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Увод 

Появата на атипичната заетост1 не от вчера. Нейната история е сравнително дълга 

и датира поне от 20 години в по-големи мащаби  и обхват в САЩ и Западна Европа. 

Характеризира се с развитието на нови и все по-различни форми и разновидности. 

Определение 

В академичната и практико-приложната литература съществуват огромен брой 

дефиниции и опити за класификация на атипичните форми на работа и заетост. Най-

близко до съдържанието и формите на атипичната заетост е определението, с което се 

описва какво тя не е. Тоест всички варианти извън обхвата на типичната или стандартната 

заетост попадат под знака на „атипична“ заетост. Тук ще посочим определението на 

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за атипична работа. 

Според него това са „отношения на заетост, които не отговарят на стандартния или 

„типичен“ модел на заетост на пълно работно време, само при един работодател за 

продължителен период от време. Стандартната заетост освен това е сигурна работа на 

пълно работно време и за неограничен период от време, при стандартно работно време и 

гарантира редовен доход. Освен това заетите при тези условия имат право на пенсия и 

обезщетения при болест и безработица“.2 При това определение фокусът е върху 

разпадането на стандартното отношение на заетост и появата на нови форми на работа. 

Тук е важно да се отбележи, че този подход за определяне на атипичната заетост е доста 

общ, както и самото определение е твърде общо. 

По мнение на експертите на Европейската фондация атипичната заетост включва 

работата на непълно работно време, временната работа, работата по срочни договори, 

случайната и сезонна работа, самозаетите лица, независимите работници и работещите от 

къщи /надомна работа и работа от разстояние/. Атипичната заетост се среща по-често 

при жените, възрастните работници и младежите. 

Подобен подход за определяне на нестандартната заетост е използуван и от 

Международната организация по труда /МОТ/. В специално подготвен доклад по темата 

от 2015 г. е посочено следното: „Нестандартната заетост е набор от различни отношения 

                                                           
1Терминът „не-стандартна“ заетост се използува като синоним на атипична заетост. 
2https://www.eurofound.europa.eu/observatories 



 

 

и варианти на заетост, които се различават и отклоняват от стандартната заетост“.3 В 

конкретния случай акцентът при стандартната заетост е върху директното и подчинено 

отношение на наемане между работодателя и работника. При стандартната заетост 

работникът се ползва от солидна социална защита, а работодателят – от наличието на 

необходимата работна ръка със съответните умения и правомощията да организира и 

ръководи работата на наетите от него лица. 

По мнението на експертите на МОТ нестандартната заетост включва временната 

заетост, работата на непълно работно време, работата за агенция за временна заетост, 

„прикритата“ заетост и „зависимата“ самозаетост. Всички тези форми се различават по 

нещо от стандартната заетост: договорите не са безсрочни, работата не е на пълно 

работно време, отсъства директно и подчинено отношение с един единствен работодател 

или въобще отсъствува отношение на наемане от работодател. 

Последна е представена дефиницията на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие /ОИСР/. Под нестандартна заетост експертите на 

организацията разбират временната /във всичките й форми и разновидности/ заетост/ и 

„зависимите самозаети лица“. Временната заетост включва всички срочни договори /с 

конкретна крайна дата/, сезонната работа, краткосрочните договори на повикване, 

договорите за работа по проект, договорите за обучение и договорите с агенции за 

временна заетост.4 

Фактори за увеличаване на атипичната заетост 

През последните две десетилетия се появиха множество нови начини на работа под 

влияние на технологичните промени, въвеждането на редица нови бизнес модели и 

управленски подходи и определени политически решения от страна на правителствата в 

някои държави. Последното се отнася най-вече за по-благоприятния данъчен режим и 

регулации спрямо самозаетите и работата на повикване. Благодарение на Интернет и ИКТ 

всеки може да работи откъдето и когато иска. Раздробяването на работата на отделни 

малки задачи позволява на бизнеса достъп до необходимите професионални умения и на 

индивидите възможност да продават услугите си на един общ глобален пазар. Все по-

                                                           
3 Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects – Overview, 

Geneva, ILO, 2016, p.1. 
4 Issues Note: The emergence of new forms of work and their implications for labour relations, OECD, 20-21 

February 2018, Buenos Aires, Argentina. 



 

 

голям брой хора предпочитат да работят като фрийлансъри.5 Комбинацията от фактори 

във всяка страна е специфична въпреки влиянието на глобалните тенденции. 

Обхват и разпространение на атипичната заетост в България 

Целта на този материал е да се очертаят тенденциите в развитието на атипичната 

заетост в България, както и да се анализират отделните й форми и техния обхват. За 

сравнение са използвани данни и за Европейския съюз. 

Работещи като командировани 

По този въпрос все още трудно се намира статистика, особено ако се търси 

информация за динамиката на това явление. Според проучване сред страните членки на 

ЕС от 2016 г. данните за България са както следва: командировани от България работници 

– 19 595 души – 20-то място в ЕС, съществено увеличение спрямо 2010 г. Командировани 

в България работници – 3 867 души – 23-то място в ЕС, намаление спрямо 2010 г. 

България изпраща най-голям брой командировани в Германия, Белгия, Франция, Гърция, 

Обединеното кралство и Холандия. 

Заетост чрез агенции за временна заетост 

Заетостта чрез агенции за временна заетост е организирана посредством триъгълно 

отношение с участието на работника, агенцията за временна заетост и приемащата фирма. 

Много често тези работници се намират в несигурна ситуация защото средно заетостта им 

продължава по-малко от три месеца. Качеството на работата и заплатата, която получават 

обикновено са по-неблагоприятни от тези на редовните работници, а интензивността на 

работата е по-висока. С цел да се гарантира равно третиране на двете категории работници 

през 2008 г. ЕС прие Директива за работата чрез агенции за временна заетост 2008/104. 

По данни на МОТ през 2010 г. тази форма на атипична заетост представлява 1.3 % 

от общата платена заетост в 34 европейски страни. В страни като Албания, Финландия, 

Германия, Унгария, Италия, Малта, Черна гора и Турция относителният й дял е под 1%. В 

същото време в Холандия той е 2.2% и 2.4% в България, Кипър и Испания.6 Подобна 

статистика се събира и от Международната организация на частните посреднически 

                                                           
5Понятието „фрийлансъри“ се употребява в материала като синоним на самозаети лица. 
6 Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects – Overview, 

Geneva, ILO, 2016, р.13. 



 

 

фирми за работа и агенциите на ЕС. Но доколкото става дума за анкетни проучвания и 

субективни преценки на респондентите данните за този вид заетост често и значително се 

разминават. Затова към тях трябва да се подхожда с особено внимание. 

От проучването се установи, че най-пълна и достоверна е информацията на 

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.7Тя се основава на 

два източника: Структурната бизнес статистика на Евростат и собствена статистика на 

агенциите за временна заетост. За България данните за 2013 г. са както следва: 2 643 /брой 

на работещите чрез агенции за временна заетост приравнен към заетост на пълно работно 

време/ и 10,000 /среднодневен брой на подобни работници приравнен към заетост на 

пълно работно време/. Макар и данните да се отнасят за един период преди доста време и 

използуваните показатели да не са напълно съпоставими, все пак ясно е, че става въпрос за 

сравнително ограничен брой заети в тази форма на атипична заетост. Друга важна 

особеност е, че броят на заетите по този начин е силно зависим от динамиката на 

икономическия цикъл. Така например по време на кризата 2008-2009 г. е отбелязано 

съществено намаление на броя на работещите за агенции за временна заетост. 

Работещи чрез онлайн платформи 

Работата чрез онлайн платформи набира все по-голяма популярност и 

разпространение в развитите страни. В тази връзка могат да се намерят голям брой 

определения за работещите чрез онлайн платформи. Доста разпространена в 

англоезичната литература е „гиг работа“ в смисъл на случайна, единична, епизодична. 

Много често се използуват конкретни примери за подобни платформи за да се опише 

явлението. Терминът „уберизация“ на икономиката е добил вече значителна популярност. 

Използува се за да се характеризира бързото развитие на онлайн платформите. 

По-долу е приведено определението на Европейската фондация за подобряване на 

условията на живот и труд, а именно: Форма на заетост, при която организации или 

индивиди използуват онлайн платформа за да се свържат с други организации или 

индивиди с цел да решават специфични проблеми или да предоставят специфични 

услуги в замяна на плащане. 

                                                           
7 Representativeness of the European social partnersorganisations: temporary agency work sector. 

EUROFOUND, 2016. 



 

 

Съществува и една разновидност на заетостта чрез онлайн платформи. Това е 

т.нар. масова заетост, при която онлайн платформа комбинира работодатели и работници, 

като често пъти по-големите задачи се разделят и поделят между работниците в т.нар. 

„виртуален облак” (Crowdemployment)  

Все още няма данни за заетостта в онлайн платформи в България. Въпреки това за 

мащаба на явлението известна представа дават резултатите от национално представително 

социологическо проучване, проведено по поръчка на Центъра за икономическо развитие 

през 2018 г. Броят на респондентите е 1000. Целта е да се оцени степента на 

информираност за онлайн платформите. 

В изследването има специален въпрос за опита на респондентите с онлайн 

платформи, които събират работодатели и работници или потребители на стоки и услуги 

с доставчиците им. Получените отговори са представени в следващата таблица.8 

Таблица 1: Кое от изброените по-долу отразява вашия опит с онлайн платформи, които 

събират работодатели и работници или потребители на стоки и услуги с доставчици? 

База: 1000 

 Процент 

Никога не сте чували за подобни платформи 46,1 

Чували ли стe за подобни платформи, но никога не сте ги посещавали 32,2 

Посещавали сте такива платформи, но никога не сте ги използували 8,3 

Понякога сте използували услугите на такива платформи /веднъж на няколко 
месеца/ 

4,2 

Един или повече пъти сте посещавали такива платформи и веднъж сте 
платили за услуга 

2,1 

Редовно използувате услугите на такива платформи /поне веднъж месечно/ 2,0 

Друго 0,0 

Не знам/без мнение/неприложимо 5,1 

Общо 100,0 

 

                                                           
8Нови форми на работа. Национален доклад. Център за икономическо развитие, С., 2019, с. 41. 



 

 

Както се вижда и от таблицата онлайн платформите не са особено популярни сред 

българското население. Това е особено валидно в по-малките градове и селата. От тази 

гледна точка не е подходящо да се правят каквито и да било обобщаващи изводи за 

заетостта в онлайн платформите. Те навлизат в България, но все още са представени 

съвсем скромно.  

Случайната или „гиг“ работата не е нещо ново, но напредъкът на технологиите 

допринесе за бързото разрастване на този вид работа. Дигиталните платформи свързват 

работещите и потребителите за изпълнението на еднократни ангажименти. Реално заетите 

по този начин имат ограничена социална и трудова закрила. Това става все по-важно 

защото все повече хора разчитат на дигиталните платформи като основен източник на 

доходи. 

Количествените параметри на „гиг икономиката“ все още се изчисляват и 

дискутират. Според проучвания в САЩ, само 0,5 % от работната сила разчита на 

платформите /Uber, Handy, Taskrabbit, Freelancer.com, Mturk.com, Peopleperhour.com/ 

като преобладващ източник на доходи. В случая на Великобритания 3 % от населението 

работи чрез онлайн платформите поне веднъж седмично. За Германия цифрите сочат, че 

за 2 % от респондентите онлайн платформите са основен източник на доходи. 

9Неопределеността на размера и обхвата на „гиг икономиката“, както и разнообразните 

бизнес модели, които тя използува, силно затрудняват разработването и прилагането на 

ефективни регулаторни механизми. 

