния срок с болнични или с друг вид отпуск прекъсва
и възможността да се провери годността на работника или служителя за съответната
работа.
Важно практическо значение на трудовия договор с клауза „срок на
изпитване” има въпросът за неговото прекратяване.Изпитателният срок може да бъде
уговорен в полза на работодателя, в полза на работника, или

в полза и на двете

страни.Най–често изпитателният срок е уговорен в полза на работодателя. В този случай
до изтичането му работодателят може да прекрати договора, без да посочва каквито и да е
причини за това - неудовлетвореност от работата на назначеното лице, отпадане на
необходимостта от изпълнение на тази трудова функция и пр.
В случаите на прекратяване на трудов договор без предизвестие договорът се
счита за прекратен от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването

му (чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ). В Решение № 65 от 2015 г. на ВКС по гр. д. № 5969/2014 г., III
г. о. е прието, че: „страната, в чието полза е уговорен срокът за изпитване, може да прекрати
сключения договор без предизвестие във всеки един момент до изтичане на уговорения срок, (включително
и три дни след неговото сключване). Достатъчно е ясно и безусловно да изрази волята си.
Отрицателната преценка за изпитването от страната, в чиято полза то е уговорено, е окончателна и
не подлежи на проверка за законосъобразност от страна на съда, защото произтича от свободата на
договаряне между страните, съгласили се да сключат този вид трудов договор.“
Съществено предимство на трудовия договор с изпитателен срок за
работодателите е,че не би могла да се приложи предварителната закрила при уволнение
по чл. 333 КТ.Текстът предвижда специални условия за прекратяване на трудовите
правоотношения с определени категории служители,(като бременни работнички и
служителки, майки на малки деца, трудоустроени лица и т.н.), на изрично посочени в
разпоредбата основания, сред които не фигурира чл.71 КТ. Следователно при
прекратяване на трудов договор в рамките на изпитателния срок не се прилагат
изискванията за предварително разрешение от инспекцията по труда или синдикални
органи.В този контекст, извън общите правила на директивата, би могло да се мисли за
законодателни промени, които да предоставят правна закрила на определени категории
служители –например на майки на деца до 3-годишна възраст, или трудоустроени лица,
когато работят на трудов договор с клауза „срок на изпитване”.Това е така, тъй като в
повечето случаи срокът на изпитване е неблагоприятна клауза, а и ще бъде социално
неоправдано към подобни категории служители, ако не разполагат със закрила при
уволнение.Следователно би могло да се мисли за добавянето на чл. 71 в кръга на случаите
по чл. 333 КТ за уязвими категории служители, както беше изтъкнато по- горе.
На практика е възможно договорът с изпитателен срок да бъде прекратен и
на някое от другите основания, предвидени в Кодекса на труда,извън чл.71. Ако
изпитателния срок е уговорен в полза на работодателя и служителят желае да го прекрати,
няма пречка да предложи прекратяване по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ или
да отправи предизвестие по чл.326 КТ
След извършеното сравнение между чл. 8 от директивата и чл.70 и чл.71 от
Кодекса на труда се налагат следните извода:
Текстът на чл. 8р ;1 от директивата съответства на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на
труда.Следователно тук не се изисква транспониране на директивата.

§2 на чл.8 от директивата не се съдържа в този вид в Кодекса на труда.Би
могъл да се направи анализ от компетентните държавни институции каква част от
трудовите договори са с клауза „срок на изпитване”и въз основа на този анализ да се
прецени необходимо ли е да се въведе това изискване на директивата.
Текстът на чл. 8, §3, изречение първо и сега е налице в българското
законодателство, но не в Кодекса на труда, а в Закона за държавния служител.Ако се
прецени, че има обективна необходимост от това изискване, то би могло да бъде въведено
и в Кодекса на труда.Съгласно чл. 12,ал.1 от Закона за държавния служител „когато
кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок,
считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да
прекрати

служебното

правоотношение

без

предизвестие.

В

случай

че

правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава
да тече при следващото служебно правоотношение.”Следователно при държавните
служители изпитателния срок е 1 година.
Практиката по прилагане на чл.70 КТ е доказала, че максималната
продължителност на изпитателния срок – 6 месеца, е напълно достатъчна, за да прецени
един работник дали желае да извършва съответната работа, за която се е уговорил. В
противен случай чл.70, ал. 1 КТ отдавна щеше да бъде променен.
Няма пречка страните по трудовото правоотношение да предвидят и пократък срок от 6-месечния, ако намерят това за правилно.Също така е възможно страните
по трудов договор, в който е включена клауза за изпитване, да я отменят предсрочно.Това
може да стане, ако страната, в чиято полза е договорено изпитването, счете, че то е
приключило успешно.
Дали работникът или служителят е подходящ за работата, на която е
назначен, дали тя му харесва и дали се справя добре, обикновено става ясно за
относително кратко време. Например два или три месеца могат да са напълно достатъчни,
за да се отговори на въпроса дали е налице желание за съвместна работа. При това следва
да се отбележи, че срокът на изпитване е период на ефективна работа по трудовото
правоотношение.
Член 8 от директивата, уреждащ изпитателния срок на работниците и
служителите е повод да се повдигне въпросът и за някои проблеми, които възникват в
практиката, детайли, които се използват от работодателите във вреда на работниците и
служителите.

Предвиденият ред за прекратяване на трудовото правоотношение по време на
изпитателен срок често се използва от някои работодатели, които се опитват да
заобиколят забраната на чл. 70, ал. 5 КТ.В редица случаи в пряко нарушение на чл. 70, ал.
5 КТ се сключват допълнителни споразумения към трудови договори, удължаващи
изпитателния срок над максимално допустимия размер от 6 месеца. Ако обаче работникът
или служителят оспори по съдебен ред уволнение на основание чл. 71 КТ, извършено
след изтичане на срока, (извън хипотезата на отлагането му поради използването на
отпуски), уволнението най-вероятно ще бъде отменено като незаконно. Това е и един от
редките случаи, в които такова уволнение може да бъде успешно атакувано. По принцип
отрицателната оценка от изпитването сама по себе си не подлежи на обжалване.
По-често се срещат опити за заобикаляне на забраната за повторно
договаряне на изпитателен срок чрез изменение на длъжността. По този начин
работата вече не е „същата“, което оправдава необходимостта от нова проверка на
годността на служителя да я изпълнява. Следва да се има предвид обаче, че при евентуален
спор обект на съдебен контрол ще бъде дали изменението на длъжността е действително
или фиктивно.Всъщност това е и най-важният момент и акцент при подобни дела.
Но ако действително трудовата функция е нова,

то тогава и новият

изпитателен срок би бил оправдан. Например когато длъжността се трансформира от
изпълнителска в управленска. Нормално е в този случай работодателят да си запази
възможността да провери дали служителят притежава необходимите качества за
изпълнение на ръководни правомощия спрямо останалата част от екипа.
Съдебната практика приема, че само съществено изменение на
длъжността може да оправдае нов изпитателен срок. В тази връзка следва да споменем
Решение № 160 от 08.05.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4811/2014 г., IV г. о., в което се
посочва: „В чл. 70 КТ законодателят изрично е допуснал възможността да се уговори клауза за срок за
изпитване, включително и по вече съществуващо трудово правоотношение между страните, ако
съществено е променена трудовата функция на работника или служителя. Изпитването на работника е
с оглед възможността му да се справи с променените трудови задължения, съответно да се установи дали
новата длъжност е подходяща за него.“
Не е изключено при изменение на длъжността и договаряне на нов
изпитателен срок (най-често в полза на работодателя) да се предвиди задължение, че ако
трудовият договор бъде прекратен на основание чл. 71 КТ, на служителя ще бъде
предложена отново старата длъжност. Така се създава гаранция срещу възможна

злоупотреба с право от страна на работодателя: да предложи изменение на длъжността на
служител, чието трудово правоотношение предварително е решил да прекрати, само за да
си създаде основание за прекратяването. Следва да се подчертае обаче, че ако не е
договорено изрично, от закона не произтича подобно задължение за връщане на
служителя на предишната му работа.
Член 8 §3, изречение второ от директивата също е налице в българското
законодателство и не е необходимо неговото специално въвеждане.Това положение е
уредено в чл.70, ал. 4 от Кодекса на труда.
Изводът, който се налага в резултат на сравнителноправния анализ между
текстовете на директивата и текстовете на Кодекса на труда относно правната уредба на
изпитателния срок е,че към настоящия момент българското трудово законодателство
отговаря на изискванията на директивата.Отново ще подчертаем, че за изискването
относно увеличаване на максималната продължителност на изпитателния срок по чл.70,
ал.1 от Кодекса на труда е необходимо да се направи специално изследване, анализ или
проучване, които да установят налага ли се в действителност увеличаване на изпитателния
срок за работниците и служителите по трудово правоотношение.Това е специален въпрос,
свързан с детайлите на изпитателния срок и не езадължително да се въвежда, ако в
действителност няма такава необходимост.
Също така внимателният прочит на чл.8 от директивата и извършеният
сравнителноправен анализ с чл. 70 и чл.71 КТ налагат извода, че нормите на директивата
не създават някакви големи притеснения и смущения относно правната уредба на
изпитателния срок в Кодекса на труда.И в двата нормативни акта правилата се основават
на едни исъщи принципи, с някои детайли, които не променят целта, ролята и значението
на изпитателния срок в трудовото правоотношение.

9. Член 9
Член 9
Паралелна трудова заетост

1. Държавите-членки гарантират, че работодателят нито забранява на работника да
осъществява трудова дейност с други работодатели извън работния график, установен с този
работодател, нито подлага работника на неблагоприятно третиране заради това.
2.Държавите-членки могат да определят условия за използването от работодателите на
ограничения поради несъвместимост въз основа на обективни основания, като здравето и безопасността,
защитата на търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или избягването на
конфликти на интереси.
Коментар на чл.9
Правна уредба на трудовите договори за допълнителен труд в Кодекса на
труда:
Допълнителен труд при същия работодател
Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да
сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която
не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

Допълнителен труд при друг работодател
Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от
31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други
работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по
основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено
друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

Забрана за полагане на допълнителен труд. Съществуваща уреддба в
българския Кодекс на труда.
Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от
01.07.2006 г.) Забранява се полагането на допълнителен труд от работници или служители, които:

1.работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да
бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа при същите или други
специфични условия;
2.са определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Работно време по трудов договор за допълнителен труд
Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от
2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Максималната продължителност на
работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното
време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
1.40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
2.48 часа седмично - за другите работници и служители.
(2) При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2
могат да работят и повече от 48 часа.
(3)Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа
повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или
служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като
отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.
(4)Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48
часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.
(5)В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за
период не по-дълъг от 4 месеца.
(6)Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на
работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка,
установена с този кодекс.
(7)Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който
работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето
на работниците и служителите, може да забранява или ограничава възможността за превишаване на
седмичната продължителност на работното време.
(8)При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" информация за случаите, в които работниците и служителите са дали съгласие да
работят повече от 48 часа седмично.