В контекста на казаното по-горе, някои автори правят разграничение между 

„краудуърк“ и „работа до поискване чрез софтуерни приложения“. „Краудуърк“ се случва 

онлайн и свързва неограничен брой клиенти, организации и бизнеси, намиращи се на 

големи разстояния едни от други. Обратно – „работата до поискване чрез софтуерни 

приложения“ се намира на едно място, но е опосредствувана от дигиталните платформи 

/транспорт, услуги в домакинството и ремонти/. В крайна сметка, тези различия влияят на 

концентрацията на работещите, способността им да се обединяват и други 

организационни условия. 

От дълго време вече трудовото право, свободата за обединяване и колективното 

договаряне имат за цел да балансират неравноправното отношение между работодателя и 

                                                           
9По данни на МОТи ОИСР. 



 

 

индивидуалните работници, както и да позволят на обединените работници колективно да 

защитят и подобрят своите условия на труд. В същото време в съвременните условия 

процентът на синдикализация непрекъснато спада навсякъде по света и е особено нисък 

сред не-стандартните работници. За заетите в „гиг икономиката“, много платформи ги 

категоризират като „независими контрактори“. Според някои законодателства тази 

категория заети нямат право на обединяване в профсъюзи и участие в колективно 

договаряне. 

Допълнителни трудности създават изолираността на работещите в „гиг 

икономиката“, големите разстояния между тях и реалната конкуренция помежду им. 

Ангажиментите им са повечето пъти еднократни, краткосрочни и се наблюдава голямо 

текучество. Всички усилия за по-добра организация се сблъскват с трудностите да се 

намерят работниците и да се ангажират в съзнателни действия.  

Фрийлансъри 

Този термин „фрийлансери“се използва за означаване на една категория не-

стандартно заети, която обикновено се определя като хора на свободна практика /това е 

описателен превод на английския термин/. Данните за ЕС са следните: 14 процента или 

над 31 млн. души от населението на ЕС е заето в тази форма.10 Съвременното развитие на 

икономиката извика на живот тази и подобни форми на работа и броят на хората, които 

предпочитат да изкарват дохода си от няколко различни източници, расте всяка година. 

Изследователите отчитат, че преминаването към работа на свободна практика е по-скоро 

избор, отколкото необходимост. Това се отнася най-вече за милениъл поколението 

/родените около 2000 г./. Целта на едно неотдавнашно изследване е да се оценят 

условията за работа на свободна практика според различни критерии /данъчно облагане, 

цената на живот, транспортната инфраструктура и условията за започване на бизнес/. Пак 

според това проучване България е на 9-то място от общо 57 държави, веднага след 

Естония. Чехия се нарежда на 10-то място. 

На фона на тези данни може да се предположи, че в България ще има голям брой 

работещи на свободна практика. За съжаление трудно може да се каже дали е така или не 

защото в България липсва легална дефиниция на понятията „Работник“ и „Самозаето 

                                                           
10Данни на изследване на ExpertMarket, цитирано в публикация на в-к Капитал. 



 

 

лице“. Едно е сигурно обаче – фрийлансърите са част от самозаетите лица съгласно 

всички дефиниции, използувани за анализ на явлението „атипична заетост“. 

„Самозаетите лица“ са част от инструментариума на редовното наблюдение на 

работната сила, което се провежда от Националния статистически институт. За това 

наблюдение се използува методологията на ЕВРОСТАТ. Според тази методология 

заетостта е разпределена в следните категории: самозаети - работодатели с поне един 

работник/наето лице, самозаети без работници/наети лица, работници и неплатени 

семейни работници.  Според методологията на Националния статистически институт, 

самостоятелно заети лица са лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват 

стопанска дейност, работят на свободна /частна/ практика, работят под аренда или 

извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица. За разлика 

от тях работодателите наемат на работа поне едно лице. 

През 2017 г. от НСИ е проведено специализирано изследване, а именно - 

Самостоятелна заетост – Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 

2017 г.11 

Модулът „Самостоятелна заетост“ предоставя статистическа информация за 

самостоятелно заетите лица – брой и значимост на клиентите, възможност за определяне 

на работното време, причини за започване на самостоятелна дейност, основна трудност в 

работата, както и данни за сравнение между наетите и самостоятелно заетите лица по 

отношение на удовлетвореността и автономността на работата им.  

По-подробно данните за самостоятелно заетите лица в България през 2017 г. са 

следните. 

Според изследването групата на самостоятелно заетите лица включва 

работодателите – 32.2% и самостоятелно заетите /без наети лица/ -  67.7%. Те 

преобладават и са над две трети от всички самостоятелно заети лица. Разпределението им 

по икономически сектори е следното: 

  

                                                           
11Нови форми на работа. Национален доклад. Център за икономическо развитие, С., 2019, с. 25-28. 



 

 

Таблица 2. Самостоятелно заети лица по икономически сектори – 2017 година, 

относителен дял 

 

Селско, 

ловно, горско и 

рибно стопанство 

Индустрия Услуги 

Самостоятелно заети 

лица - % 
32.1 12.0 55.9 

Източник: Национален статистически институт. Самостоятелна заетост – 

Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2017 г. 

Както се вижда услугите заемат най-значим относителен дял. 

Съотношението между мъже и жени е доста неравномерно – мъжете представляват 

65% от самостоятелно заетите лица в България докато жените са едва 35%. 

Особен интерес представлява разпределението на самостоятелно заетите лица /без 

наети лица/ според броя и значимостта на клиентите им. Най-многобройната група сред 

тях са тези с повече от един клиент, нито един от които не е основен – 61.0%. Следват тези 

само с един клиент – но това са само 18.0%. Други 10.3% са с повече от един клиент, един 

от които е основен. Накрая са тези без клиенти – 9.0%. сто.  

 

62%18%

11%

9%

Самостоятелно заети лица според броя и 
значимоста на клиентите им
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които един е основен

без клиенти 



 

 

Допълнителният модул включва и проучване за причините за започване на 

самостоятелна дейност. Интересно е да се подчертае, че за 33.8% от самостоятелно заетите 

лица /без наети лица/ основната причина е възникването на подходяща възможност за 

подобна работа. На второ място е групата на тези, които не са намерили работа като наети 

лица или може да се каже – принудително са станали самостоятелно заети лица – 27.1%. 

Естествено има и вариант, при който такава е обичайната практика за областта, в която 

работят. Тази група съставлява 22.0%  и типичен пример за подобна работа са адвокатите в 

България. Наред с другите причини е посочено и желанието за работа с гъвкаво работно 

време, но относителният дял на тази група е сравнително малък – 4.6%. Малък е и делът на 

продължаващите семеен бизнес – 3.3%. Има и други причини с дял 7.6%, които не са 

специфицирани. 

В изследването са проучени и основните трудности, с които се сблъскват 

самостоятелно заетите лица /без наети лица/ през последните 12 месеца. Тук съвсем 

естествено на първо място стои липсата на работа /клиенти, поръчки/ през определени 

периоди от време или въпроса за т.нар. сигурност на работата. Като основна тази трудност 

са посочили 23.7% от анкетираните, следвана от невъзможността да се влияе върху цената 

на произвежданите продукти или извършваните услуги – 22.7%. В същото време обаче 

почти същият брой самостоятелно заети лица – 22.3% – не са имали трудности. Разбира 

се, има проблеми и със затруднения достъп до финансиране, прекомерната 

административна тежест и забавените плащания от страна на клиентите. Те обаче са от по-

общ характер и заемат значително по-малки относителни дялове. 

Изследването предлага възможност и за сравнителен анализ на удовлетвореността 

от работата между самостоятелно заетите лица /включително работодатели/ и наетите 

лица и неплатените семейни работници. Както може да се предположи, 89.8% от 

самостоятелно заетите лица са достатъчно удовлетворени защото имат възможност да 

определят съдържанието и реда на изпълнение на дейностите. Тоест те имат значителна 

свобода при изпълнение на трудовата си дейност. Обратно, само 11.1% от наетите лица 

имат тази възможност. Противоположна е картината при другия въпрос: да нямаш 

възможност да определяш нито съдържанието, нито вида на дейностите. При наетите 

лица това се отнася за 75,4% от анкетираните докато при самостоятелно заетите – тази 

опция е валидна само за 4.9%.  

 



 

 

 

В преобладаващата си част самостоятелно заетите лица /без наети лица/ не желаят 

да сменят статута си – 74.6%. Други 24.5% желаят да бъдат наети лица. От друга страна все 

още 83.3% от наетите лица и неплатените семейни работници не желаят да сменят статута 

си. 

Направените по-горе констатации кореспондират пряко и с анализа на резултатите 

от анкетно изследване на Paylab Data Research, проведено през периода май-юни 2018 г. в 

единадесет европейски страни с извадка от 42 800 респонденти.12 България също е 

представена в изследването, а  извадката е с обем 7 890 души. Изследването цели да 

проучи предпочитанията и нагласите на респондентите що се отнася до работа по 

класически трудов договор или самостоятелна заетост (freelancing). Основният извод от 

изследването е, че преобладаващото мнозинство от анкетираните – 78% – вярват, че 

трудовият договор е по-добра форма на трудово правоотношение с работодател спрямо 

работа като външен сътрудник. Тези предпочитания са свързани най-вече с гарантирания 

редовен доход и по-голямата сигурност в работата в случай на класическия трудов договор. 

На другия полюс – само 6% и то главно специалисти в областта на информационните 

технологии – предпочитат формата на външен сътрудник или самостоятелно зает. В този 

случай пък причините са по-голяма свобода и гъвкавост на трудовата дейност. По-

конкретно за България тези показатели са 79.30% и 6.30%.  

                                                           
12https://www.paylab.com/newsroom 
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При варианта с класически трудов договор с работодател анкетираните оценяват 

високо възможността да получават редовен доход за труда си, както и съответното 

социално и здравно осигуряване. За тях са важни и други социални придобивки като 

платен отпуск, родителски отпуск и обезщетения при загуба на работата или болест. 

Традиционните работещи, наети по трудов договор биха могли да ползуват и защита по 

линия на трудовите закони, както и по линия на членството в профсъюз. На тях се 

изплащат бонуси и надбавки и други финансови стимули. Не на последно място те 

подчертават значението на работната среда и кариерното развитие като предимства на 

класическия трудов договор с работодател. 

Обратно, работещите като самозаети (freelancers) ценят най-високо възможността 

да работят за няколко възложителя едновременно. Така те се чувствуват по-свободни и 

независими като сами определят обема и интензивността на работата си. Не са задължени 

да присъствуват на работното място, могат да работят отвсякъде /даже пътувайки/. Този 

тип работни взаимоотношения са представени най-вече в сектори като информационни 

технологии, операции с недвижимости, финанси, счетоводство, маркетинг, реклама и 

връзки с обществеността. 

Фалшива/Прикрита самозаетост 

В този случай става въпрос за видимост, подменена реалност с цел избягване на 

закрилата, предоставено от законите. Вариантите тук могат да включват прикриване 

самоличността на работодателя чрез използуването на трета страна или прилагането на 

търговски/кооперативен договор13 вместо трудов такъв. В същото време работникът бива 

непрекъснато наставляван и следен за качеството на извършваната работа, при това в 

степен несъвместима със статуса му на самозает. Възможно е също правата и задълженията 

на договарящите се страни да са формулирани двусмислено и неясно. Понякога 

съзнателно се използуват пропуски в законите или законовите изисквания не се прилагат 

адекватно. 

Зависими самозаети 

Тази разновидност няма точна легална дефиниция и се свързва със ситуация, при 

които заетите работят в условията на търговски договор /не трудов/. Доходът им зависи 

от един или малко на брой клиенти и получават директни инструкции за изпълнение на 
                                                           
13Бележка на автора. Вероятно става въпрос за договор за услуга, граждански договор. 