Трудов договор за работа през определени дни от месеца (Загл. изм. ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
Чл. 114. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108
от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Трудов договор може да се сключва и за работа през
определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд
Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Освен в
предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и
трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или
служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.
(2) При уволнение по предходната алинея не се прилага чл. 333.
Текстът на чл. 9 от Директивата за прозрачни и предвидим условия на труд урежда
възможността на работника или служителя да работи освен по основното трудово
правоотношение, и по допълнително трудово правоотношение.Тази възможност е
уредена в българското законодателство в чл. 110, чл. 111 и в чл. 114 от Кодекса на труда.Тя
не е някаква новост в българската правна действителност, а през годините на нейното
функциониране претърпя някои промени.
Идеята на чл.9 от Директивата за прозрачни и предвидим условия на труд е
изразена и в рецитал № 29 от Преамбюла на директивата, според който „даден
работодател не следва нито да забранява на работника да осъществява трудова дейност
при други работодатели извън работния график, установен с този работодател, нито да
подлага работника на неблагоприятно третиране заради това. Държавите-членки следва да
могат да определят условия за използването на ограничения поради несъвместимост, като
под това се разбират ограниченията да се работи за други работодатели по обективни
причини, например по съображения, свързани със здравето и безопасността на
работниците, включително чрез ограничаване на работното време, защитата на
търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или избягването на
конфликти на интереси.“Тези съображения, които ще бъдат обяснени по- надолу в
изложението най-често са свързани с работа при конкурентни на основния работодател
компании и защита на неговите икономически и финансови интереси.

В контекста на казаното следва да отбележим, че на практика се срещат
случаи, при които работодателят забранява на работника или служителя да работи в
конкурентна фирма или компания, както докато трае основното трудово правоотношение,
така и определен период от време след неговото прекратяване – например две или три
години с цел защита на работодателските финансови интереси.Подобно поведение на
работодателите обаче е незаконно, а клаузите от такива споразумения, анекси или други
биват обявявани за нищожни.В този смисъл е и становището на адв. Даниела СимеоноваКоруджиева, САК.Статията й е публикувана за първи път в сп. Човешки ресурси, бр. 34/244/2015.
Въпреки наличието на устойчива правна уредба, защитаваща основното
човешко право, каквото е правото на труд, в практиката, често се оказва, че работещи по
трудово правоотношение са сключили по един или друг начин трудови договори с клаузи,
забраняващи и ограничаващи правото на труд и на упражняване на професия за
определен срок.По- скоро те са принуждавани да сключат подобни договори.Понякога,
въпросните клаузи не са инкорпорирани в трудовия договор, а в отделно, нарочно
споразумение,наричано „споразумение за лоялност“. Често, въпросните клаузи се
„промъкват“ в трудовите договор с работодатели, които са превели от английски (найчесто или друг език) подобни клаузи, които обаче са в противоречие с императивни
правни норми, съгласно българското право и за това са нищожни.
Прието е, че уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна
дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им
договор, на първо място е сключена в нарушение на конституционно признатото право на
труд, по-специално нормата на чл. 48, ал. 3 КРБ, където се прогласява свободата на избор
на професия и място на работа на всеки гражданин. При това работодателят няма право да
налага забрана на служителите си, които са се специализирали в дадена област, да не
упражняват своята професия, след прекратяването на трудовите си отношения, тъй като
това би означавало да се ограничи правото им на бъдещето престиране на труд, а подобна
клауза по своята същност е нищожна. Същата, макар и да не е свързана със съдържание на
трудовия договор, възлага задължение на работника или служителя в определен период от
време да не встъпва в трудови или граждански отношения с конкурентна фирма, която
уговорка противоречи на норми и принципи на трудовото право – чл.8, ал.4 КТ.
Приема се, че искът е отхвърлен правилно, защото клауза, в която
служителят се е задължил да не упражнява конкурентна стопанска дейност няма

правна стойност, тъй като противоречи на закона – чл. 8, ал. 4 КТ, предвид
недопустимостта на отказ от лично право на труд, утвърдено в Конституцията. Ето
защо не се дължи и обезщетение на работодателя, ако след прекратяване на трудовия
договор служителят в продължение на определен срок постъпи на работа при друг
работодател, чиято дейност е сходна с дейността на работодателя.
В този смисъл е и чл. 9 от Директивата за прозрачни и предвидим условия на
труд – работникът или служителят свободно да осъществява трудова дейност при други
работодатели.
Във време на икономически проблеми и при съобразяване с гъвкавостта на
пазара на труда, не са редки случаите, когато поради личен избор или необходимост,
работниците или служителите полагат труд по повече от един трудов договор. Не е
необходимо и задължително да са налице икономическа криза и финансови проблеми, за
да е налице трудов договор за допълнителен труд, но това са едни от най-често срещаните
причини.В

тази

връзка

възникват

понятията

„работа

по

основно

трудово

правоотношение“ и „работа по допълнително трудово правоотношение“.Именно това
има предвид и §1 на чл. 9 от Директивата, когато урежда, че „работодателят нито забранява
на работника да осъществява трудова дейност с други работодатели извън работния
график, установен с този работодател, нито подлага работника на неблагоприятно
третиране заради това“.Следва да се има предвид, че не би могло да има допълнително
трудово правоотношение, без да съществува основно трудово правоотношение.
В Кодекса на труда е дадена легална дефиниция на понятието „основно
трудово правоотношение“.Текстът на т.12 на §1 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда постановява, че "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.“Следователно основното трудово правоотношение съществува винаги преди
допълнителното трудово правоотношение.Това е и основният разграничителен критерий
между двата типа трудови правоотношения.
В теорията и в практиката трудовите договори за допълнителен труд се делят
на две групи – трудов договор за допълнителен труд при същия работодател – т. нар.
вътрешно съвместителство – чл.110 КТ и трудов договор за допълнителен труд при друг
работодател или външно съвместителство – чл.111КТ.

Също така §1 на чл. 9 от директивата акцентира преди всичко върху
възможността на работника или служителя да полага допълнителен труд, но при друг
работодател, тоест тук се визира преди всичко работата при друг работодател. Това е
важният момент, на който директивата обръща специално внимание.
Разпоредбата на §1 на директивата поставя ударението върху външното
съвместителство.Всъщност тази възможност поначало съществува от дълги години в
българското законодателство и често се прилага в практиката.С други думи България
отдавна е гарантирала това право на работниците и служителите да работят по основно и
по допълнително трудово правоотношение.
Текстът на §1 на директивата изрично поставя изискването работникът или
служителят да не бъдат неблагоприятно третирани в случаите, когато работят по
допълнителен трудов договор при друг работодател.
Законът за защита от дискриминация е този нормативен акт, който урежда
защитата на правата на гражданите, включително и на работниците и служителите, в
случаите на прояви на дискриминация.Става въпрос за задължения за работодателя
относно създаването и поддържането на недискриминационна среда, за да може да се
упражнява пълноценно правото на труд. Съгласно чл. 18 от Закона за защита от
дискриминация „работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да
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ефективни
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форми
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дискриминация на работното място“.Според нас това задължение на работодателя
следва да се разглежда във връзка с всички останали задължения, установени в глава втора,
раздел І от закона, озаглавен „Защита при упражняване правото на труд“: за осигуряване
на еднакви условия на труд (чл. 13), равно възнаграждение за еднакъв и равностоен труд
(чл. 14),

равни

възможности

за

професионално

обучение

и

повишаване

на

професионалната квалификация и преквалификация (чл. 15), прилагане на еднакви
критерии при налагане на дисциплинарни наказания (чл. 20).
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за

предотвратяването на всички форми на дискриминация на работното място – така, както
изисква самият закон.Директивата говори за неблагоприятно третиране при упражняване
на паралелна трудова заетост, но такова третиране би могло да е налице и при основното
трудово правоотношение, т.е. и без да се полага труд по допълнителен трудов договор.
Освен задълженията за бездействие (да се въздържа, съответно да не допуска
извършването на дискриминационни актове), работодателят е длъжен да предприеме и

редица действия - например да приспособи работното място към нуждите на работник
или служител с увреждания, освен когато това е прекалено обременително като
организация и разходи (чл. 16), да постави на достъпно място в предприятието текста на
закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и клаузите от колективния
трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация (чл. 22), и др.
Ето защо, воден от интересите на предприятието, работодателят винаги
трябва да предприема такива антидискриминационни мерки, които намаляват риска от
извършване на

дискриминационни актове

на

работното място.Изискването

на

Директивата за недопускане на неблагоприятно третиране на работник или служител,
полагащ труд при друг работодател, е израз и на общия принцип, уреден в чл. 8, ал. 3 КТ,
според който „при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка
или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална
ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения,
членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и
материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и
различия в срока на договора и продължителността на работното време. Тук следва
да добавим и друг принцип, залегнал в чл. 68, ал. 2 КТ, където е уредено,че „работниците
и служителите по срочен трудов договор по ал. 1 имат същите права и задължения,
каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.
Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради
срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и
служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата
или сходна работа в предприятието, 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 и служители,
работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в понеблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на
трудов договор за неопределено време.
Съвсем реална е хипотезата, при която допълнителния трудов договор може
да се окаже срочен трудов договор по силата на чл. 68, ал. 1 КТ.
В чл.111 КТ законодателят е предоставил възможността на работника или
служителя да работи по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател,но
при изричното условие и изискване – „освен ако не е уговорено друго в

индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение“. В
резултат на измененията на Кодекса на труда от 2001 г. не се изисква във всички случаи
разрешение на основния работодател за работа при друг работодател, но е необходимо да
бъде съобразено дали не е уговорено друго в основния трудов договор.Под „друго“ се
разбира конкретна клауза в индивидуалния трудов договор по основното трудово
правоотношение на работника или служителя.Такава клауза обикновено би могла да
съществува , когато се касае за работа при фирми или к8омпаннии, които са конкурентни
на работодателя по основното трудово правоотношение, когато става въпрос за запазване
на търговска тайна, ноу-хау и др. обстоятелства, които са от значение за просперитета и
доброто развитие и управление на фирмата, компанията, предприятието на основния
работодател.Следователно подобна забранителна клауза има за цел да защити
икономическите и финансовите интереси на предприятието на основния работодател.
Ако подобна клауза не е предвидена, не съществува никаква законова пречка за полагане
на допълнителен труд при друг работодател.Това са и съображенията на българския
законодател.Тези аргументи се откриват и в §2 на чл.9 от Директивата за прозрачни и
предвидими условия на труд.Съгласно тази норма „държавите-членки могат да определят
условия за използването от работодателите на ограничения поради несъвместимост въз
основа

на

обективни

основания,

като…защитата

на

търговските

тайни,

неприкосновеността на обществените услуги или избягването на конфликти на
интереси.“
От формулировката на чл.111 КТ става ясно, че е допустимо в индивидуалния
трудов

договор

да

се

включи

абсолютна

забрана

за

работа

по

външно

съвместителство.Възможно е и да се предвиди само задължение за уведомяване на
работодателя по основното трудово правоотношение, ако работникът или служителят
възнамерява да сключи друг трудов договор, или да се изисква изричното писмено
разрешение за работодателя по основния трудов договор за сключването на трудов
договор за допълнителен труд.
Ограничението, уредено в чл.111 КТ би могло да се прилага докато
съществува основното трудово правоотношение.Когато то бъде прекратено, по-късно
възникналите правоотношения не биха могли да се квалифицират като „допълнителни“.
Текстът на чл. 111 КТ урежда начинът, по който може да се договори такава
забрана-в индивидуалния трудов договор. Възможно е клауза в този смисъл да е
предвидена в трудовия договор от момента на сключването му или да се договори

допълнително.Следователно в един по-късен момент от сключването на основния трудов
договор работодателят би могъл да вземе подобно решение.В тази хипотеза ще говорим за
изменение на трудовото правоотношение, за което трябва да бъде постигнато съгласие
между страните в писмена форма, така, както изисква чл. 119 КТ.
Едностранното въвеждане на забрана от страна на работодателя чрез заповед,
вътрешни правила и т.н.не е правилен правен механизъм, чрез който да се въведе подобно
задължение.Подписването на декларации от служителите, с които те ограничават правото
си да полагат труд по допълнително трудово правоотношение или под друга форма, също
няма правна стойност.
В контекста на казаното е важно да се отбележи, че такава ограничителна,
съответно забранителна клауза не може да се договори по пътя на колективното
трудово договаряне, защото неговата цел е установяването на по-благоприятни за
работниците и служителите условия на труд, а не въвеждането на ограничения и
забрани.Работата по втори трудов договор има специфики.Важна част от тях са свързани
със спазване на точно определени правила относно работното време.
Πpи пoлaгaнe нa тpyд пo тpyдoв дoгoвop за допълнителен труд e вaжнo дa ce знae,
чe зaĸoнoдaтeлят e ycтaнoвил oгpaничeния в paбoтнoтo вpeмe.Рецитал № 29 от
Преамбюла на Директивата говори за различни ограничения, включително и
такива по отношение на работното време, а те действат отдавна в българското
законодателство. Следователно в това отношение, и в редица други аспекти, които ще
бъдат изяснени в хода на изложението, българското законодателство съответства на
Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд.В тази връзка трябва да
отбележим уреденото в рецитал № 49 на Директивата,а именно – идеята,че тя въвежда
минимални стандарти, които може да бъдат надграждани чрез по – благоприятни
разпоредби:“Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този
начин не засяга правото на държавите-членки да въвеждат или запазват по-благоприятни
разпоредби. Правата, придобити съгласно действащата правна уредба, следва да
продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с
настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано
за намаляване на съществуващи права, установени в действащото национално право или
действащото право на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за
намаляване на общата степен на защита, осигурена на работниците в областта, попадаща в
обхвата на настоящата директива. По-специално то не следва да бъде основание за

въвеждане на договори без задължения за определен брой часове или подобни видове
трудови договори.“Това са принципни положения, които трябва да се взимат предвид,
когато говорим за правата по тази Директива.Както посочихме по-горе, при работата по
втори трудов договор трябва да се спазват правила, свързани с работното време,
ненарушаване на минималната междудневна и междуседмична почивка, уредени в чл. 113
КТ.
Мaĸcимaлнaтa

пpoдължитeлнocт

нa paбoтнoтo вpeмe нa ocнoвния и

дoпълнитeлния тpyдoв дoгoвop нe тpябвa дa нapyшaвa ycтaнoвeнaтa в Koдeĸca нa тpyдa
минимaлнa мeждyднeвнa и ceдмичнa пoчивĸa (чл. 113 oт KT). Aĸo пo ocнoвния тpyдoв
дoгoвop paбoтника или служителя работи нa пълнo paбoтнo вpeмe – 8 чaca, oбщaтa
пpoдължитeлнocт нa paбoтнoтo вpeмe пo двaтa тpyдoви дoгoвopa нe мoжe дa бъдe пo-дългa
oт 48 чaca ceдмичнo, a зa paбoтницитe и cлyжитeлитe, ĸoитo нe ca нaвъpшили 18 гoдин-нe
пoвeчe oт 40 чaca ceдмичнo.
Зaбpaнaтa зa мaĸcимaлнaтa пpoдължитeлнocт нa ceдмичнoтo paбoтнo вpeмe
мoжe дa ce пpeoдoлee, caмo aĸo paбoтoдaтeлят e пoлyчил изpичнo пиcмeннo cъглacиe
нa cвoитe paбoтници или cлyжитeли дa paбoтят пoвeчe oт 48 чaca ceдмичнo и пo
двaтa дoгoвopa.
Πиcмeнoтo cъглacиe нa paбoтниĸa или cлyжитeля, ĸoйтo щe paбoти пo втopи
тpyдoв дoгoвop пpи ycлoвиятa нa външнo cъвмecтитeлcтвo пo чл.111 oт KT ce дaвa нa
paбoтoдaтeля- cтpaнa пo дoгoвopa зa дoпълнитeлeн тpyд.
Tpябвa дa ce oбъpнe внимaниe, чe зaĸoнoвoтo oгpaничeниe oт oбщo 40 чaca
ceдмичнo зa paбoтa пo ocнoвeн и дoпълнитeлeн тpyдoв дoгoвop пpи cъщия или пpи дpyг
paбoтoдaтeл, нe мoжe дa ce пpeoдoлee oт paбoтoдaтeля, дopи лицaтa, нeнaвъpшили 18
гoдини, дa ca дaли пиcмeнo cъглacиe.
Cтpaнитe

тpябвa дa oпpeдeлят paзпpeдeлeниeтo нa paбoтнoтo вpeмe в

дoгoвopa зa дoпълнитeлeн тpyд пpи втopия paбoтoдaтeл.To мoжe дa e пpeди нaчaлoтo или
cлeд ĸpaя нa paбoтнoтo вpeмe пo ocнoвнoтo тpyдoвo пpaвooтнoшeниe, a мoжe дa ce
paзпpeдeли пpeди нaчaлoтo и cлeд ĸpaя нa дpyгoтo paбoтнo вpeмe.Следователно има избор
на варианти.
Koгaтo eднo лицe дaдe cъглacиeтo cи нa paбoтoдaтeля пo втopия тpyдoв
дoгoвop дa paбoти нaд 48 чaca ceдмичнo, пpoдължитeлнocттa нa paбoтнoтo мy вpeмe
ce изчиcлявa зa пepиoд нe пo-дълъг oт 4 мeceцa. Cлeд тeзи 4 мeceцa тoй oтнoвo

тpябвa дa дaдe пиcмeнo cъглacиe нa втopия cи paбoтoдaтeл, aĸo иcĸa дa пpoдължи
дa paбoти oбщo нaд 48 чaca ceдмичнo.
Paбoтoдaтeлят cъщo e зaдължeн дa cлeди тoзи пepиoд и дa види
дoĸyмeнтaция зa вceĸи paбoтниĸ и cлyжитeл, ĸoйтo paбoти пoвeчe oт 48 чaca ceдмичнo.
Дoĸyмeнтaциятa ce дъpжи нa paзпoлoжeниe нa Изпълнитeлнa aгeнция „Главна инcпeĸция
пo тpyдa“, ĸoятo oт cъoбpaжeния, cвъpзaни c бeзoпacнocттa и/или здpaвeтo нa
paбoтницитe и cлyжитeлитe, мoжe дa зaбpaнявa или oгpaничaвa възмoжнocттa зa
пpeвишaвaнe нa ceдмичнaтa пpoдължитeлнocт нa paбoтнoтo вpeмe.
Следва да се има предвид, чe пpи пoиcĸвaнe paбoтoдaтeлитe ca
зaдължeни дa пpeдocтaвят нa Изпълнитeлнa aгeнция “Глaвнa инcпeĸция пo тpyдa“
инфopмaция зa cлyчaитe, в ĸoитo paбoтницитe ca дaли пиcмeнo cъглacиe дa paбoтят
пoвeчe oт 48 чaca ceдмичнo.

Всичко това е уредено в разпоредбата на чл. 113 КТ,

която има важно значение при работата по втори трудов договор.
С оглед на казаното е необходимо да се отбележи и съдържанието на
рецитал № 19 от Преамбюла на Директивата.Според този текст информацията относно
работното време следва да съответства на Директива 2003/88/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и следва да включва сведения за почивките по време на
работа,

периоди

на

междудневната

и

междуседмичната

почивка

и

продължителността на платения отпуск, като по този начин се гарантира защитата
на безопасността и здравето на работниците.
Различните мнения, становища и виждания по отношение на чл. 114
КТ.
Въпреки че към настоящия момент в Кодекса на труда чл.114 е уреден като
трудов договор за допълнителен труд, изхождайки от неговото систематично място в
раздел IX на Кодекса на труда, озаглавен „Допълнителен труд по трудов договор“, в
теорията и в практиката има различни мнения и становища по този въпрос. Още
повече и като се вземат предвид правилата за прекратяване на трудовите договори за
допълнителен труд, уредени в чл. 334 КТ.
Различни са становищата, изразявани в административната практика по
отношение възможността трудовият договор по чл.114 от Кодекса на труда за работа през
определени дни от месеца да бъде сключван като такъв за допълнителен труд. Съгласно
приетото в по-старите по време, трудовият договор по чл. 114 от КТ не може да се
сключва като втори трудов договор поради възникващата в този случай близост на

основните му характеристики с уредените в чл.110 и чл.111 от КТ договори. При наличие
на основно трудово правоотношение работникът или служителят може да полага
допълнителен труд при същия работодател (трудовият договор за допълнителен труд се
сключва на основание чл. 110 от КТ) или при друг работодател (на основание чл. 111 от
КТ).
В по-новите становища на Министерството на труда и социалната политика
обаче започна да се установява мнението, че няма пречка този вид трудов договор да бъде
сключен и като такъв за допълнителен труд, като аргументите в случая се базират на
направените изменения в Кодекса на труда от 2010 г., с които отпадна ограничението този
вид договор да може да се сключва само до 5 работни дни или 40 часа месечно, което води
до по-голяма гъвкавост на законодателството по отношение на трудовата заетост. Също
така се посочва се, че времето по такъв договор вече се признава за трудов стаж с всички
произтичащи от това благоприятни последици-право на платен годишен отпуск, на
допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и т.н., като се
подчертава условието договорът да бъде сключен за работа “през определени дни от
месеца”, а не за пълен работен месец.
Няма законова пречка за сключването на два отделни трудови договора на
основание чл.114 от Кодекса на труда. В такъв случай се приема, че първият по време
договор ще бъде основен по смисъла на §1, т.12 от ДР на КТ, по който може да се
изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит,
когато са налице условията, предвидени в чл.12 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата. При същите условия и работодателят по втория
трудов договор по чл.114 от КТ изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов
стаж и професионален опит, но до допълване на съответната месечна продължителност
на работното време.
Важно е да се отбележи, че §2 на чл. 9 от Директивата за прозрачни и
предвидими условия на труд, както и рецитал № 29 от Преамбюла на Директивата
поставят специален акцент върху здравето и безопасноста на работниците и
служителите. Когато Директивата говори за паралелна трудова заетост,и по-точно за
ограниченията, които такава заетост предполага и налага,тя задължително държи сметка за
здравето и безопасността на работниците и служителите. Ето защо изрично е казано, че
„държавите-членки следва да могат да определят условия за използването на ограничения
поради несъвместимост, като под това се разбират ограниченията да се работи за други

работодатели по обективни причини, например по съображения, свързани със здравето
и безопасността на работниците, включително чрез ограничаване на работното
време, защитата на търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или
избягването на конфликти на интереси.Ограниченията на работното време са израз на
грижата за здравето и безопасността на работниците и служителите.Спазването на
правилата на чл.113 КТ е изключително важен момент от работата по втори трудов
договор.
Във връзка с принципа за опазване здравето и живота на работниците и
служителите следва да споменем и разпоредбата на чл.112 КТ, която съдържа забрана за
полагане на допълнителен труд от определени категории работници или служители,
които:
1. работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не
могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа
при същите или други специфични условия;
2. са определени в закон или в акт на Министерския съвет.
Сравнителноправният анализ на чл. 9 и няколко текста от Преамбюла на
Директивата с разпоредбите на Кодекса на труда, уреждащи условията, изискванията и
правилата при полагане та труд по втори трудов договор – чл. 110 – чл.114 КТ, налагат
извода, че като цяло българската правна уредба съответства на идеята и духът на
Директивата.