 

 

работата. Тази категория заети обикновено не се ползват от закрилата на трудовото право 

и социалното осигуряване. Някои страни обаче са приели регулации, които предоставят 

някаква форма на социална закрила и за тези работници. 

Работа от дома 

През 2017 г. 5.0 % от заетите лица в ЕС на възраст от 15-64 г. са работили 

обичайно от къщи. Най-висок е този относителен дял в Холандия /13.7%/, следвана от 

Люксембург /12.7%/ и Финландия /12.3%/. Обратно – той е най-нисък в България 

/0.3%/ и Румъния /0.4%/.14В групата на работещите от къщи преобладават самозаетите 

лица – 18.1% докато работещите по трудов договор са едва 2.8%. Това е валидно за всички 

страни членки. Тази форма на работа е по-разпространена сред жените като 

популярността й е по-голяма сред по-възрастните поколения. 

Какви са последиците от тази ситуация? 

Нестандартната заетост се отразява на всички аспекти на условията на труд на 

заетите в тази форма. Тук става дума за възнагражденията, работното време, безопасността 

на труда, правото на социално осигуряване, представителство и други фундаментални 

права и принципи на работа. Като цяло касае се за по-висока степен на несигурност  и 

незащитеност. 

Множество изследвания показват, че атипично заетите получават по-ниски доходи 

и нямат възможност да се осигуряват за пенсия. Много често те са изключени от 

основните форми на социална закрила и съответно нямат право на обезщетения при 

болест, инвалидност, бременност и старост. Те нямат право на участие и в колективното 

трудово договаряне защото обикновено ги третират като самозаети или друга, трета 

категория между наети работници и самозаети. Съществуват и много други проблеми и 

предизвикателства в областта на атипичната заетост, с които се сблъскват самите заети и 

синдикатите в търсенето на решения. 

Идеята е не да се ограничи развитието на нестандартната заетост, а да се гарантират 

достойни условия за живот и труд на всички. 

  

                                                           
14https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news 



 

 

1.Сравнителен анализ между нормите в  кодекса на труда, уреждащи някои форми 

на атипична заетост  и насоки за  нови норми за трудовоправна защита на новите 

атипични форми на заетост. 

1.1.Правна уредба на атипичните форми на заетост в българското трудово 

законодателство. 

       С измененията на Кодекса на труда с  ДВ бр. 33 от 2011 г. беше уредена 

надомната работа (чл.107б – чл.107ж КТ ). С ДВ бр. 82 от същата година беше 

регламентирана и работата от разстояние или „дистанционната работа” (чл.107з - чл.107п 

КТ).  

 С ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г. беше уредено и извършването на 

работа чрез предприятие, което осигурява временна работа (чл.107р – чл.107ч КТ).И трите 

вида работа представляват форми на т. нар. атипична заетост. 

Атипична форма на заетост е и командироването и изпращането на работници и 

служители в рамките на предоставяне на услуги, уредени в чл.121а КТ (Нов - ДВ, бр. 105 от 

2016 г., в сила от 30.12.2016 г.). Други форми на атипичната заетост, освен посочените по-

горе, са: работа на срочен трудов договор, работа на непълно работно време,които също 

са уредени в Кодекса на труда. 

Сред изброените форми на атипичната заетост, които са правно уредени в Кодекса 

на труда липсват дигиталните работници – тези които използват он-лайн платформи за 

извършване на работа. 

Законодателят в Кодекса на труда урежда възможността на работниците или 

служителите, извършващи надомна, дистанционна работа и работа чрез предприятие, 

което осигурява временна работа, да участват в процеса на колективно трудово договаряне 

и да се ползват от правата, които произтичат от колективния трудов договор. В този 

смисъл следва да се подчертае,че законодателят е гарантирал възможността на 

работниците и служителите и при трите атипични форми да имат същите трудови и 

синдикални права, каквито и останалите работници. Това обаче не се отнася за 

дигиталните работници, които на този етап са изцяло незащитени, необхванати от 

българското трудово законодателство. Както е известно, една немалка част от дигиталните 

работници работят без трудови договори, като самонаети или фалшиво самонаети,без да 

са регистрирани по надлежния ред, както изисква Кодексът на труда. Тези работници 



 

 

губят от това, защото не биха могли да ползват правата, които им предоставя трудовото 

законодателство, включително и колективното трудово договаряне.Тези работници губят 

трудови, осигурителни и синдикални права. За да се преодолее тази загуба, се предлага 

промени в Кодекса на труда, уреждащи правата и задълженията на дигиталния работник, 

които ще бъдат разгледани по-надолу в изложението. 

Дигитални умения за работещите. 

Безспорно дигитализацията, революция 4.0, е предизвикателство не само за 

българския и европейския пазар на труда, но и за световния. Дигитализацията поставя на 

първо място въпросът за необходимостта от придобиване на дигитални умения на 

работещите. Под „дигитални умения” следва да се разбира възможността на човек да 

комуникира чрез електронна поща или социални мрежи/социални медии; да създава и 

редактира документи на компютър и да търси информация, както и да защитава личната 

си информация онлайн;да създава софтуери, да ги подобрява и т.н.Профилът на 

българския дигитален работник е: млад и образован човек, който в много случаи има 

семейство и деца. От гледна точка на пола немалко дигитални работници са мъже. Като 

цяло обаче общия брой на дигиталните работници в България не е голям. Поначало 

нашата страна е на едно от последните места по дигитални умения на работниците - 40% 

от българските работници не умеят да работят с компютър, според данните на КНСБ. 

Тази констатация е тревожна, но би могла да се промени, след като се проведат специални 

обучения за повишаванена дигиталните умения на работниците и служителите. Именно 

поради тази причина КНСБ е предложила в своята Програма за действие за периода 2017-

2022 държавата да създаде национална програма за дигитални умения на работещите. 

Европейският съюз отделя 9 милиарда евро за цифровизация и развитие на нови 

технологии, 700 милиона евро - за дигитални умения на работещите.  

Когато говорим за дигитализация, цифровизация, индустрилна революция 4.0, не 

можем да не споменем ролята и значението на изкуствения интелект, неговото въздействие 

върху световните икономически процеси и върху пазара на труда, разбира се. Този въпрос 

е разгледан детайлно в месечния обзор за процесите на дигитализация и автоматизация и 

бъдещето на труда (№6), ИССИ на КНСБ, м.юли, 2018 г.  

При дигиталните работници съществуват две възможности. Първата възможност е 

работниците на платформи да имат редовна работа като служители и поради това да са 



 

 

обхванати от действащото трудово законодателство. Например такива са IT 

специалистите, които разработват определени софтуери, имат задължения като системни 

администратори, или просто извършваната от тях работа е свързана само с използването 

на информационните технологии. В длъжностните характеристики на тези служители 

фигурира задължението да създават или подобряват софтуерни продукти, да бъдат 

системни администратори и т. н., т.е. те са йерархически подчинени на работодател.  

Втората възможност е работещите на платформата да бъдат самонаети дигитални 

работници. Тези работници не са обхванати от Кодекса на труда, те са абсолютно 

незащитени, тяхната заетост е несигурна.Като основни изводи от процесите по навлизане 

на онлайн платформите, могат да се изведат следните положения:  

Онлайн платформите са част от дигитализацията и засягат пряко работниците и 

служителите, независимо от тяхната национална принадлежност или ниво на компетенция 

или образование. 

Чрез онлайн платформите много повече работни места могат да бъдат 

автоматизирани (и поради елемента на субституция, заедно с навлизането на 

автоматизацията, изкуствения интелект и всички други елементи на Индустрия 4.0), а 

дяловете на тези наскоро автоматизирани работни места варират значително в отделните 

страни. Прогнозите за автоматизация варират от 37% от общите работни места за 

Норвегия, до 69% за Чешката република.  

Професиите, които все още остават неавтоматизирани, изискват дълбоко мислене 

или високи нива на междуличностни умения. Образованието излиза на преден план като 

основен контрааргумент на замяната на работните места от новите технологии. Онлайн 

платформите могат да се развиват успоредно с традиционната заетост, но могат да се 

развиват и за сметка на нея. Точно затова е необходимо много внимателен подход към 

този въпрос. 

 

 



 

 

 

1.2.Статутът на работещите през онлайн/дигитални платформи с оглед 

уреждането му в трудовото законодателство. 

 Статутът на една част от работещите на дигиталните платформи на пазара 

на труда остава неясен. Всъщност те извършват тази дейност като самонаети и незащитени 

от законодателството.Това е аргумент в подкрепа на твърдението, че са необходими 

адекватни законови промени, които да отговорят на нововъзникналите форми на пазара 

на труда. Необходимостта от подобни промени е обективно оправдана и 

обоснована.Въпросът тук е не дали трябва да се правят такива изменения, а кога те ще 

станат факт.В тази връзка по-долу ще бъдат разгледани предложенията на КНСБ за 

правно уреждане на работата чрез дигитални платформи.         

 Специфична форма на атипичната заетост са и т. нар.”фрийлансъри” - 

специалисти в различни области,които работят на свободна практика, защото сами 

решават кога, колко и как да работят. 

 Фрилансингът е най-популярен сред художници, фотографи, журналисти, 

преводачи, графични, интериорни и уебдизайнери, но е характерен и за счетоводители, 

програмисти и консултанти. 

 С развитието на интернет технологиите тази възможност за заетост става все 

по-разпространена, по-достъпна и популярна.Освен това и удобна форма на заетост за 

немалко хора.Следва обаче да се подчертае, че много често и работата чрез дигитални 

платформи, и фрийлансерите използват тези форми на заетост поради липсата на 

възможност за реализация в други сфери, поради липсата на алтернатива. 

 Когато говорим за атипични форми на заетост, за дигитализация и за 

дигиталните работници, следва да имаме предвид, че тези въпроси се обсъждат на 

международно, на европейско и на национално равнище. 

 На международно равнище ще споменем Доклада на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),публикуван в месечния тематичен 

обзор на литература и електронни публикации № 11 на Института за социални и 

синдикални изследвания на  КНСБ..Документът съдържа важни констатации за новите 

атипични форми на труд: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


 

 

 -Основният акцент е, че автоматизацията на работните места няма да доведе 

до рязък спад в общата заетост. Някои задачи (а в определени случаи цели работни места) 

изчезват, но се появяват други, а общата заетост нараства. Основното предизвикателство, 

идентифицирано от ОИСР, е в управлението на прехода на работниците, индустриите и 

регионите към нови възможности, които ще се отворят в променящия се свят на труда. 

 -В същото време е заявено, че перспективите за качеството на работните 

места са тревожни. Реалните заплати са в застой в много страни през по-голямата част от 

миналото десетилетие, а стабилността на работните места намалява. Освен това, в редица 

страни нарастват различни форми на нестандартна заетост.  

 -Въпреки че разнообразието в трудовите договори е добре дошло като 

начин за реагиране по отношение различните нужди на предприятията и особено на 

работниците, остават важни политически и законови предизвикателства в осигуряването 

на висококачествени работни места на работещите в т.нар. нестандартни (атипични) 

форми на заетост.  

 -Подчертава се, че е налице сериозен  риск съществуващите неравенства в 

доходите да продължат да се задълбочават. ОИСР предупреждава, че ако не се справим с 

тези нарастващи предизвикателства и различия, това ще доведе до по-голяма социална 

стратификация с неблагоприятни последици за икономическия растеж, 

производителността, благосъстоянието и социалното сближаване (кохезия). 

 -Връзката между производителност на труда и работна заплата е на път да се 

изгуби завинаги. В момента тя просто се проявява асиметрично, но в дългосрочен период 

няма да има никаква статистически значима връзка между двете променливи. Това 

потенциално ще преначертае един нов свят, в който работната сила ще работи и получава 

своите доходи, които ще зависят от много други фактори. Класическите теоретични 

допускания ще бъдат невалидни, а пазарът на труда, такъв какъвто го познаваме днес, няма 

да функционира.  

 -Трансформациите и преобразуванията в света на труда, документирани в 

тази част от доклада, са започнали от десетилетия и голяма част от тях не са някаква 

новост. Конкретните мерки и отговори на предизвикателствата, породени от тези 

процеси, обаче са недостатъчни или прекалено бавни за справянето с тях. Именно поради 



 

 

тази причина, новият акцент в дебата за бъдещето на труда е добре дошъл като призив за 

по-нататъшни конкретни действия и политики. 

 -Управлението на тези промени ще изисква цялостен подход от страна на 

правителствата и ангажименти на партньорите от бизнеса и гражданското общество. 

Ключови роли ще играят политиките в областта на уменията, заетостта и социалната 

закрила, както и ефективността на социалния диалог, за да се гарантира, че всички страни 

ще бъдат чути в политическия дебат.  

 -Определянето на подходящите политики ще зависи в голяма степен от 

наличието на добри доказателства за това как светът на труда се променя.  

 Освен това в Доклада на ОИСР е посочено, че продължаващите 

трансформации на пазара на труда не засягат всички работници еднакво. Някои хора се 

възползват много от новите възможности, възникващи в променящия се свят на труда. 

Много други  виждат работата си разрушена от тези процеси. При липсата на адекватна 

подкрепа те претърпяват значителни загуби на благосъстояние. Изключително важно е да 

се позволи на всички работници да се възползват от бъдещите възможности – това е  най-

голямото предизвикателство, пред което са изправени създателите на политики. 

Невъзможността да се постигне тази цел вероятно ще доведе до още по-дълбоки социални 

разслоения, които могат да нагнетяват обществено напрежение, да застрашат 

благосъстоянието и да предизвикат политически катаклизми. 

         Основни сектори като минното дело например и други с високи емисии в 

производството, са тези, които ще бъдат най-негативно засегнати от прехода. Според 

информацията в доклада, очакваното въздействие е изчезването на 8% от заетостта, 

свързана с добива на изкопаеми горива и производството на електроенергия до 2035 г. 

Заявено е, че нови работни места също ще бъдат създадени в резултат на преминаването 

към нисковъглеродна икономика, но те обикновено ще бъдат в различни сектори, в 

различни региони и често могат да изискват различни умения в сравнение със загубените 

работни места. При липсата на адекватни програми за преквалификация новите работни 

места могат да бъдат просто недостъпни за „старите“ работници. 

1.3. Статутът на атипичния работник в европейското законодателство. 

 На следващо място въпросите на дигитализацията и атипичната заетост са 

предмет на обсъждане, дискусии и вземане на решения и на европейско равнище. 



 

 

Основният документ тук е Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС. 

Тя беше публикувана в Официален вестник на 11 юли 2019 г. Съветът прие директивата 

на 13 юни 2019 г.Нейна основна цел съгласно чл.1, озаглавен „Цел, предмет и приложно 

поле” е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-прозрачна и предвидима 

заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на труда.Още тук следва да 

споменем, че в Директивата изрично е предвидена възможността държавите-членки 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.Следователно, ако 

изпълнението на Директивата бъде поверено на социалните партньори, то това би дало 

тласък на процесите по укрепване на колективното трудово договаряне в България.Това е 

един от основните аргументи, който ни дава основание да считаме, че Директивата е от 

изключително голямо значение за новите форми на заетост от една страна, но и за 

развитието и утвърждаването на социалния диалог и колективното трудово договаряне, от 

друга.  

 

Гъвкавостта, която носят новите форми на заетост, е основен двигател за 

създаването на работни места и растеж на пазара на труда. От 2014 г. насам са създадени 

повече от пет милиона нови работни места, от които новите форми на заетост 

представляват почти 20 %. Фактът, че новите форми на заетост се адаптират бързо към 

промените в икономическия контекст позволи развитието на нови бизнес модели, 

включително в икономиката на споделянето, и приобщи в пазара на труда хора, които 

преди това са били изключени от него.Равнището на заетост в ЕС достигна рекорден ръст, 

като в момента 236 милиона мъже и жени са на работа.Тези тенденции обаче доведоха 

също така до нестабилност и увеличаваща се липса на предвидимост в някои работни 

взаимоотношения, особено за работниците в най-несигурно положение. Неподходящата 

правна уредба може да доведе до това работниците, заети в нестандартни форми на 

заетост, да бъдат обект на неясни или некоректни практики и да могат по-трудно да 



 

 

упражняват правата си. Между 4 и 6 милиона работници са с договори за работа на 

повикване и договори за непостоянна работа, като разполагат с малко индикации кога и за 

колко време ще работят. Близо 1 милион души са обхванати от клаузи за изключителност, 

които ги възпрепятстват да работят за друг работодател.Само една четвърт от работниците 

на временни договори преминават към постоянни позиции, а процентът на 

недоброволната работа на непълно работно време достигна до около 28% през 2016 г.По-

гъвкавите работни взаимоотношения могат да създадат несигурност по отношение на 

приложимите права. Предизвикателството се състои в това да се гарантира, че 

динамичните иновативни пазари на труда, които са в основата на конкурентоспособността 

на ЕС, са уредени по начин, който осигурява минимално равнище на защитаза всички 

работници и по-висока производителност за работодателите в по-дългосрочен план и 

дава възможност за сближаване за постигане на по-добри условия на живот и труд в целия 

ЕС. 

         Не на последно място по значение е въпросът за дигитализацията и новите 

предизвикателства пред труда на национално равнище. 

         От данните, публикувани в месечния тематичен обзор на литература и 

електронни публикации „Дигитализацията и бъдещето на труда”, № 8, м. октомври, 2018 

г. на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, става ясно къде се 

намира България в ерата на дигитализацията. България се класира на 58-о място от 115 

държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса, изготвяна от компанията за 

застраховане на търговски кредити EulerHermеs.  Дигитализацията е задължителен процес 

за бизнеса в България, но компаниите все още нямат дългосрочна стратегия за нея. Те я 

разглеждат предимно като начин за оптимизиране на ресурсите и не толкова като 

възможност за увеличаване на печалбата. Това показват резултатите от анкета, проведена 

от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и "Сименс България" 

сред 76 компании в страната. Добрата новина е, че според фирмите цифровизацията няма 

да доведе до загуба на работни места, но проблем остава недостатъчната квалификация на 

служителите.Българският бизнес полага усилия да бъде в крак с глобалните тенденции, 

като 42% от запитаните са посочили, че са напълно наясно с концепцията за 

дигитализация, а повече от половината са казали, че са добре запознати или запознати. 

Едва 2% са тези, за които темата е нова. Компаниите като цяло работят върху дигитална 

стратегия, като над половината (53.7%) имат частична визия, а 11% - цялостна. Фокусът им 



 

 

обаче е предимно краткосрочен и средносрочен, като 78% от фирмите са отговорили, че 

имат разработена стратегия за период от 1 до 5 години. Очакваните ползи от 

дигитализацията са най-вече в оптимизация на ресурсите и увеличаване на 

конкурентоспособността на бизнеса. Като че ли по-ниски са очакванията за директен 

ефект върху увеличаване на печалбата. Също така фирмите в България не очакват 

дигитализацията да доведе до съкращения.  

1.4. Сравнение между типично и атипично трудово правоотношение, за да се 

изясни какво следва да се подобри в статута на атипичните работници. 

Новите форми на заетост, дигитализацията и бъдещето на труда изобщо 

предполагат да се направи съпоставка между типично и атипично трудово 

правоотношение, за да се изясни какво следва да се подобри в статута на атипичните 

работници. 

Типично трудово правоотношение и атипична заетост –прилики и разлики. 

        Общото между типичното трудово правоотношение и атипичната заетост е,че 

и в двата случая става въпрос за извършване на определена работа и получаване на 

възнаграждение за това.Разликите са следните:         

         -при атипичните форми в повечето случаи няма строго определено работно 

време, или поне не е това, което се отнася за типичното трудово правоотношение, където 

е налице петдневна работна седмица, до 8 часа на ден и до 40 часа на седмица (чл.136, ал.1 

и ал.3 КТ), и трудовият договор е за неопределено време.Работното време е един от най-

важните елементи на трудовото правоотношение и това обстоятелство следва да се отчита. 

  -при атипичните форми на заетост в немалко случаи работникът или служителят 

няма точно определено работно място, за разлика от типичното трудово 

правоотношение,където работното място е съществен елемент; 

         -при атипичните форми на заетост в повечето случаи липсват синдикални 

организации, а съответно и колективно трудово договаряне. 

         -при някои форми на атипична заетост липсва работодател, има само 

възложител и отношенията се уреждат като при граждански договор (договор за изработка 

или договор за поръчка) по смисъла на Закона за задълженията и договорите.Това 



 

 

означава, че лицата, работещи под тази форма на заетост нямат право на болнични, нямат 

право на платен годишен отпуск и на социални осигуровки и т. н. 

          -като цяло атипичната заетост се характеризира с относително висока степен 

на несигурност на работните места, за разлика от типичното трудово правоотношение, 

което е за неопределено време, и съответно дългосрочно по характер.Не е задължително 

атипичната заетост да бъде несигурна заетост, но в много случаи на практика тя се 

проявява като такава. 

В българското трудово законодателство липсва легална дефиниция на понятията 

„работник” и „служител” и „самонаето лице”. Това са въпроси, които отдавна стоят 

нерешени, и се надяваме с нашите предложения по-долу те да намерят своето правилно 

законодателно решение. 

         Термините „работник” и ”служител” се извличат по тълкувателен път от 

няколко разпоредби на Кодекса на труда (преди всичко от чл.1,ал.1във връзка с ал.2 на 

същия текст) и от правната теория,за разлика от понятието „работодател”, което има 

своето определение в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. 

Съгласно българското трудово право се приема, че работникът или служителят е една от 

страните по индивидуалното трудово правоотношение, която е носител на работната сила. 

Работникът или служителят е винаги физическо лице, което предоставя работната си сила 

на другата страна – работодателя, срещу което периодично получава трудово 

възнаграждение. Съгласно чл. 124 от КТ по трудовото правоотношение работникът или 

служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва 

установената трудова дисциплина, а работодателят - да осигури на работника или 

служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за 

извършената работа. 

         Въпреки че към настоящия момент липсва легална дефиниция на понятието 

„самонаето лице”, се приема, че това е лице,което работи за собствена сметка, като 

самостоятелно определя режима на работата си, без да има подчиненост между него и 

лицата, с които сключва договори за извършване на определени услуги и което не е в 

трудово правоотношение с тях. Това схващане се споделя от експертите на 

Министерството на труда и социалната политика. За разлика от трудовоправните норми, в 

системата на осигурителното законодателство съществува легалният термин 



 

 

„самоосигуряващо се лице“. В чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване са 

изброени лица, които се осигуряват за собствена сметка, като такива са: лицата, 

регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, 

упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в 

търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; 

регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители; лицата, които полагат труд 

без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една 

минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са 

осигурени на друго основание през съответния месец; лицата, които полагат труд без 

трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, 

независимо от размера на полученото възнаграждение. Общото за тези изброени лица е 

обстоятелството, че имат някаква форма на заетост, от която получават парични средства, 

но нямат трудово правоотношение. Те се обхващат от системата на общественото 

осигуряване и имат права и задължения по нея, но не се ползват от закрилата по Кодекса 

на труда, която се предоставя на работниците и служителите. 