10. Член 10
Член 10
Минимална степен на предвидимост на работата
1. Държавите членки гарантират, че когато режимът на работа на работника е изцяло или
предимно непредвидим, работодателят не може да изисква от работника да работи, освен ако не са
изпълнени и двете от следните условия:
а работата се извършва в рамките на предварително определени референтни часове и дни, както
) е посочено в член 4, параграф 2, буква м), подточка ii); и
б работникът е уведомен от своя работодател за възложената задача в разумен срок на

) предизвестие, който се определя в съответствие с националното право, колективните трудови договори
или националната практика, както е посочено в член 4, параграф 2, буква м), подточка iii).
2. Ако едно от или и двете изисквания, посочени в параграф 1, не са изпълнени, работникът
има право да откаже възложената задача, без това да доведе до неблагоприятни последици за него.
3. Когато държавите членки позволяват на работодателите да отменят възложена задача без
обезщетение, те предприемат необходимите мерки в съответствие с националното право, колективните
трудови договори или националната практика, които гарантират, че работникът има право на
обезщетение, ако работодателят отмени възложената и договорена с работника задача след изтичането
на определен, разумен срок, в рамките на който възложената задача може да бъде отменена.
4. Държавите членки могат да установят условията и реда за прилагането на настоящия
член в съответствие с националното право, колективните трудови договори или националната
практика.

Коментар на чл. 10
Предполага мерки, които да гарантират определени граници на непредвидимост в
случаите, в които работата е непредвидима. Трябва да се има предвид, че тази разпоредба е
свързана с приложението на такъв тип труд, какъвто в момента не е регламентиран в
българското трудово законодателство. В самия преамбюл на директивата се използва
неколкократно, „Държавите членки, които разрешават използването на такива
договори….“ Като се споменава като пример договорът на повикване. Тоест от самата
директива не следва задължението за въвеждане на такива форми на труд. Директивата не
може да се използва като основание за въвеждане на несигурност в трудовите отношения и
регрес що се отнася до правата на работещите В този си вид заложените в чл. 10
задължения за изменение на трудовото законодателство не могат да се осъществят сами за
себе си. А като част от система от норми, които да въвеждат и регулират такива режими на
полагане на труд. Ако бъде решено те да станат част от българската практика. Като в такъв
случай би трябвало да станат част от изцяло нови глави в КТ по подобие на надомната,
дистанционната работа.

11. Член 11

Член 11
Допълнителни мерки за договорите за работа на повикване
Когато държавите членки разрешават използването на договори за работа на повикване или
подобни трудови договори, те предприемат една или повече от следните мерки за предотвратяване на
злоупотребите:
а ограничения на използването и продължителността на договорите за работа на повикване или
) подобни трудови договори;
б оборима презумпция за съществуването на трудов договор с минимален брой платени часове въз
) основа на средния брой отработени часове за определен период;
в други еквивалентни мерки, които гарантират ефективно предотвратяване на практики на
) злоупотреба.
Държавите членки уведомяват Комисията за предприемането на такива мерки

Коментар на чл.11
Тази разпоредба се отнася конкретно до договорите за работа на повикване и
цели да въведе определени ограничения в прилагането им, и да се изчистят евентуални
неясното при доказване на съществуването на трудово правоотношение.
Отново директивата предоставя на държавите дали да въведат работа на
повикване. Като видимо се отчита, че този тип работа застрашава правата на трудещите се
и трябва да се прилага в определени рамки.
б „а“ възлага на държавите, в които съществуват такъв тип договори да приемат
ограничения при прилагането им. Какви могат да са тези ограничения? Преди всичко на
използването им. Това дава възможност за ограничаването им в определени ситуации,
например за извършване на временна работа. Могат да се ограничат видовете работа,
които да се извършват по този начин. Също така по преценка на страните трябва да се
въведе ограничение по часове на тези договори. Има се предвид избягване на
възможността под прикритието на тази сама по себе си временна и краткотрайна форма на
труд да се полага труд на пълен работен ден. Също така се утвърждава идеята за този тип

Р

несигурно правоотношение като форма на договор с определен срок.
В б“б“ е презюмирано, че е налице трудово правоотношение при наличието
на отработени минимален брой работни часове, които трябва да се определят от
държавата.
В допълнение се изисква от държавата да предприеме други мерки мерки
предотвратяващи злоупотреба. Това могат да са всякакви мерки свързани с неточното
отчитане на отработеното време. Предоставяне на права равни идентични с тези на
работещите по постоянно трудово правоотношение. Предоставяне на възможност за
улеснено прекратяване на правоотношението при започване на работа по безсрочно
такова.

12. Член 12
Член 12
Преход към друга форма на трудова заетост
1. Държавите членки гарантират, че работник, работил най-малко шест месеца при един и
същ работодател, който е преминал изпитателния срок, ако е имало такъв, може да поиска форма на
заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава, и да получи обоснован
писмен отговор. Държавите членки могат да ограничат честотата на исканията, водещи до
възникването на задължението по настоящия член.
2. Държавите членки гарантират, че работодателят предоставя обоснования писмен отговор,
посочен в параграф 1, в срок от един месец от искането. По отношение на физическите лица, действащи
в качеството си на работодатели, и на микро-, малки и средни предприятия държавите членки могат да
предвидят удължаване на този срок до не повече от три месеца, както и възможност за устен отговор на
последващо подобно искане, направено от същия работник, ако обосновката на отговора относно
положението на работника се запази непроменена.

Коментар на чл.12
Въпреки че директивата се отнася до всички форми на труд и тук се вижда, че е
прицелена основно в несигурната, гъвкава работа. В чл. 12 са взети предвид недостатъците

на тези форми на полагане на труд свързана с липсата на предвидимост и сигурност.
Целта на тази разпоредба е да даде избор на работещите. Да се създаде законова
възможност и процедура да се прехвърлят към форма на труд с предвидими и сигурни
условия на труд. Няма точна дефиниция, която определя, кои са тези работи с предвидими
и сигурни условия на труд и кои не са. За по-точното разделяне може да се използва
изчерпателното изброяване на формите на труд, които са част от нашето трудово
законодателство и са определени като непредвидими и несигурни. Като всички останали
влизат в графа предвидими. Към този момент тази разпоредба може да се приложи към
дистанционната работа. И евентуално към работата от разстояния, доколкото
определянето на условията за връщане към полагане на труд в помещение на работодателя
съгласно КТ се определя свободно от страните по трудовото правоотношение или в
колективен трудов договор.
Редът, по който би трябвало да се осъществява искането за преминаване на
предвидима работа е ясно определен. Няма въведени ограничения на това, колко пъти
работникът може да иска преместване. Това е оставено на неговата преценка. Като се
предвиждат изключения в случаите на малки и микро предприятия. В чл. 12 липсва
изискване за контрол и санкция върху неоснователен отказ от страна на работодателя, но
това би била естествена стъпка, при въвеждането на тази мярка.

13. Член 13
Член 13

Задължително обучение
Държавите членки гарантират, че когато съгласно правото на Съюза, националното право или
колективните трудови договори от работодателя се изисква да осигури обучението, което е необходимо
на работниците, за да изпълняват задачите, за които са наети, това обучение се осигурява на работника
безплатно, отчита се като работно време и, когато е възможно, се провежда в работно време.

Коментар на чл.13
В преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета
от 20.06.2019 г. за прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз е
акцентирано на съдържащото се в принцип № 5 от Европейският стълб на социалните
права, провъзгласен в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. право на работниците на
справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална
закрила и обучение. Това право не зависи от вида и продължителността на трудовото
правоотношение, но преходът към безсрочни форми на заетост трябва да бъде
насърчаван.
В Глава трета от директивата са уредени минимални изисквания, свързани с
условията на труд. На първо място сред тези минимални изисквания е задължителното
обучение. Директивата постановява, че държавите-членки трябва да гарантират и
осигурят обучението, което е необходимо на работниците, за да изпълняват
задачите, за които са наети. Тези задължения могат да произтичат от правото на ЕС,
националното право или да са залегнали в колективен трудов договор. Директивата
императивно е уредила това обучение да се осигурява на работника безплатно и да се
зачита като работно време – т. е. за трудов стаж. Когато това е възможно, следователно не
е задължително, обучението трябва да се провежда в работното време на съответния
работник.
В българското трудово законодателство правата и задълженията на работниците и
работодателите при обучението по време на полагането на труд е уредена в Кодекса на
труда (КТ) - Глава единадесета Професионална квалификация (чл. 228а и следващите КТ).
Според разпоредбите на КТ работодателят е длъжен да осигурява условия за
поддържане и повишаване професионалната
служителите

за

ефективно

изпълнение

на

квалификация
техните

на

задължения

работниците
по

и

трудовото

правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им
професионално развитие.
При продължително отсъствие на работника или служителя от работа
работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата,
настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото

квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения (чл.
288а КТ).
Следва да отбележим, че осигуряването на условия за поддържане и повишаване
професионалната квалификация на работещи към момента работници/служители, както и
на такива продължително отсъствали от работа, не е напълно равнозначно на осигуряване
на обучение по смисъла на директивата. Осигуряването на условия е насочено към
предоставяне на помещения, технически средства, консумативи и т. н., но не е свързано
със задължение работодателя задължително да обучава работниците/служителите.
В случай, че работодателят е организирал или финансирал форми на обучение за
поддържане

и

повишаване

на

професионалната

квалификация

на

неговите

работници/служители, те са длъжни да участват в тях (чл. 288б КТ). Т. е. законодателят е
акцентирал не на задължението на работодателя да осигури обучението, а на задължението
на работника/служителя да участва при евентуално организирано обучение. Отделно от
това той трябва да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в
съответствие с характера на изпълняваната работа, което в голяма степен вменява на
работника сам, чрез самоподготовка и самообучение да повишава квалификацията и
уменията си.
Според проф. Мръчков понятието „квалификация” може да се дефинира като
степен на знания и умения по дадена професия или специалност. В този смисъл в
горепосочените текстове от КТ е уредено поддържането и повишаването на придобита
вече от работниците/служителите квалификация.
Терминът „обучение”, който директивата използва, обаче не е равнозначен
и не обхваща професионалната квалификация.
Според т. 37 от преамбюла на директивата, когато от работодателите се изисква по
силата на правото на Съюза или националното право или на колективни трудови
договори да осигурява обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети,
е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен за
всички работници, включително за тези, които упражняват нестандартни форми
на заетост. Това означава, че обучението трябва да обхваща всички знания и умения,
които са необходими, за да се изпълнява работата, за която работникът/служителят е нает,
включително чрез въвеждащо обучение. То трябва де се осигури и на лица, които нямат
трудов договор и извършват работа чрез т. нар. атипични форми на труд.

Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да
бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение. Такива обучения следва да
се считат за работно време и по възможност следва да се провеждат в работно време.
Както вече отбелязахме, това задължение не обхваща професионалното
обучение или обучението, което се изисква, за да могат работниците да получат,
поддържат или подновят професионалната си квалификация. Държавите членки
следва да предприемат необходимите мерки за защита на работниците от злоупотреби във
връзка с обучението.
С оглед горното, КНСБ в мандатната си програма е извела като приоритет
въвеждането на безплатно обучение на работниците/служителите за придобиване на
дигитални умения.
В Кодекса на труда е уреден и т. нар. трудов договор с условие за обучение
по време на работа. С него работодателят се задължава да обучи работника или
служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът
или служителят – да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и
също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж,
освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. Тази форма
на обучение на работното място се доближава максимално до изискванията на чл.
13 от директивата, но тя не е задължителна, а на доброволен принцип и обхваща
само работещите по трудово правоотношение.
С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението,
обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси,
свързани с осъществяване на обучението. Времетраенето на обучението не може да бъде
повече от 6 месеца, освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на
обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение, в които времетраенето се определя съгласно съответните учебни
планове.
В трудовият договор с условие за обучение за учениците в случаите на
обучение чрез работа (дуална система на обучение) се определя и срока, през който
работникът или служителят се задължава да работи при работодателя след успешното

завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата
квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
През време на обучението работникът или служителят получава трудово
възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната
работна заплата, установена за страната.
По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение
получават възнаграждение в размер, посочен в КТ.
За отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по
време на работа се прилага действащото трудово законодателство.
Една от формите на обучение по време на работа е стажуването. Стажуването
е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него
лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по вече придобита професия
или специалност.
Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава
квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и
не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.
Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително
споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на
работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.
Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на
възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или
професионален опит по придобитата от него професия или специалност.
Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от
лицето квалификация. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само
веднъж.
С договора, освен условията по чл. 66, ал. 1 КТ, се определят начинът и формата,
чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите
задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може
да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със
стажуването.

В 14-дневен срок от прекратяването на договора, работодателят издава на лицето,
което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му
послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.
Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за
повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване
на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация). Тази
форма на обучение също е на доброволен принцип, т. е. работодателят не е длъжен
да го осигури.
С договора се определят:


професията и специалността, по която работникът или служителят ще се

обучава;


мястото, формата и времето на обучението;



финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

С договора страните могат да уговарят и следните обстоятелство:


задължение на работника или служителя да работи при работодателя за

определен срок, но за не повече от 5 години;


отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение

на задълженията по предходната точка.
Договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация може да се
сключва и между работодател и лице, което се подготвя за работа при работодателя след
завършване на обучението.
Съгласно изискванията на чл. 13 от директивата обучението трябва да се
осигури на работника безплатно, да се отчита като работно време и, когато е
възможно, да се провежда в работно време. В Кодекса на труда няма изричен запис, че
някоя от формите на обучение по време на работа е безплатна, макар че това се
предполага. Според нас, безплатното обучение при повишаване на квалификацията,
преквалификация, по време на работа, стажуване и др. трябва да е ясно разписано
в КТ.
Що касае уреденото с директивата условие времето за обучение да се отчита/зачита
като работно време, то безусловно е налице при някои от разглежданите форми на

обучение – например при трудов договор с условие за обучение по време на работа, при
трудов договор с условие за обучение за учениците в случаите на обучение чрез работа
(дуална система на обучение), при стажуването.
Съгласно чл. 352, ал. 1, т. 5 КТ за трудов стаж се признава и времето по трудово
правоотношение, през което работникът/служителят не е работил, тъй като е посещавал
курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с
окъсване от производството.
Видно от изложеното дотук, правим извод, че в трудовото законодателство има
правна

уредба,

свързана

с

провеждането

на

обучение

на

работниците/служителите, но тя не е достатъчна, за да отговори напълно на
изискванията на директивата в тази област.
С оглед горното и за целите на транспониране на директивата ще са необходими
следните промени в трудовото законодателство:


Да се въведе задължение на работодателя периодично да осигурява и

провежда обучение на работниците/служителите си, свързано с придобиване на знания и
умения за извършване на работата, за която са наети. Такива обучения могат да са и
въвеждащи, например за придобиване на дигитални умения;


Обученията да обхващат всички работещи, включително без трудов

договор, почасово, дистанционно и т. н.


Да се въведе нов вид право на отпуск за традиционно наетите работници с

цел обучение по ИКТ, осигурено от работодателя, както и за всякакви други обучения по
смисъла на директивата;


Да се въведат гаранции, че обучението ще бъде гарантирано безплатно за

всички работници/служители, вкл. атипичните.

14. Член 14

Член 14

Държавите членки могат да дадат на социалните партньори възможност да поддържат,
договарят, сключват и прилагат колективни трудови договори в съответствие с националното право
или практика, в които при съблюдаване на общото равнище на защита на работниците се установяват
договорености относно условията на труд на работниците, различаващи се от посочените в членове 8 –
13.
Коментар на чл.14
Текстът на чл. 14 от директивата дава право на държавите-членки да предоставят
възможност на социалните партньори да поддържат, договарят, сключват и прилагат
колективни трудови договори, в които да установяват договореност относно условията на
труд на работниците, различни от визираните в чл. 8-13 от директивата. Това трябва да
става при съблюдаване на общото равнище на защита на работниците. Нека припомним,
че чл. 8-13 от директивата третират максималната продължителност на изпитателния срок,
т. нар. паралелна трудова заетост, осигуряване на минимална степен на предвидимост на
работата, допълнителни мерки за договорите за работа на повикване, преход към друга
форма на трудова заетост и задължително обучение, анализирани по-горе.
В директивата се отбелязва, че някои нови форми на заетост се различават
значително от традиционните трудови правоотношения, що се отнася до тяхната
предвидимост, като създават несигурност относно приложимите права и социалната
закрила на засегнатите работници. Ето защо, в тази променяща се сфера на труда е все понеобходимо работниците да разполагат с пълна информация за основните си условия на
труд, която следва да им се предоставя своевременно и в писмена форма, до която
работниците имат лесен достъп. За да се изготви подходяща рамка за развитието на нови
форми на заетост, на работниците в Съюза следва да се предоставят редица нови
минимални права, целейки насърчаването на сигурността и предвидимостта на трудовите
правоотношения, като същевременно се постигне положително сближаване между
държавите-членки и се запази гъвкавостта на пазара на труда.
С оглед горното директивата дава възможност социалните партньори да
договарят в колективни трудови договори редица други условия на труд, като целта
е запазване на общото равнище на защита, по-благоприятни за работниците
договорки от предвидените с чл. 8-13 от директивата, насочени към повишаване на

предвидимостта и сигурността на условията на труд на работниците и тяхната
информираност.

15.Член 15

Член 15

Законова презумпция и механизъм за уреждане на спорове на ранен етап
1. Държавите членки гарантират, че когато работникът не е получил своевременно всички
или част от документите, посочени в член 5, параграф 1 или член 6, се прилага едно или и двете от
следните:
а работникът се възползва от определени от държавата членка презумпции, които са в негова
) полза, които работодателите имат възможност да оборят;
б работникът има възможност да подаде жалба до компетентния орган или служба и да получи
) подходяща правна защита своевременно и ефективно.
2. Държавите членки могат да предвидят, че прилагането на презумпциите и механизмите,
посочени в параграф 1, се осигурява при условие че работодателят е уведомен и че той не е предоставил
липсващата информация своевременно.

Коментар на член 15
Чл. 15 от директивата изисква от държавите да гарантират, че работникът или
служителят няма да бъде ощетен ако работодателят не му предостави своевременно
изискуема информация. Като тя касае основните положения, които индивидуализират
страните по договора и конкретизират извършваната работа, както и задължението за
информиране при промяна. Като информацията трябва да е пълна. В чл. 15 се говори за
документи, което определя предоставянето й да се официализира писмено, срещу подпис.
Най-малкото, за да може да се проследи дали реално е получена. Което създава
възможност за различен режим на получаване на информиране. Посочените в чл. 5 пар.1
чл.6 трябва да бъдат предоставени писмено, а останалата информация директивата оставя
на усмотрение на съответните държави дали да въвеждат такова изискване. Също така

информацията трябва да бъде предоставена своевременно. Преценката се оставя на
законодателите на отделните държави. Своевременна информация предполага, тя да бъде
навременна да бъде получена достатъчно рано, за да може да изпълни функцията си да
запознае работникът или служителят

с правата и задълженията му по трудовото

правоотношение. В този смисъл, тя трябва да бъде получена преди започване на
изпълнението на трудовата функция. А за измененията в правоотношението работникът
или служителят да бъде уведомен във възможно най-кратък срок. В чл. 66 ал. 5 от КТ този
срок е ограничен до един месец.
Посочени са

два начина, чрез които алтернативно или кумулативно да се

гарантира предоставянето на изискуемата информация :
А) Чрез въвеждане на оборими презумции в полза на работника. Счита се, че
работодателят трябва да е запознат със законовите си задължения и той трябва да носи
вредите от неизпълнението им. Работодателят не бива да черпи ползи от неяснотата в
правоотношението ако не е предоставена необходимата информация. Така държавите
могат да приемат презумции, които освобождават работника от доказване, а го прехвърлят
към работодателя. Такива и в момента съществуват в КТ, които могат да се приложат. Като
презумцията на чл. 67 ал. 2 В случая трябва да се има предвид, че до голяма степен
изискуемата информация по чл. 15 и понастоящем е част от задължителното съдържание
на трудовия договор. Като отсъствието на коректен запис се заменя от съществуващи
презумции като тази на ал.3 на чл.66 от КТ определяща мястото на работа или на чл. 67
ал. 2, предвиждаща, че ако друго не е уговорено то договорът е безсрочен. Също така в ал.
5 на същия чл.66 съществува задължението на работодателя за промяна в трудовото
правоотношение. Така единствено, липсващо в нашето право е гарантиране на
навременното информиране за графика на работа при непредвидим режим на работа.
Б) В случаите, когато изискуемата информация не бъде предоставена да има
възможност работникът или служителят да се обърне към съответна служба или
институция. Такава функция се изпълнява от поделенията на ИА „Главна инспекция по
труда“. Пак се подчертава, че информацията трябва да е писмена.

16. Член 16
Член 16

Право на защита
Държавите членки гарантират, че работниците, включително тези, чието трудово
правоотношение е приключило, имат достъп до ефективно и безпристрастно решаване на спорове и
право на защита в случай на нарушаване на правата им, произтичащи от настоящата директива.

Коментар на член 16
Важен нов момент е, че Директивата указва на държавите-членки да гарантират
правото на безпристрастно решаване на спорове във връзка с ефективна

защита на

правата им, произтичащи от тази директива, включително и на безпристрастно решаване
на спорове.
Тези изисквания на директивата в момента частично са уредени в

следните

текстове на Кодекса на труда:

Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението
пред работодателя или пред съда и да иска:
1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
2. възстановяване на предишната работа;
3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;
4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.
(2) Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на
иск от работника или служителя пред съда.
(3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на
инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено
преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да
разглежда трудовия спор по същество.
(4) Трудовите спорове по ал. 1 се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от
постъпването на исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

Чл. 357. (1) Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно
възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и
споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж.

(2) Трудови са и споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а представители на
работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им.
(3) Трудови са и споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие,
което осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им.
(4) Трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били
командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 2, и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на
работа по чл. 121а, ал. 5, включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато
работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални
възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк
подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се
ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между
изпълнителя и работодателя.
От друга страна новите права на работниците, които за първи път се въвеждат от
клаузите на директивата в европейското законодателство, също трябва да намерят
покритие от националните норми и да се осигури ефективна защита на всеки работник и
служител, чиито права са били нарушени. Нов момент е, че директивата дава право не
само на наетите работници, но и на тези чиито трудови правоотношения са били
нарушени да търсят справедлива, ефективна и безпристрастна защита на правата им,
гарантирани от директивата.
Всеки работник и служител трябва да може да позове на чл.357 от КТ при
възникнал спор относно нарушаване на права, които са гарантирани от Директивата и при
нейното транспониране в българското законодателство следва да бъдат възпроизведени.
Правото на достъп до съдебна защита също следва да се гарантира за лицата,
които са работили и са полагали труд при нетипични трудови отношения, включително и
на тези на които не им е предоставена необходимата и изискуема информация за
наличието и изпълнението на трудовото правоотношение.

17. Член 17

Член 17

Закрила срещу неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици
Държавите-членки въвеждат необходимите мерки за закрила на работниците, включително на
тези работници, които са представители на работниците, срещу неблагоприятно третиране от страна
на работодателя и от всички неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена до работодателя,
или вследствие на производства, образувани с цел постигането на съответствие с правилата, предвидени
в настоящата директива.
Коментар на член 17
Подобен текст трябва да се съдържа в българския Кодекс на труда – по-точно
закрила срещу неблагоприятно третиране на работниците по смисъла на Директивата.Тук
се акцентира върху домашните работници, работниците на повикване, работниците с
непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците през
платформи, стажантите и чираците, които всъщност попадат в обхвата на директивата.
Това са лица, чиято заетост в повечето случаи е несигурна, защото е
незащитена.Лицата, които са действително самостоятелно заети, не следва да попадат в
обхвата на директивата, тъй като те не отговарят на критериите на Съда на Европейския
съюз.
Следва да обърнем внимание, че чл.17 говори и за закрила на
работниците,които са представители на работниците, срещу неблагоприятно третиране от
страна на работодателя.
Рецитал № 42 и рецитал № 43 също поставят акцента върху закрилата на
работника или служителя при неблагоприятно третиране:
(42)Ефективното прилагане на настоящата директива изисква подходяща съдебна и
административна закрила срещу всяко неблагоприятно третиране вследствие на опит
да се упражнят предвидените съгласно настоящата директива права или вследствие
на жалба до работодателя или на каквито и да било съдебни или административни
производства, целящи привеждането в съответствие с настоящата директива;
(43)Работниците, упражняващи предвидените в настоящата директива
права, следва да разполагат със закрила срещу уволнение или еквивалентни вреди,
например в случай че на даден работник вече не се възлага работа на повикване
или че се извършва подготовка за евентуално уволнение заради това, че той се е

опитал да упражни тези права. Когато работниците смятат, че са били уволнени или са
им били нанесени еквивалентни вреди по тези причини, работниците и компетентните
органи или служби следва да могат да изискват от работодателя да представи надлежно
обосновани причини за уволнението или еквивалентната мярка.
Тези

норми

трябва

да

бъдат

пренесени

в

българското

трудово

законодателство.
Също така трябва да отбележим, че чл.71, ал.1 от българския Закон за защита
от дискриминация дава възможност на засегнати лица да предявят иск за защита на своите
нарушени права по този закон:
Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по
други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред
районния съд, с който да поиска:
1.установяване на нарушението;
2.осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови
положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни
нарушения;
3.обезщетение за вреди.
(2)Синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да
предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно искане. Тези
организации могат да встъпят и като заинтересувана страна във висящ процес по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите на
дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица, организациите по ал. 2
могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, чиито права са нарушени, могат да встъпят
в процеса като подпомагаща страна по чл. 218 от Гражданския процесуален кодекс.
Законът

говори

за

неравно

третиране,

неравнопоставеност,

дискриминация.Следователно правната закрила срещу неблагоприятно третиране по
отношение на всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство
в третирането, са нарушени, съществува.Остава да бъдат пренесени нормите от

Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз в
българското законодателство.

18.Член 18

Закрила срещу уволнение и доказателствена тежест

1.Държавите-членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението или
на негов еквивалент и на всякаква подготовка за уволнение на работници заради упражняване на
правата, предвидени в настоящата директива.
2.Работници, които смятат, че са били уволнени или че срещу тях са били предприети
мерки с еквивалентен ефект заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива,
могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението или
еквивалентните мерки. Работодателят представя тези причини в писмена форма.
3.Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато
посочените в параграф 2 работници докажат пред съд или друг компетентен орган или служба факти,
въз основа на които може да се предположи, че е извършено такова уволнение или еквивалентни мерки,
работодателят трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от посочените в
параграф 1.
4.Параграф 3 не е пречка държавите-членки да въведат правила за доказване, които са
по-благоприятни за работниците.
5.От държавите членки не се изисква да прилагат параграф 3 към производства, при
които съдът или друг компетентен орган или друга компетентна служба разследва фактите по делото.
6.Параграф 3 не се прилага към наказателните производства, освен ако държавите
членки не са предвидили друго.

Коментар на член 18

Разпоредбата на чл.18 от директивата въвежда особеност при доказването, която
произтича от спецификата на материята, уредена в Директивата. Особеното е, че
държавите – членки трябва да гарантират по съответния подходящ начин правата на
работниците, които решат да обжалват своето незаконно уволнение или примерно
налагане на някакъв вид дисциплинарно наказание - предупреждение за уволнение или
друго наказание.Критерият е наложените на работника наказания или уволнението му да
са в причинно-следствена връзка с упражняваните от него права, които Директивата му
предоставя. В случая заинтересованите работници могат да поискат от работодателя да
представи надлежно обосновани причини за уволнението или наложените наказания.
Работодателят представя тези причини в писмена форма. Когато работниците докажат
пред съд или друг компетентен орган или служба факти, въз основа на които може да се
предположи, че е извършено такова уволнение или еквивалентни мерки, работодателят
трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от посочените в §1 на
чл.18.
Всъщност работодателят ще трябва да доказва, че извършените от него уволнения
и/или наложените от него наказания не са свързани с упражняването на права,
предоставени на работниците по смисъла на Директивата.
И в момента в българското трудово законодателство същестуват текстове, с които
може работникът да върази и да обжалва незаконно уволнение. Това са текстовете на чл.
357 от КТ, който урежда трудовите спорове и гласи:

Чл. 357. (1) Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно
възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и
споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж.
(2) Трудови са и споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а представители на
работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им.
(3) Трудови са и споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие,
което осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им.
(4) Трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били
командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 2, и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на
работа по чл. 121а, ал. 5, включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато

работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални
възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк
подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се
ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между
изпълнителя и работодателя.
Именно в чл.357 КТ трябва да намери място една нова алинея, с която
да се транспонира текста на чл.18 от Директивата. Необходимо е чл.18 да да бъде
пренесен в българското законодателство, защото урежда гаранциите при упражняване
правата по Директивата и без тази разпоредба всъщност много други текстове се
обезсмислят.

19. Член 19
Член 19

Санкции
Държавите-членки въвеждат правила относно санкциите, приложими при нарушение на
национални разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които
вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Предвидените санкции
трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Коментар на член 19
Текстът на чл.19 изразява идеята на европейския законодател да въведе
гаранции за спазване правата, които предоставя Директивата за прозрачни и предвидими
условия на труд.Такива гаранции са именно създаването на правни норми, които съдържат
конкретни санкции за нарушаване правата по Директивата.След като Директивата бъде
въведена в българското законодателство, е необходимо да се създадат и норми, които ще
гарантират упражняването на правата по Директивата.Това ще бъдат административнонаказателни

разпоредби.Подобни

разпоредби,

както

и

досега

в

българското

законодателство трябва да предвиждат видовете административни нарушения и
съответно–видовете административни наказания.
Административната отговорност, наричана административно-наказателна
отговорност, е осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или
лошо изпълнение на административно-правни задължения.
Осъществяването

на

административната

отговорност

е

наказание,

властническа наказателна мярка, израз на държавната наказателна репресия, налагана по
административен ред. Именно това има предвид и първото изречение на чл.19, което
посочва, че държавите-членки въвеждат правила относно санкциите, приложими
при нарушение на национални разпоредби, приети съгласно настоящата директива,
или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в
обхвата на настоящата директива.С други думи държавата има задължението да създаде
такива правила и да упражнява съответния контрол по спазването им.
Касае се за обществените отношения, свързани с нарушаване на установен
административно-правен режим, за което се предвижда налагане на административно
наказание по предвидения от закона ред. Административно-наказателната отговорност
играе важна роля за укрепване и усъвършенстване на законността в областта на
държавното управление и спомага за нормалното и резултатно действие на различните
административни служби. Тя съдейства за засилване и утвърждаване на държавната,
обществената, личната дисциплина, необходима за решаване на всички задачи, за които
органите на държавното управление отговарят пряко.
В случая, когато говорим за спазване нормите на Директивата за прозрачни и
предвидими условия на труд, следва да имаме предвид, че реализирането на
административно-наказателната отговорност е следствие от упражнен контрол за спазване
на трудовото законодателство от съответните държавни контролни органи, тогава когато
те констатират, че е извършено нарушение на това законодателство.Такъв орган е
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.Това е така, защото Директивата
урежда трудови права на гражданите, и съответно тяхното нарушаване следва да бъде
предмет на контрол от ИА „ГИТ” съгласно чл. 399 КТ.Ето защо говорим за
административнонаказателна отговорност при нарушаване на норми, предоставящи
трудови права.
В националното законодателство, когато бъдат предвидени санкции за
нарушаване правата по Директивата, трябва да се предвидят задълженията на

работодателите във връзка с контрола, налагане на принудителни административни мерки
(в кои случаи и при какви обстоятелства се налагат), редът, по който се обжалват тези
мерки; необходимо е да се предвидят не само нарушаване правата по Директивата, а и
случаите на повторно нарушаване на тези права, и съответно - санкциите за повторно
нарушаване.
И към настоящия момент в чл. 403а на Кодекса на труда са предвидени
задължения на работодателя:
Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на
трудовото законодателство

Чл. 403а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7
от 2012 г.) В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други
места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на
контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и
служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с
разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден
труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни
графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.
(2) Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, 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.”
Вероятно този текст би могъл да бъде допълнен или изменен, след като
България транспонира Директивата.
Също така в българското трудово законодателство (чл.404 КТ) са уредени
подробно принудителни административни мерки.Това са мерки по смисъла на чл. 22 и чл.
23 от Закона за административните нарушения и наказания,които мерки се прилагат с цел
предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях.