        Липсата на легална дефиниция на понятията “работник и служител“ и  

„самонаето лице“ създава трудности при тази категория заети в няколко посоки:  

 разнообразие в нивата на самоосигуряване или липсата на такова 

въобще;  

 непокриване на определени рискове като професионално 

заболяване, трудова злополука и други;  

 липсата на механизъм за защита при безработица и адекватна 

компенсация (обезщетение);  

 трудното обхващане в еднородни или сходни групи с цел създаване 

на синдикална организация и пораждане на синдикални права, поради липсата на 

една от страните – работодател;  

 несигурност на заетостта, която зависи от много фактори като 

възложители, ограничена възможност за участие в обществени поръчки, в 

повечето случаи неограничена отговорност пред закона и други.  



 

 

В контекста на казаното по – горе следва да се имат предвид някои предложения на 

КНСБ, съдържащи се в „Интегриран пакет от препоръки и мерки за борба с 

неформалната икономика и недекларираната заетост в  България”. Част Втора на пакета от 

мерки е озаглавена „Предложения за подобряване на законодателната рамка в България. 

Акцентираме върху следните няколко предложения: 

         -В Кодекса на труда да се подобри дефинитивния апарат и да се регулират 

някои атипични форми на заетост: 

          -Да се даде ясна дефиниция на понятието „недеклариран труд“ в 

Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, съобразена с дефиницията, използвана 

от Европейската комисия, според която недеклариран труд е „всяка платена трудова 

дейност, която по естеството си е законосъобразна, но не е декларирана пред съответните 

публични органи, като се отчитат разликите в регулаторните системи в държавите-

членки.“ 

         -Да се даде ясна дефиниция на понятието „работник“ в Допълнителните 

разпоредби на Кодекса на труда,което ще отговори и на изискванията на новата 

европейска Директива за предвидими и прозрачни условия на труд, свързани със 

задълженията на работодателите да информират работниците и служителите си за 

условията по трудово им правоотношение. 

          -Да се разшири дефиницията на понятието „работодател“ в  параграф 1, т.1 

от Допълнителните разпоредби на Кодекса на трудаза целите на борбата с 

недекларирания труд, като се определи ясно и конкретно кой стои зад работодателя като 

собственик. 

          -Да се промени чл.66 от Кодекса на труда, който изброява задължителните 

елементи на „трудово правоотношение”, така че да се  гарантира  прилагане на 

разпоредбата и към специфични атипични групи работещи. 

           -Да се преразгледат съществуващите законодателни текстове, които в 

момента покриват специфични групи работещи (чл.107б,107з,107р от КТ) като разшири 

обхвата на тези норми от Кодекса на труда към домашните работници, зависими 

самонаети и онлайн работниците. 



 

 

          -Да се създаде нова разпоредба за нов вид законова закрила при уволнение на 

работник (чл.333 от КТ или нова норма),  независимо от основанието за прекратяване на 

трудовото отношение, но когато то е станало по причина, че същият  е  сигнализирал 

съответните контролни държавни органи в случаите, когато работодателят му плаща 

възнаграждение, без то да е било  осчетоводено по надлежния ред. Уволнението в този 

случай следва да се извършва само след получено разрешение на ИА “Главна инспекция 

по труда“.Намираме, че уреждането на така предложената законова закрила е в 

съответствие и с текстовете на приетата на 23.10.2019г. Директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на 

правото на Съюза15. 

         -Да се транспонират новите изисквания по ревизираната европейска 

Директива за командировани работници в чл.121а от Кодекса на труда, с цел ограничаване 

на  възможностите за наемане и изпращане на работници през фирми “пощенски 

кутии“ и правилно пренасяне и възприемане в националното законодателство на клаузите 

на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно командироването 

на работници чрез регистрационния режим на трудовите договори в НАП по Наредба №5 

от 29.12.2002 г. С цел намаляване на социалния дъмпинг и събиране на реални данъци и 

осигуровки, предлагаме да се даде дефиниция в Кодекса на труда за целите на 

 командироването в рамките на ЕС кои са елементите на трудовото възнаграждение, 

които ще се включат в минималното възнаграждение за командироване (новото понятие 

заместващо старото „минимални ставки на заплащане“). 

         - В чл. 114а,  ал.3 от КТ да се добави  след думите „… розов цвят  и лавандула” 

да се добави текст: „… и тютюн.” с цел излизане от неформална заетост и на земеделски 

производители, заети с отглеждане на тютюн. 

        Всички тези предложения на КНСБ са важни и навременни.Те са породени от 

необходимостта за по – висока степен на правна закрила на работниците и служителите, и 

особено що се отнася до специфичните атипични групи работещи – дигитални 

работници, домашни помощници, надомни работници, дистанционни работници, 

работници чрез ПОВР, командировани работници и др.  

                                                           
15https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0218 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0218


 

 

        Освен тези предложения, ние сме изготвили и други, които са насочени към 

конкретно уреждане трудовоправният статут на дигиталния работник и които ще бъдат 

разгледани по-надолу. 

 

1.5.Предложения за законодателни промени, касаещи атипичните форми на 

заетост, включително работещи през онлайн/дигитални платформи. 

 

      Създаване на специален нов раздел в Кодекса на труда, озаглавен: 

 

Раздел VIII "г". 

       Допълнителни условия за извършване на работа чрез използване на онлайн 

платформи- онлайн търговия, онлайн туристически други услуги. 

      Същност и условия за извършване на работа чрез използване на онлайн 

платформи 

       чл.107ц.(1) Работата чрез използване на онлайн платформи е форма за 

организиране на работа, изнесена извън помещения на възложителя, извършвана чрез 

използването на информационни технологии,електронна поща,социални мрежи и/или 

електронни обществени медии. 

        (2)Работата чрез използване на онлайн платформи има доброволен характер. 

        (3)Условията и редът за работа чрез използване на онлайн платформи се 

уговарят  в договор между изпълнителя (он-лайн работника) и възложителя на работата ( 

он-лайн платформа). 

 (4) Индивидуалният договор по ал.3 има характер на трудово 

правоотношение, ако работата произтича от един и същ възложител ( он-лайн 

платформа) за повече от един месец 



 

 

 (5)  В индивидуалния договор по ал.4 се уговарят конкретния характер на 

работата и конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка 

с работата чрез използване на дигитални платформи и осъществяването й.         

 

Техническо оборудване и поддържане на работното място 

       Чл. 107ч. (1) Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване 

за извършване на работа през онлайн платформата, задължения и разходи по 

поддръжката, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и 

клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или 

служителя, който извършва работа през он-лайн платформа от разстояние, се уговарят в 

индивидуалния трудов договор. 

(2) Възложителят на онлайн работата осигурява за своя сметка: 

       1. информация за дигиталната (он-лайн) платформа, през която ще се полага 

трудът; 

2. необходимото за извършване на работата чрез използване на дигитални 

платформи оборудване, както и консумативи за функционирането му; 

        3.програмно (софтуер) осигуряване; 

        4.техническа профилактика и поддържане; 

         5.устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа 

чрез използване на дигитални платформи, включително интернет свързаност; 

         6.защита на личните данни на работника или служителя; 

         6.информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в 

изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в 

областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата; 

          7.система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на 

работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в 

тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство; 



 

 

          8.други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или 

колективния трудов договор. 

 

(3)Онлайн работникът или служителят, който извършва работа чрез използване на 

дигитални (он-лайн) платформи, носи отговорност за правилното съхранение и 

експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в 

оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е 

длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин. 

 (5)В индивидуалния договор може да се уговори използването на собствено 

оборудване на онлайн работника и служителя, както и всички права и задължения, 

произтичащи от това. 

(6)В индивидуалния договор по ал.4 се уговарят условия за предотвратяване на 

злоупотреба от страна на онлайн работника или служителя, който извършва онлайн 

работа чрез използване на дигитални платформи, с предоставените му оборудване, 

интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят 

може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави. 

 (7)Възложителят осигурява предварително писмена информация на работника или 

служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и 

изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от 

индивидуалния му трудов договор. 

 

      По подобен начин, по аналогия с текстовете за извършване на работа от 

разстояние, следва да се формулират и останалите текстове за извършване на работа чрез 

използване на дигитални/онлайн платформи, преди всичко разпоредбите относно 

работното време, почивките, отпуските, трудовото възнаграждение на 

дигиталните/онлайн работници, правото им на здравословни и безопасни условия на 

труд, квалификация, преквалификация и т. н.Следва обаче да се прави разлика между 

дистанционен и дигитален работник.Тази разлика се състои в това, че поначало 

дигиталния работник се отличава със специални познания в сферата на 

информационните технологии, софтуера,специални правила относно защита на 



 

 

служебни и лични данни,използване на различни видове мобилни приложения, 

електронна търговия, дигитални услуги др. 

        С оглед направените предложения, в Допълнителните разпоредби на Кодекса 

на труда следва да се създадат легални дефиниции на понятията „дигитална/ онлайн 

платформа” и „дигитален/онлайн работник”. 

 Нова т.22: „Дигитална/онлайн платформа” е интернет страница, социална мрежа 

или електронна обществена медия, която може да включва различни видове мобилни 

приложения, изпращане и получаване на съобщения по електронна поща, възможности за 

извършване на електронна търговия; специално разработени софтуерни продукти, 

включително и такива за защита на личните и служебните данни и защита на 

електронната поща; 

Нова т.23: „Онлайн работник или служител, който извършва работа чрез 

използване на дигитални платформи” е лице със специални познания в сферата на 

информационните технологии, различните видове софтуер,графичния дизайн, 

социалните мрежи и електронните обществени медии, електронна търговия, което 

извършва работа чрез използване на дигитална платформа извън помещенията на 

работодателя.“ 

        При положение, че изразът „дигитална платформа” не бъде възприет, 

предлагаме той да бъде заменен с някой от изразите:  

-„цифрова платформа”,  

      -„интернет платформа” или 

      -„интернет страница”. 

        Основната цел на предлаганите промени е да се предотврати загубата на 

трудови, осигурителни и синдикални права за дигиталните работници, работещи през 

дигитална платформа.И тъй като бъдещето на труда се свързва основно с този вид 

работници, не е оправдано да продължава това състояние на несигурност, в което се 

намира една немалка част от тях в момента. 

  



 

 

2. Сравнителен анализ между социалноосигурителната защита на типичния 

работник с тази на някои от атипичните  форми на заетост. насоки за необходимостта от 

нови норми за социалноосигурителна защита на нови атипични форми на заетост. 

 

Както вече стана ясно от въведението,  светът на труда се променя. 

Цифровизацията, демографските промени, енергийният преход, глобализацията и новите 

форми на заетост предоставят едновременно възможности и общи предизвикателства, 

свързани с въздействието на новите технологии и повишаването на конкурентния натиск в 

глобализираната икономика. Новите форми на труд и демографските тенденции ще 

окажат значително въздействие върху социалната среда като цяло и по-специално върху 

нашия професионален живот, което е предизвикателство за правителствата, социалните 

партньори и гражданското общество.  

 През последните години атипичните форми на работа се увеличават, което 

има сериозни последици за правата, сигурността и издръжката на работниците.Причините 

за този ръст са многостранни и варират значително в различните страни. Технологичните 

промени и появата на платформен бизнес, заедно с трансформацията на индустриите, 

разпространението на глобалните вериги за доставки изиграха значителна роля, а 

трудовите разпоредби и социално  осигурителните системи невинаги са се 

приспособявали своевременно към тези промени. 

 За изясняване на проблемите в осигурителната защита на атипичните 

работници трябва първо да ги отграничим от типичните работници. Според разбирането 

за атипична работа, това са „отношения на заетост, които не отговарят на стандартния или 

„типичен“ модел на заетост на пълно работно време, само при един работодател за 

продължителен период. Стандартната заетост освен това е сигурна работа на пълно 

работно време и за неограничен период, при стандартно работно време и гарантира 

редовен доход. Атипичната заетост,  както по-горе бе изяснено включва работата на 

непълно работно време, временната работа, работата по срочни договори, случайната и 

сезонна работа, самозаетите лица, независимите работници и работещите от вкъщи 

(надомна работа и работа от разстояние) както и работата на непълно работно време, чрез  

агенции за временна заетост, прикритата заетост и зависимата самозаетост Същевременно 

изследвания  показват, че атипичната заетост се среща по-често при жените, възрастните 

работници и младежите. 