Принудителни административни мерки

Чл. 404. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от
31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) 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 следните принудителни
административни мерки:
1.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в
сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) да дават
задължителни предписания на работодателите, предприятията ползватели, органите по назначаването
и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, на
законодателството, свързано с държавната служба, включително и на задълженията по социалнобитовото обслужване на работниците и служителите и на задълженията за информиране и
консултиране с работниците и служителите по този кодекс и по Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски
дружества, както и за отстраняване на недостатъците по осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труда;
2.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) да спират въвеждането в
експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за
здравословни и безопасни условия на труда и социално-битовото обслужване;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)
да спират дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията
им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни
и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората, да поставят специален знак,
указващ приложената принудителна административна мярка, като при неразрешеното му премахване
се носи административнонаказателна отговорност;
4.(изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да спират изпълнението
на незаконни решения или нареждания на работодатели, органи по назначаването и длъжностни лица;
5.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) да отстраняват от
работа работници и служители, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия
на труда или не притежават необходимата правоспособност, както и работници и служители,
ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа по чл. 302, ал. 2 и чл.
303, ал. 3;

6.(нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) да дават предписания за
въвеждане на специален режим за безопасна работа при сериозна и непосредствена опасност за живота и
здравето на работещите при невъзможност да се приложи т. 3;
7.(нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при повторно нарушение на чл.
62, ал. 1 да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на
нарушението;
8.(нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да дават задължителни
предписания на работодателите, органите по назначаването и длъжностните лица за отстраняване на
нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която
работодателят, съответно органът по назначаването е изплатил на работника или служителя за
извършената от него работа; в случай че предписанието не се изпълни в посочения в него срок или при
повторно нарушение, контролните органи на инспекцията по труда могат да спрат дейността на
предприятието до отстраняване на нарушението;
9.(нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) при наличие на обстоятелствата по чл. 138, ал. 4 да
дават задължителни 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;
10.(нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) да дават задължителни предписания на
работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за сключен трудов
договор, когато установят, че не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;
11.(нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) да дават задължителни предписания на
работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за заличаване на
изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов договор, ако установят, че няма
доказателства за съществуване на трудово правоотношение;
12.(нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) да дават задължителни
предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови
възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Министърът на труда и
социалната политика определя с наредба правилата за поставяне и графичното изображение на знака по
ал. 1, т. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила
от 17.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Когато задължителното
предписание по ал. 1, т. 1 и/или т. 12 се отнася до отстраняване на нарушения на трудовото

законодателство и на законодателството, свързано с държавната служба, то може да бъде дадено по
искане на работника или служителя до предявяването на иск пред съда, след което въпросът може да бъде
решен само от съда.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Когато в
случаите по ал. 3 по един и същ въпрос е дадено задължително предписание и има влязло в сила решение
на съда, които си противоречат, изпълнява се решението на съда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от
17.07.2015 г.) Задължителното предписание по ал. 1, т. 11 се смята за връчено в деня на издаването
му, когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава
кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление на
работодателя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Копие от влязло в сила
предписание по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните органи на работника или служителя по негово
искане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна
ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила
от 22.12.2017 г.) При прилагане на принудителните административни мерки контролните органи на
инспекцията по труда не носят отговорност за причинени вреди.
Предполагаме, че и в този текст са възможни промени, след като България
транспонира Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд.
Административното нарушение по своята правна същност е деяние (действие
или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено
е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание.
Деянията, които съставляват административни нарушения, и предвидените за
тях наказания, се определят със закон.
За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е
бил в сила по време на извършването му. Ако до влизане в сила на наказателното
постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях,
която е по-благоприятна за нарушителя.
Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и
превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства
възпитателно и предупредително върху останалите граждани.Тази характеристика на

наказанието, както и ефективността и пропорционалността на наказанието, ще бъдат
разгледани по-долу в изложението.
Все в контекста на санкциите е и рецитал № 45 от Преамбюла на
Директивата, където е предвидено, че държавите-членки следва да предвидят ефективни,
пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на задълженията по настоящата
директива.Санкциите могат да бъдат административни и финансови, например глоби или
изплащане на обезщетение, както и други видове санкции.Конкретните видове санкции
ще бъдат определени от националните законодателства, но както споменахме по-горе,
най-често срещаните санкции са:
1.Глоба - налагана на физическите лица и
2.Имуществена санкция – налагана на юридическите лица.
Второто изречение на чл.19 изрично урежда, че предвидените санкции
трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Това са три важни принципа при налагането на всяка санкция – ефективност,
пропорционалност и възпираща функция. В тази връзка е Решение на Съда на ЕС (СЕС)
от 16.07.2015г. по дело С-255/14, във връзка със съразмерността на въведена национална
санкция в Унгария за недеклариране на пренасяни суми в брой при влизане в ЕС на лица,
идващи от трети страни, като съдът е приел, че строгостта на санкцията трябва да
бъде в съответствие с тежестта на наказваните с тях нарушения, включително и
когато гарантират реално възпиращ ефект, като същевременно съблюдават
принципа на пропорционалност. Независимо, че произнасянето на СЕС не е по
трудово-правен повод, заключението на СЕС има принципен характер. СЕС е заключил,
че в конкретния случай не се допуска национална правна уредба, да предвижда налагането
на посочената в унгарското законодателство като размер санкция глоба, заради внасянето в
страната на недекларирани пари в брой, чрез лица от трета страна.
Ефективност на санкцията означава тя да постигне целите си, които
преследва.Пропорционалност означава, че наложената санкция следва да съответства по
тежест на извършеното нарушение, и възпираща функция – санкцията да има
възпитателно действие върху нарушителите.
Систематичното място на чл.19 е в Глава IV,озаглавена „Хоризонтални
разпоредби”. Санкциите, за които говори чл.19 обаче се отнасят за нарушаване правата,

които цялата Директива предвижда, а не само Глава IV.Безспорно е,че едни от найважните права са уредени именно в Глава IV – чл.15,чл.16, чл.17 и чл.18.
Защо твърдим, че текстовете на чл. 15 – чл. 19 от Директивата имат
основополагащо и важно значение?
По-специално ще откроим нормите на чл.16 и чл.18 от Глава IV от
директивата.
Чл.16 Право на защита
Държавите-членки гарантират, че работниците, включително тези, чието трудово
правоотношение е приключило, имат достъп до ефективно и безпристрастно решаване на спорове и
право на защита в случай на нарушаване на правата им, произтичащи от настоящата директива.

Този текст, разглеждан заедно с чл. 19, придава смисъл на правата, които
произтичат от Директивата.
Правото на защита е диспозитивно право. То е гарантирано не само от
процесуалните разпоредби, които го уреждат, но и от всички други процесуални норми,
които осигуряват правилното решаване на делото, т.е всички норми, които осигуряват
правото

на

защита

са

процесуални

гаранции

на

това

право.

Правото на защита е субективно, публично право, което възниква в конкретния
процес и означава процесуална възможност на неговите носители да участват активно в
процесуалната

дейност

в

защита

на

своите

права

и

законни

интереси.

Субекти на правото на защита по Директивата са всички работници или служители,
чиито права, произтичащи от Директивата, са нарушени, включително и тези,чието
трудово правоотношение е приключило, имат достъп до ефективно и безпристрастно
решаване на спорове и право на защита в случай на нарушаване на правата им.
В контекста на казаното може да възникне въпросът какво е правото на
защита например при незаконно уволнение на работник или служител, чиито права по
Директивата са нарушени?Рецитал № 43 от Преамбюла на Директивата дава насоки в тази
ситуация:”Работниците, упражняващи предвидените в настоящата директива права, следва
да разполагат със закрила срещу уволнение или еквивалентни вреди, например в случай,

че на даден работник вече не се възлага работа на повикване или че се извършва
подготовка за евентуално уволнение заради това, че той се е опитал да упражни тези права.
Когато работниците смятат, че са били уволнени или са им били нанесени еквивалентни
вреди по тези причини, работниците и компетентните органи или служби следва да
могат да изискват от работодателя да представи надлежно обосновани причини за
уволнението или еквивалентната мярка.”Работниците разполагат с правото да
изискат от работодателя да мотивира обосновано причините, довели до
уволнението.
Рецитал

№

44

урежда

въпроса

с

доказателствената

тежест:

„Доказателствената тежест за това, че не е налице уволнение или еквивалентна вреда
заради упражняването на предвидените в настоящата директива права от работниците,
следва да бъде поета от работодателя, когато работниците представят пред съд или друг
компетентен орган или служба факти, от които може да се заключи, че са били уволнени
или са били подложени на мерки с еквивалентен ефект на това основание. Държавитечленки следва да могат да не прилагат това правило по отношение на производства, при
които съдът или друг орган е компетентен да разследва фактите по делото, по-специално
при системите, при които се изисква уволнението предварително да бъде одобрено от
този орган или служба.”
Споменавайки за доказателствената тежест, вече сме навлезли в територията
на чл. 18 – другият изключително важен текст, който следва да се разглежда във връзка с
чл.19. Член 18 на директивата, който е относно закрилата срещу уволнение и
доказателствена тежест бе разгледан по-горе, но ТУК е необходимо отново да му обърнем внимание с
оглед прилагането на чл.19 от директивата.
Работниците разполагат с правото да поискат от работодателя да представи
надлежно обосновани причини за уволнението или еквивалентните мерки. Работодателят
представя тези причини в писмена форма.
От друга страна работодателят трябва да докаже ,че увдолнението е
извършено на основание, различно от това, посочено в §1 на чл.18 – тоест, че не е поради
упражняване на правата, предвидени в Директивата.
Следователно националния законодател трябва да приеме подходящи,
ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушаване правото на
защита по чл. 16 от Директивата и при нарушаване на чл.18, уреждаш правото на закрила