 

 

Безспорно, всички тези форми се различават по нещо от стандартната заетост: 

договорите не са безсрочни, работата не е на пълно работно време, отсъства директно и 

подчинено отношение с един единствен работодател или въобще отсъства отношение на 

наемане от работодател.  

В някои страни работниците при определени видове нестандартни форми на 

работа са изключени от трудовото законодателство, което има сериозно отражение не 

само върху условията на труд, но и за безопасността и здравето на труда, а правата на 

социална закрила често са оскъдни или не съществуват. Тъй като атипичните работници 

са склонни (или принудени) да упражняват по-голяма гъвкавост по отношение на 

работодателите, които от своя страна  често плащат по-ниски или никакви социални 

осигуровки, е по-трудно за тези работници да натрупват достатъчно осигурителни 

вноски/стаж, а от там и права. Дори при сравнително по-добрите системи за социална 

защита, включително Дания и Германия, е по-малко вероятно временните работници да 

получат обезщетения за безработица, отколкото постоянните работници. Изследванията 

на ОИСР показват, че в някои страни съществуват големи несъответствия по отношение 

на данъчните и осигурителните вноски между различните форми на заетост, което 

насърчава разпространението на атипични и несигурни форми на заетост. 

 С течение на времето се наблюдава отслабване на характеристиките на 

стандартния модел в резултат на нарастващата гъвкавост на пазара на труда. Формите на 

работа, които се отклоняват от този стандарт, нарастват по важност и по разнообразие и 

често заемат сивата зона между заетостта и самостоятелната заетост. Стандартните 

работници се характеризират като основни получатели на защитата, осигурена както на 

национално и законодателно ниво, така и чрез протекцията на синдикалните организации 

(например чрез информация и законно представителство). Те се ползват и от всеобхватна 

социална защита, гарантирана от социално осигурителните системи. Тъй като атипичните 

форми на работа са своеобразно изключение от нормата, те често получават различно 

третиране. Такова има и в областта на социалното осигуряване, което се ръководи от 

определени и утвърдени стандарти при назначаването на работа. Така с нарастването на 

атипичните форми на заетост се откроиха и липсите на основните градивни елементи на 

системите за социално осигуряване и предизвикателствата пред които те са поставени. 



 

 

2.1. Предизвикателствата пред социалната защита за атипичните форми на заетост 

в международен и национален план. 

Една част от тези предизвикателства са единствено от 

техническо/административно естество, докато други изискват по-задълбочен национален 

и политически отговор: 

Първото предизвикателство е да се определи в контекста на бъдещето на труда 

какво се счита за „работа“, проблем, който е основен за целите на социалната защита. 

Системата за социално осигуряване е проектирана по такъв начин, че да генерира 

заместване на дохода в случай, че работникът не може да продължи да извършва 

традиционните си трудови дейности. По същия начин, финансовата основа за тези схеми 

е традиционната работа, върху възнаграждението за която се дължат осигурителни вноски 

от работник/служител и работодател. 

Второто предизвикателство е да се идентифицира работодателят. Определянето на 

(основния) работодател е ключов аспект за социалното осигуряване, за да се прецени кой е 

отговорен за плащането и внасянето на осигурителните вноските (финансирането), за  

вземане на решение за съкращаване (безработица) и при отпускане на заместване на 

доходите при временна неработоспособност. А това не винаги е ясно при атипичните 

форми на работа. Например  по отношение на положението на работниците на 

платформата (драйвери на Uber), за които е трудно да се уточни  дали те са наети от 

потребителите на платформа или от самата платформа. Често работещият е активен на 

няколко платформи почти едновременно и тези платформи може да са базирани в 

различни страни, което прави изключително трудно да се проследят работодателите и 

извършената работа. 

Третото предизвикателство е нестабилността на труда, която характеризира 

повечето атипични форми на работа. Този проблем е особено ясен в случаите на достъп 

до социално осигуряване, т. е. изискването да се плащат осигурителни вноски за бъдещото 

покритие на реализиран осигурителен риск. Вследствие на това те са изтласкани от 

социално осигурителните системи, въпреки че могат да натрупат с течение на времето 

множество от работни задачи при различен работодател/възложител, които в съвкупност 

да оформят значителна основа за социална защита. Но всяко от тези задания, разглеждано 

като отделен елемент от множество „трудови” отношения, е твърде малко, за да се вземе 

предвид за целите на социалното осигуряване в класическите му форми.  



 

 

Трудовата нестабилност може също да възпрепятства проследяването на периодите 

на заетост, като в някои случаи лицето може да извършва работа няколко часа/дни/месеци 

подред за един работодател, след което  да последват дълги периоди на бездействие. 

Редица препоръки насочват към „преформатиране”, реорганизиране на системите за 

социално осигуряване, съобразявайки се с тези неправилни модели на работа, при които 

активни периоди биват последвани от периоди на бездействие и/или периоди на работа, 

генериращи ниски доходи, се редуват с високодоходни работни задачи. В противен случай 

съществува голям риск редица работещи хора да останат извън пределите на социалната 

защита, без да имат съответния принос в осигурителната система и  в резултат на това да 

не получават достъп до компенсация при реализиран осигурителен риск, което повишава 

нивото им на уязвимост. Специално внимание в контекста на „преформатирането” на 

защитата на заетите в атипичните форми на работа трябва да се задели и на данъчните 

ангажименти на техните работодатели и на самите тях. Този въпрос е особено важен, но за 

жалост и твърде сложен, доколкото има не само национални измерения и се нуждае не 

само от национални регулации.  

Основните предизвикателства, които атипичната работа поставя пред системите за 

социална сигурност имат силно разрушителен ефект за финансирането на социалното 

осигуряване, както го познаваме, в което както служителите, така и работодателите играят 

решаваща роля. Социалното осигуряване ще трябва да бъде така адаптирано, че да се 

решават основните социални проблеми на бъдещето на труда.Основните принципи на 

социалното осигуряване са сходни за всички лица, извършващи работа (служители, 

самостоятелно заети, гъвкави работници и др.), но при прилагането на тези основни 

принципи е необходимо да се вземат предвид в детайли различните характеристики на 

формите на труд. 

 

2.2. Национални измерения на социалноосигурителната защита на 

работниците/служителите, наетите по реда на чл. 114а, ал. 1 КТ, самоосигуряващите си 

лица и морските лица. 

 

Изхождайки от обхвата на социалноосигурителната система в България и с оглед 

на спецификите за някои форми на атипична заетост, ще изведем определени изводи, 



 

 

които биха спомогнали за оформянето на законодателни предложения, насочени към 

подобряване осигурителната защита на атипичните работници.  

 

2.1.1.Социалноосигурителна защита на лицата, работещи по трудови, служебни и 

приравнени на тях правоотношения. 

 

По закон задължително осигурени за всички социални рискове  (общо заболяване 

и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука 

и професионална болест и безработица)  са наетите работници и служители, независимо 

от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.  

Това е валидно  и за държавните служители, съдиите, прокурорите и следователите 

и др. по Закона за съдебната власт, военнослужещите и държавните служители от 

системата на МВР, членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи 

възнаграждение в кооперацията, управителите и прокуристите на търговски дружества, 

членове на съвети на директорите и други колективни управителни органи, синдици, 

ликвидатори, лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и 

духовниците от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, 

кандидатите за младши съдии, младши следователи и младши прокурори. 

2.2.2. Социално осигурителна защита на работници/служители, полагащи труд 

чрез предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР). 

Работниците/служителите, полагащи труд чрез ПОВР са поставени в по - 

неравностойно положение спрямо осигурените лица, които работят по двустранно 

трудово правоотношение. Този дискриминационен осигурителен режим се установява, 

както при краткосрочното, така и при дългосрочното (пенсионно) осигуряване. 

Причините са следните: 

За придобиване право на обезщетение за бременност и раждане е необходимо 

лицето да  е било осигурявано за този риск 12 месеца, като към момента на ползване на 

правото трябва да се намира в осигуряване. При работещите чрез ПОВР е възможно да 

има периоди на незаетост, независимо дали се касае за дни или месеци, когато те няма да 

са осигурени и следователно няма да имат право да ползват отпуск и обезщетение, дори да 

отговарят на другите законови изисквания. Същевременно размерът на обезщетението за 



 

 

бременност и раждане се изчислява от средното възнаграждение за 24 месеца назад, като в 

периодите без осигуряване се взема МРЗ или, ако лицето е получавало друг вид 

обезщетение, доходът, от който то е изчислено. Следователно и при изчисляването на 

размера на обезщетението изпратените от ПОВР работници/служители са в по – 

неблагоприятна позиция спрямо полагащите труд по двустранен трудов договор.  

Горното важи и при придобиване на право и изплащане на обезщетение за 

временна неработоспособност. 

За придобиване право на обезщетение за безработица лицето е длъжно да 

декларира прекратяване на осигуряването в срок 7 работни дни в Агенцията по заетостта, 

за да получава обезщетението от датата на прекратяване на осигуряването. Възниква 

въпрос редно ли е това условие да важи за работещите чрез ПОВР в периодите между две 

временни работи и какъв точно статут имат лицата в изчаквателен период – безработни, 

временно безработни или заети без фактически да работят. Необходимо е  да се уреди 

осигурителният статус на работещите чрез ПОВР и най-вече с оглед правото да получават 

обезщетение за безработица, ако отговарят на другите законови условия, в периодите 

между две насочвания от предприятието без ограничения в срока на получаване и размера 

на обезщетението. 

Ясно е, че когато работникът/служителят и ПОВР не са уговорили заплащане 

между периодите на предоставяне в предприятие ползвател това са периоди, в които няма 

и съответно внасяне на осигуровки (социални и здравни), следователно ще има прекъсване 

на осигуряването и невъзможност да се трупа осигурителен стаж, необходим, както за 

придобиване право на краткосрочни осигурителни обезщетения, така и за получаване на 

пенсия в бъдеще време.  

От горното правим извод, че преглед на осигурителния режим с цел промяна в 

законодателството при полагащите труд чрез ПОВР не е излишен с оглед на:  

Създаване на специален режим за придобиване на права за този вид работници, 

отчитащ по-краткосрочната им и разпокъсана заетост с периоди на неосигуряване , и/или  

Въвеждане на изисквания за времетраенето и за честотата на работа чрез такива 

предприятия, за да могат лицата в един, макар и по-продължителен период, по сравнение с 



 

 

класическите наети лица,  все пак да натрупват необходимия осигурителен стаж и да 

ползват социалноосигурителни права.  

2.2.3. Социалноосигурителна защита на работници/служители, наети по реда на 

чл. 114а, ал. 1 КТ. 

Работници, наети на работа по реда на чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за 

селскостопанска сезонна работа) се осигуряват задължително за инвалидност поради общо 

заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест (чл. 4, ал. 10 

от Кодекса за социално осигуряване). 

Наетите по този ред не се осигуряват за рисковете общо заболяване и майчинство и 

безработица, следователно са изключени от кръга на осигурителна защита за тези рискове. 

Такива лица, дори да работят при няколко работодатели и да успеят да съберат един пълен 

работен месец, нямат право да получават обезщетения за временна неработоспособност, 

майчинство, гледане на малко дете и безработица, доколкото не са осигурени за тези 

рискове. Отделно от това на тях им се налага за по-дълъг период да трупат необходимия 

им стаж за пенсия в сравнение с работещите на безсрочен трудов договор. 

С оглед на обстоятелството, че с един работник може да се сключват трудови 

договори по чл. 114а, ал. 1 КТ за не повече от 90 дни в една календарна година, това 

означава, че за тези 3 месеца в годината лицата, въпреки   че полагат труд по трудово 

правоотношение са лишени от право да трупат осигурителен стаж за получаване право на 

краткосрочни обезщетения от ДОО – болест, бременност, раждане и майчинство и 

безработица. 

С цел защита на осигурителните права на заетите по този тип трудово 

правоотношение логично е осигурителното законодателство да потърси и даде решения 

за ред и условия тази категория работници/служители да се осигуряват за всички 

осигурени социални рискове, за да натрупват, макар и за по-продължително време, 

осигурителен стаж за отделните видове краткосрочни обезщетения. Важно е да се 

отбележи, че регулирането на осигурителните права на всички краткосрочни форми на 

заетост трябва да се грижи и за равнопоставеност при изискванията, т.е. аналогични права, 

за аналогичен принос. Този принцип, междувпрочем трябва да се следва винаги, когато се 

създават права за нововъзникващите  връзки в труда и форми на работа. 



 

 

 

2.2.4. Социалноосигурителна защита на самоосигуряващите се лица. 

  

 Лицата, които сами осигуряват своята заетост (имат качеството работодател 

и работник) или т. нар. самоосигуряващи се лица са задължени да се осигуряват 

единствено за риска инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Този 

обхват на социално осигуряване им дава право на пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване, пенсия за осигурителен стаж и възраст и след смъртта им техните наследници, 

определени в КСО да получават наследствена пенсия. Към тази категория лица спадат 

упражняващите свободна професия, едноличните търговци, регистрираните земеделски 

стопани и тютюнопроизводители,  занаятчии, консултанти, лекари на свободна практика, 

адвокати лицата полагащи труд чрез граждански договори, при определени условия и т. н.  

 Само отделни категории лица от т. нар. самоосигуряващи се могат по свой 

избор да се осигуряват и за риска общо заболяване и майчинство. Това са лицата, 

регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, 

упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в 

търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, 

лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Нито 

една от групите самонаети не се осигурява (задължително или доброволно) за риска 

безработица. Както се вижда обхватът на осигуряване за тази категория работещи е доста 

ограничен. И ако се приеме, че спецификата на този род дейност на предполага 

настъпването на безработица извън волята на самото самоосигуряващо се лице, то по 

отношение на т.н. фалшиви самонаети този проблем е изключително остър. 

 Има данни, че през последните няколко години броят на самостоятелно 

заетите лица на европейско равнище като цяло леко намалява. Една от причините за това е 

именно недостатъчното ниво/липсата на закрила на тези работници в случай на 

заболяване или други причини, свързани с личния живот (майчинство, бащинство, 

полагане на грижи за семейството и др.). Ето защо, един подходящ обхват на закрила би 

спомогнал за по-добра и „светла” самостоятелна заетост.  



 

 

 2. 2. 5. Социално осигуряване на морските лица: 

Морските лица се осигуряват по ред, въведен в осигурителното законодателство 

през 2009 г. Тази категория лица подлежи на задължително осигуряване изцяло за своя 

сметка за рисковете общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо 

заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест. По свой избор и 

желание морските лица могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за риска 

безработица. Независимо, че морските лица се осигуряват за своя сметка, те имат 

работодател, който удържа осигурителните им вноски от възнагражденията на тези лица. 

Трябва да се отбележи, че т.н. морски лица по принцип са наети лица и решението 

работодателят да няма задължения към финансиране на тяхното осигуряване, а единствено 

да удържа и внася  осигурителните вноски за тях, е на практика извън основните 

принципи на социалното осигуряване относно наемните работещи.  

2.2.6. Лица, които по желание могат да бъдат осигурявани или сами да се осигуряват 

за рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт 

В българското осигурително законодателство съществуват и няколко групи лица, 

които по тяхно желание могат да се осигуряват само за риска инвалидност поради общо 

заболяване, старост и смърт. Това са: 

- Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; 

- Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в 

дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на 

задграничния му мандат, ако не е осигурен на друго основание или по 

законодателството на приемащата държава; 

- Съпрузите на лицата, упражняващи свободна професия или 

занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях 

трудова дейност. Тези лица се осигуряват по желание и за риска общо заболяване и 

майчинство. Осигуряването по този ред е само в случаите, че не са осигурени на 

друго основание. 

Изводи от аналитичния преглед на социалноосигурителната защита на различните 

категории осигурени лица 



 

 

 Общият преглед на видовете режими на осигуряване, дава основание да се 

направи извод, че осигурителното законодателство подхожда с голяма доза 

диференциация по отношение на осигурените лица и обхвата на задължителното им 

осигуряване. Дадени са и възможности някои категории лица сами да разширяват 

осигурителната си защита, като по свое желание се осигуряват и за някои краткосрочни 

осигурителни рискове.  

 С най-широк обхват на  осигурителна защита се ползват лицата работещи 

по т. нар. типични правоотношения – по трудово или служебно правоотношение, или 

приравнените на тях (виж т. 1). Тези лица са задължително осигурени за всички социални 

рискове -  общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост 

и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. 

 В случаите на атипичност –  заети за определени дни в годината, сезонни 

работници, самонаети и др. обхватът на осигурителната защита е по-стеснен. Това се 

отнася най-вече за осигуряването за краткосрочните рискове – общо заболяване и 

майчинство и безработица. И докато за самонаетите бихме могли да открием известна  

логика за лишаването им от осигуряване за безработица, то напълно необяснимо е защо 

работещи по трудово правоотношение, или нямат право да се осигуряват за този риск 

(сезонните работници по чл. 114а, ал. 1 КТ) или осигуряването да е по тяхно желание и 

избор (морските лица). При работещите чрез ПОВР, които пък се осигуряват за 

безработица откриваме други неясноти относно възможностите им да натрупват стаж за 

риска и да получават обезщетението в случай на преход от една към друга заетост.  

 С оглед развитие на осигурителното законодателство и  все по-широкото 

разпространение на т.т. атипична заетост, идентифицираните по-горе празноти по 

отношение на осигурителната защита при безработица, трябва да се пристъпи към 

разширяване на кръга от осигурени лица, които задължително или по свое желание да се 

осигуряват за риска безработица. 

 Наред с гореописаните видове социално осигурени (в пълна или непълна 

степен) лица, сме изправени пред все по-навлизащи в икономиката и пазара на труда 

работещи в изцяло нови форми на атипична заетост. Както става ясно от въведението 

такива са работещите в „гиг работата” или чрез дигитални платформи. На този етап 

заетите по този начин имат ограничена трудовоправна и социалноосигурителна защита. В 



 

 

случай, че полаганият от тях труд бъде регламентиран в Кодекса на труда, както предлагаме 

в настоящето ръководство, те ще придобият статут на работещи по трудово 

правоотношение. Подобно решение е представено в споразумението F3 (Дания), където 

работниците в подобна цифрова платформа са обхванати от разпоредбите на колективно 

трудово договаряне при определени условия и за тях важат всички трудови защити и 

осигурителни схеми, които важат и за другите служители. Основната линия на работа по 

отношение статута на този вид работници на международно ниво е насочена именно в 

тази посока - трудът през платформи и телефонни приложения следва да бъде признат за 

работа (заетост), а хората работещи по този начин – за работници. При придобиването на 

статут работник/служител, работещите „гиг работа” или в дигитална платформа ще 

попаднат в кръга на осигурените по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО и ще подлежат на осигуряване за 

всички осигурени социални рискове. 

 Освен т. нар. платформени работници, налице са и други форми на 

атипичност – фрилансъри (самозаети лица), фалшиви самозаети с цел избягване на 

трудовоправна закрила (прикрива се стандартно трудово правоотношение), зависими 

самозаети (заетите работят в условията на търговски договор, например като 

подизпълнители).  

 С оглед гореизложения  преглед на разбирането за атипична заетост, както и 

вследствие изводите от сравнителния анализ на осигурителната защита на заетите, 

осигурените лица, извън тези по чл. 4, ал. 1 КСО попадат в сферата на атипична заетост с 

всички последствия относно трудовите и осигурителните им права. Като цяло атипично 

заетите получават по-ниски доходи и нямат възможност да трупат права за адекватна 

пенсия, както и по отношение на краткосрочното осигуряване – обезщетения за временна 

неработоспособност, бременност и майчинство и за безработица. 

 Ето защо е от изключителна важност да се намери правилния подход на 

национално ниво, съобразен с принципите на солидарност и равнопоставеност, като се 

изключва възможността за дискриминация поради различни условия/произход и/или 

статут на заетост на лицата. Трябва да се гарантира балансът между индивидуалната 

отговорност, както на работниците, така и на предприятията и солидарността, за да се 

посрещнат новите предизвикателства, произтичащи от въздействието на глобализацията, 

цифровизацията, изменението на климата и трудовата мобилност. Едно от основните 

предизвикателства по отношение на атипичната заетост, особено нововъзникващите 



 

 

нейни форми (гиг работа, работа чрез платформи и пр.) е свързано и с правилата за 

финансиране на тяхното осигуряване. Това е празнота, която трудно би била добре 

регулирана на национално ниво, с оглед характеристиките и глобалните проявления на 

тези видове заетост. 

2.3. Колективното трудово договаряне и социалната сигурност за атипичните 

форми на заетост. добри практики. 

 

 Технологичните и организационните промени представляват голямо 

предизвикателство за системите за колективно договаряне, като се има предвид, че те все 

още често се основават на концепцията за стандартни трудови отношения. Доказано е, че 

в онези области на икономиката, където се прилагат колективните трудови договори и 

синдикалните представители са активни, работниците се ползват с много по-добри 

условия и защита. Социалната сигурност и колективното договаряне се изправят пред 

трудности особено що касае работещите в условията на краудуъркинг и за лицата с 

атипична заетост. По този въпрос вече съществуват някои инициативи за социален 

диалог. Добър пример е синдикалната организация IG Metall в Германия, която създаде 

интернет платформата faircrowdwork.org, предоставяща насоки на работещите в условията 

на краудуъркинг, и съвместно с други заинтересовани страни разработи Кодекс за 

поведение на платформите на работещите в условията на краудуъркинг. 

 Много работници на платформа не виждат удобството на синдикатите, тъй 

като дори не виждат себе си като работници. Те са географски разпръснати, изолирани и 

понякога силно подвижни. Краткосрочният, базиран на задачи и по поръчка характер на 

работата на платформа може да постави гиг работниците в пряка конкуренция помежду 

им. Онлайн платформите са създадени в голяма степен да насърчават чувството за 

конкуренция, а не солидарността между работниците. Практическите пречки по 

присъединяване се допълват от страхът от отмъщение, неявната заплаха от 

уволнение/деактивиране на акаунта или истинско нежелание, оправдано от 

възприеманото отсъствие на силни общи интереси. 

 Ето защо, подходът следва да бъде приоритетно насочен към укрепването 

на индивидуалното развитие, с цел работещите да придобият добри умения на пазара на 



 

 

труда, а чрез колективно организираните системи за социална сигурност да се улесни 

достъпа до обезщетенията за социална сигурност.  

В контекста на гореизложеното можем да откроим някои добри международни 

практики: 

 

1. Споразумение F3 (Дания) -  Колективният договор обхваща помощниците за 

почистване, които извършват дейности попочистване в частни домакинства, 

подпомогнати от дигиталната платформаHilfrApS. 

Извлечение от Споразумение F3 

§ 1 Обхват 

Фрилансерите автоматично получават статут на служители след 100 часа работа 

през платформата и впоследствие са обхванати от този колективен договор. 