срещу уволнение и доказателствената тежест. Потвърждение на казаното се съдържа и в
рецитал № 42 от Преамбюла на Директивата, съгласно който:
„Ефективното прилагане на настоящата директива изисква подходяща съдебна и
административна закрила срещу всяко неблагоприятно третиране вследствие на опит да се упражнят
предвидените съгласно настоящата директива права или вследствие на жалба до работодателя или на
каквито и да било съдебни или административни производства, целящи привеждането в съответствие с
настоящата директива.”
На следващо място след правото на защита и правото на закрила при
уволнение и доказателствената тежест, трябва да подчертаем, че от особена важност са и
въпросите, свързани с нарушаване правото на работника или служителя на информация
относно трудовото правоотношение съгласно Глава II.За тези нарушения също следва да
се предвидят в националното законодателство адекватни санкции, когато Директивата
бъде транспонирана в българското законодателство.В тази връзка са важни констатациите
в рецитал № 39 на Директивата:
”От обществената консултация относно Европейския стълб на социалните
права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото право на Съюза,
за да се гарантира неговата ефективност. Оценката на Директива 91/533/ЕИО, извършена
в рамките на Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната
рамка, потвърди, че по-строгите механизми за правоприлагане биха могли да подобрят
ефективността на трудовото право на Съюза. Консултацията показа, че системите за
правна защита, които се основават единствено на искове за обезщетение за причинени
вреди, са по-неефективни от системите, които предвиждат и санкции, например
еднократни общи суми или загуба на разрешителни, за работодателите, които не издават
писмени заявления. От нея стана ясно също така, че рядко се случва служители да търсят
правна защита по време на трудовото правоотношение, а това е в ущърб на целта на
предоставянето на писменото заявление, а именно да се гарантира, че работниците са
информирани за основните характеристики на трудовото си правоотношение. Поради
това е необходимо да се въведат разпоредби за осигуряване на изпълнението, които
гарантират използването на презумпции в полза на работника, когато не е
предоставена информация относно трудовото правоотношение, или на процедура,
при която може да се изиска работодателят да предостави липсващата информация
и може да подлежи на санкция, или и двете. Следва да бъде възможно презумпциите в

полза на работника да включват презумпцията, че работникът е с безсрочно трудово
правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че работникът е назначен на
пълно работно време, в случай че липсва съответната информация. Правната защита би
могла да подлежи на процедура, чрез която работодателят да бъде уведомяван от
работника или от трета страна, например представител на работника или друг
компетентен орган или служба, че липсва информация и че работодателят трябва да
предостави своевременно пълна и точна информация.”
Когато говорим за правна защита, следва да споменем и важният извод,до
който е достигнал европейският законодател,съдържащ се в рецитал № 38, съгласно
който:„Следва да се зачитат автономността на социалните партньори и функцията им на
представители на работниците и на работодателите. Социалните партньори следва да
могат да решават по своя преценка, че в конкретни сектори или ситуации за целите на
настоящата директива са по-подходящи други разпоредби, а не някои минимални
стандарти, определени в настоящата директива. Ето защо държавите-членки следва да
могат да позволяват на социалните партньори да поддържат, договарят, сключват и
прилагат колективни трудови договори, които се отклоняват от някои разпоредби в
настоящата директива, при условие, че общата степен на защита на работниците не е
занижена.”Тук е подчертана важната роля на синдикатите и на колективното трудово
договаряне и изрично се набляга на това ,че общата степен на защита на работниците не
трябва да бъде занижена.
Във връзка с гореизложеното, следва да отбележим и записаното в рецитал №
49 на Директивата:“Държавите-членки могат да поверят изпълнението на настоящата
директива на социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и
при условие,че държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по
всяко време да гарантират резултатите, които се целят с настоящата директива.
Те следва също така, в съответствие с националното право и националната
практика, да вземат подходящи мерки за гарантиране на ефективното участие на
социалните партньори и за насърчаване и засилване на социалния диалог с оглед на
прилагането на разпоредбите на настоящата директива.”
Рецитал № 38 и рецитал № 49 акцентират върху ролята, мястото и
значението на колективното трудово договаряне, социалния диалог и синдикатите за
постигане целите на Директивата.Самият факт, че държавите-членки могат да поверят

изпълнението на Директивата на социалните партньори, красноречиво говори за важната
роля на синдикатите в обществото.

20.Член 20

Член 20
Запазване на равнището на защита и по-благоприятни разпоредби
1. Настоящата директива не представлява валидно основание за намаляване на общото ниво
на защитата, което се предоставя на работниците в държавите членки.
2. Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да прилагат или въвеждат
по-благоприятни за работниците законови, подзаконови или административни разпоредби или да
насърчават или разрешават прилагането на по-благоприятни за работниците колективни договори.
3. Настоящата директива не засяга други права, предоставени на работниците съгласно други
правни актове на Съюза.

Коментар на член 20
В чл. 20 от директивата се съдържат обичайни правила за европейското
законодателство, които целят запазване на равнището на защита и по-благоприятни
разпореди, ако такива има в законодателството и практиката на държавите-членки или
гарантиране на правото им да въвеждат по-благоприятни за работниците законови,
подзаконови или административни разпоредби или прилагането на по-благоприятни за
работниците колективни трудови договори.
Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин не
засяга правото на държавите членки да въвеждат или запазват по-благоприятни
разпоредби. Правата, придобити съгласно действащата правна уредба, следва да
продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с
настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано
за намаляване на съществуващи права, установени в действащото национално право или

действащото право на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за
намаляване на общата степен на защита, осигурена на работниците в областта, попадаща в
обхвата на настоящата директива. По-специално то не следва да бъде основание за
въвеждане на договори без задължения за определен брой часове или подобни видове
трудови договори.

21. Член 21

Член 21
Транспониране и изпълнение
1. Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива, до 1 август 2022 г. Те незабавно информират Комисията за това.
2. Когато държавите членки приемат мерките, посочени в параграф 1, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията
и редът на позоваване се определят от държавите членки.
3. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от
националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.
4. Държавите членки, в съответствие с националното си право и националната си практика,
предприемат подходящи мерки за гарантиране на ефективното участие на социалните партньори и за
насърчаване и засилване на социалния диалог с оглед на прилагането на настоящата директива.
5. Държавите членки могат да поверят изпълнението на настоящата директива на
социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и при условие че държавите
членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по всяко време да гарантират резултатите,
които се целят с настоящата директива.

В чл. 21 от директивата е уреден срокът за транспониране и начинът на
изпълнение на директивата от държавите-членки. Транспонирането трябва да
стане до 01.08.2022 г., като след това държавата-членка незабавно трябва да уведоми
Комисията.
Транспонирането може да стане чрез промени в закони или подзаконови
нормативни актове, като на Комисията се съобщават текстовете на основните разпоредби
от националното право, които държавите-членки приемат в областта, уредена с
директивата, както и задължително позоваване на директивата, съгласно националните
законодателни правила.
Промените в законите и подзаконовите нормативни актове вследствие на
транспониране на директивата трябва да се приемат по правилата на тристранното
сътрудничество с участието на социалните партньори в условията на трипартиден
социален диалог.

Заключение

1. Настоящата директива определя минимални права, които се прилагат за всеки работник в
Съюза, който има трудов договор или трудово правоотношение, както е определено от
закона, колективните трудови договори или практика в сила във всяка държава-членка с
оглед на практиката на Съда. Директивата за предвидими и прозрачни условия на
труд следва да се въведе в българското законодателство до м. юни 2021г.
2. Направеният анализ детайлно представя наличието на

националната правна уредба и

съответствието и с всеки член от Директивата. Откроени са новите моменти, които ще
трябва да бъдат имплементирани в националното трудово законодателство.
3. В резултат на тази директива

българското законодателство трябва да преосмисли

концепцията за приемане легална дефиниция на понятието „работник“. Съдът на ЕС в
своята съдебна практика „е установил критерии за определяне на статута на работник.
Тълкуването на СЕС на тези критерии трябва да се вземе предвид при изпълнението
Комисията напомни, че в предложението си за директива относно прозрачните и
предвидими условия на труд (COM (2017) 797 окончателен) тя е предложила да

кодифицира понятието СЕС с основната цел да осигури правна сигурност. В момента
българският Кодекс на труда дава легално понятие на „работодател“, но не съдържа
понятието „работник“.
4. Ако в резултат на транспониране на директивата се стигне до приемане в националното
законодателство на понятието “ работник“, то това може да помогне, така че да се открои
и качеството на т.нар. „дигитален работник“ и другите познати атипични работници,
така че към тези категории да се приложат също всички права, произтичащи от текстовете
на Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд.
5. Както стана ясно от анализа обхватът на приложение на Директивата за писмено
изявление варира в отделните държави-членки в зависимост от техните понятия за
„служител“, „трудово правоотношение“ и „ трудов договор “ и рискове, които изключват
нарастващия брой работници в нестандартни форми на заетост, като домашни
работници, работници при повикване, работници с прекъсвания, ваучери и платформи.
6. Също така при транспониране на текстовете на директивата трябва да се внимава как
националното законодателство ще се покрие със защита т.нар. фалшиви самонаети
лица. Фалшива самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице е обявено за
самостоятелно заето лице, докато изпълнява условията, характерни за трудовото
правоотношение, за да се избегнат определени законови или фискални задължения.
Такива лица трябва да попадат в обхвата на настоящата директива. Определянето на
съществуването на трудово правоотношение трябва да се ръководи от фактите, свързани с
действителното изпълнение на работата, а не от описанието на отношенията между
страните.
7. Националното законодателство също трябва да съобрази с изискването за референтни
периоди от време- минимален референтен праг на работните часове, като държавитечленки могат да решат да не прилагат задълженията по настоящата директива по
отношение на работници, които имат трудово правоотношение, в което тяхното
предварително и действително работно време е равно или по-малко от средно три часа
седмично за референтен период от четири последователни седмици. Времето, отработено
с всички работодатели, образуващи или принадлежащи към едно и също предприятие,
група или образувание, се отчита към тази средна продължителност от три часа.
8. Българското законодателство не познава договори с нулеви часове и тъй като
директивата съдържа клауза за недопускане на регрес от установените вече права,
смятаме че този вид договори не следва да се урежда в националната практика и

закони. Въпреки това чл.1 от Директивата установява, че „работниците, които нямат
гарантирано работно време, включително тези с нулев час и някои договори по заявка, са в
особено уязвима ситуация. Следователно разпоредбите на настоящата директива следва да
се прилагат за тях, независимо от броя на часовете, в които те действително работят. "Този
текст обаче следва да се транспонира само, ако признаем наличието на такъв тип
отношения.
9. Важно е да се подчертае е, че директивата позволява на държавите-членки да могат да
предвидят, на обективни основания, че разпоредбите, предвидени в глава III от
настоящата директива няма да се прилагат за държавните служители, публичните служби
за спешни случаи, въоръжените сили, полицейски органи, съдии, прокурори, следователи
или други правоприлагащи служби.