Ранно прехвърляне към колективния договор 

Фрилансерите, които желаят да прехвърлят статуса си от фрийлансър на служител, 

преди да са работили 100 часа, трябва да уведомяват Hilfr затова. В този случай 

колективният договор обхваща нови работни задания, договорен и след момента на 

уведомяване. 

§ 7 Обезщетение за безработица по време на болест 

Компанията ще изплаща обезщетение за безработица по време на негодност за 

работа поради болест, включително индустриални наранявания, от втория ден за 

потвърдени работни места в съответствие с действащото по всяко време законодателство 

за обезщетения за безработица. 

Новите работни места чрез платформата не могат да бъдат договорени, докато 

служителят е болен. 

Заплащането за отпуск и пенсия се изчислява въз основа на изплатените 

обезщетения за безработица. 

§ 8 Пенсионни и здравни планове 



 

 

8,15% от облагаемия доход (включително заплащането за почивка) трябва да се 

изплаща в пенсионни вноски от деня, в който служителят навърши 20 години. Приносът 

на Hilfrпредставлява 4,15% (включително план за здравеопазване), а приносът на 

служителя представлява 4%. Тази сума се изплаща ежемесечно на PensionDanmark. 

Всички служители, обхванати от пенсионния план в PensionDanmark, са обхванати 

от здравния план на PensionDanmark.Вноската в плана за здравеопазване представлява 

0,15% и Hilfrплащавноската, както и пенсионната вноска на работодателите, вж. по-горе. 

Пенсионните вноски се изплащат само ако служителят е платил труд iHilfr в размер 

на минимум 320 часа в рамките на 3-годишен периоди и ако служителят вече има 

професионален пенсионен план. 

2. Виена (dpa) - В Австрия работодателите и служителите са постигнали 

споразумение за колективен договор за превозвачи на велосипеди и доставчици на храни 

(профсъюзът Vida и Австрийската търговска камара). Доставчиците ще имат право на 

основна заплата в размер на 1506 евро за 40-часова седмица от 1 януари 2020 г. В бъдеще 

ще имат право на 13-та и 14-та месечна заплата, обичайна в Австрия. Освен това е 

договорено обезщетение за използването на частни велосипеди и частни мобилни 

телефони. Според представителите на работодателите и служителите това е първото 

колективно споразумение за доставчиците на велосипеди и доставчиците на храни по 

целия свят. 

3.В Германия някои работници изрично разширяват обхвата си на „лица, подобни 

на служители“. Най-известният пример е Tarifvertraggesetz, чието определение на „лица, 

подобни на служители“ се използва като индикатор „за установяване статута наработещ 

при трета категория труд като цяло“ . С този акт се разширяват правата за тези работници 

- правото на колективно договаряне и регулирането на условията им на труд чрез 

колективни договори, което включва правото на участие в колективни действия. 

4.В Швеция Unionen разработи план за сертифициране на платформи за 

справедливи и социално устойчиви условия на труд. Unionen предвижда създаването на 

нов тип институция, собственост на социални партньори в областта на труда и 

индустрията, които ще имат задачата да създадат индустриални стандарти и правила за 

работа. За да участват фирмите в тази институция, те трябва да имат сключен колективен 



 

 

трудов договор. В обобщение, идеята на Unionen е да синхронизира колективните 

споразумения с индустриалното регулиране и правителствените актове.  

5.CrowdworkersПонастоящем е нормално работниците да работят в определена 

форма на самостоятелна работа, но има и онлайн платформи, които третират 

доставчиците на услуги и като служители. Поради специалните характеристики на тази 

форма на работа и с цел борба с данъчните измами, Белгия наскоро установи 

освобождаване от плащането на осигурителни вноски за физически лица с приходи под 

5000 евро, получени от одобрени цифрови платформи (също намалена данъчна ставка за 

този доход от 10%, вместо редовните 30%).  Това обаче е изолиран случай, както в 

повечето страни се прилага и нормалната регулация на данъците и вноските към тези 

ситуации. 

6. В Италия новият колективен договор за логистичния сектор включва разпоредби 

за длъжността „ездач“ за работа (Casadei, 2017). Благодарение на този договор се дава име 

и лице на тази длъжност, един вид тя се формализира, официализира. Ездачите са се 

превърнали в договорна позиция 

 Колективно-договорните ползи са много важни, но до известна степен 

ограничени в сравнение с тези, предоставяни от обществени, задължителни национални 

институции за социално осигуряване. Тези доказателства потвърждават необходимостта 

фокусът да се съсредоточи върху механизмите за преструктуриране на законоустановената 

социална защита и да се преразгледат практиките на индустриалните отношения и 

инициативите на синдикатите чрез колективно договаряне. 

2.4.Насоки и стъпки за решаване на проблемите, съпътстващи социалната 

защита на атипичните работници. 

 Атипичните форми на заетост осигуряват по-голяма гъвкавост за 

работодателите и някои работници могат също да търсят такава гъвкавост, но резултатите 

от пазара на труда варират значително при нестандартните работници. Немалките разлики 

в защитата на заетостта по видове договори предизвикват различия в сигурността на 

работните места и генерират постоянни разриви между нестандартните и стандартните 

работници, което важи в пълна степен и за обхвата на социална защита. Като се има 

предвид, че определени групи от населението са прекалено представени в атипичните 

форми на работа (обикновено жени, младежи, слабо или високо квалифицирани и 



 

 

работещи в малки фирми, както и мигранти), има риск от създаване на неравенство в 

достъпа до добри работни места. Това води до сегментиране на пазара на труда и недостиг 

на социалноосигурителна защита. В дългосрочен план е застрашена социалната и 

икономическата устойчивост на националните системи за социална закрила, особено с 

оглед на настоящите демографски тенденции и състоянието на работната сила. 

 Всеки човек следва да има право на достоен живот, социална закрила и 

защита срещу всички основни рискове на работното място и през целия живот. Доброто 

покритие на работниците с нестандартни форми на заетост и самостоятелно заетите лица 

би допринесло за тази цел, съгласно посочените и от Европейския стълб на социалните 

права (ЕССП) принципи. В принцип 12 на стълба се посочва че „независимо от вида и 

продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и, при съпоставими 

условия, самостоятелно заетите лица, имат право на подходяща социална закрила“. 

 Друг важен документ даващ насоки при отстраняването на пропуските и 

предоставянето на справедлив и пропорционален достъп до социална закрила за всички 

хора на работното място независимо от техния статут на заетост е  Препоръка  № 202 

МОТ.  Препоръката има за цел да гарантира, че всички имат достъп до адекватно равнище 

на социална закрила: „праговете за доходите и времето (осигурителни периоди, периоди 

на изчакване, минимални периоди на работа, времетраене на правото на обезщетения) 

може да се окажат излишно голяма пречка пред достъпа до социална закрила за някои 

групи работници, упражняващи нестандартни форми на заетост, и за самостоятелно 

заетите лица“. 

Немалко значение, независимо от незадължителния си характер, има Препоръката 

на ЕК „Социална защита за всички”. Тази препоръка насочва държавите-членки да дадат 

живот на принципите на ЕССП. Необходимо е запълване на празнотите в достъпа за 

някои категории работници (сезонни работници, самоосигуряващи се и т. н.). Що касае 

риска безработица трябва да се върви към разширяване обхвата на правоимащите, както и 

да се възприемат нови форми на осигуряване – доброволно, фирмено, вид застраховане и 

др. 

Важни стъпки за решаване на проблемите: 



 

 

- разширяване обхвата на социалната закрила в съответствие с Конвенция 102 на 

МОТ за социална сигурност (минимални стандарти) и Препоръка 202 относно нивата на 

социалната защита; 

- стимулиране и изискване работодателите да плащат сравними осигурителни 

вноски за своите работници и работниците да имат достъп до социална защита, 

независимо от вида им на договор;  

- гарантиране на запазването и преносимостта на правата за сигурност, за да се 

улесни преминаването на работниците между договорите; 

- адекватни нормативни промени в националното законодателство, регулиращи 

трудовоправните и социалноосигурителните отношения на атипичните работници. 

 

2.5. Предложения за промени в социалноосигурителното законодателството. 

 

За постигане на по-пълен обхват на задължително осигуряване за всички 

осигурителни рискове, а от там и по-адекватна социална защита на работещите в 

атипични форми на труд, предлагаме следните промени в Кодекса за социално 

осигуряване: 

 

В чл. 4, ал. 1, т. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване думите „с 

изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1” се заличават. 

Мотиви: С тази промяна сезонните работници по чл. 114а, ал. 1 КТ и морските 

лица се включват в обхвата на лицата, които задължително по закон се осигуряват за 

всички осигурени социални рискове. Тези лица ще се осигуряват за общо заболяване и 

майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и 

професионална болест и безработица. Предложението е насочено към реализиране 

принципите на  ЕССП, че „независимо от вида и продължителността на своето трудово 

правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, 

имат право на подходяща социална закрила“. 

 



 

 

Алинея 10 на чл. 4 КСО да отпадне. 

Мотиви:Промяната е обусловена от предложението по т. 1 и цели  отпадане на по-

стеснения обхват на социално осигуряване на сезонните работници по чл. 114а, ал. 1 КТ. 

Съгласно текста на чл. 4, ал. 10 КСО, работещите на еднодневни трудови договори се 

осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова 

злополука и професионална болест. 

 

В чл. 4а, ал. 1 КСО след думите „професионална болест” да се добави „и 

безработица”. 

Мотиви:Тази промяна също е свързана и произтича от предложението за редакция 

на чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО.С допълнението се предлага морските лица да се осигуряват 

задължително за всички осигурителни рискове. В момента осигуряването им за риска 

безработица е по техен избор и желание. 

 

Алинея 2 на чл. 4а КСО да отпадне. 

Мотиви: С текста на ал. 2 на чл. 4а КСО се регламентира доброволния и по избор 

режим на осигуряване на морските лица за риска безработица. Тази норма също би 

следвало да отпадне, след като с промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 4а, ал. 1 КСО се 

регламентира морските лица да влязат в кръга на задължително осигурените за 

безработица. 

 

Предлагаме нова ал. 2 на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване със следното 

съдържание: 

„Чл. 54а, ал. 2 Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда имат право на парично 

обезщетение за безработица при условията на ал. 1, т. 1-3, ако за тях са внесени или 

дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица” най-малко 6 месеца през 

последните 24 месеца преди прекратяване на осигуряването за срок от 3 месеца.”  



 

 

 Мотиви:С този допълнителен текст се цели създаване на възможност т. нар. 

сезонни работници да придобиват право на обезщетение за безработица. Спецификата на 

работата им – през определени месеци на годината, обикновено през лятото и 

еднодневните трудови договори, които могат да сключват различни работодатели с тях за 

не повече от 90 дни в една календарна година означава, че ако тези лица работят пълни 3 

месеца в две календарни години, ще могат да изпълнят условията и да придобият право на 

обезщетението за срок от 3 месеца. Периодът на получаване на обезщетението е под 

минималния, тъй като е съобразен с по-малкия принос на сезонните работници във 

фонда. Общият режим предполага осигуряване във фонд „Безработица” най-малко 12 

месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. 

 

Сегашните ал. 2-7 на чл. 54а КСО се преномерират съответно на ал. 3-8. 

Мотиви:Предложението е редакционно и е съобразено с нормативните промени 

предложени по т. 5 - създаване на нова ал. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Анализ на нормите в Кодекса на труда, които уреждат правото на колективно 

трудово договаряне по отношение атипични форми на заетост. 

3.1. Право на колективно трудово договаряне в предприятие , осигуряващо 

временна работа. 

Новият за България правен режим на работа  чрез предприятията осигуряващи 

временна работа (ПОВР) съдържа една твърде сложна по своята същност правна 

конструкция. Законодателят при правното уреждане на правата на работниците и 

служителите работещи чрез ПОВР се е стремил да осигури равно третиране и права с 

работещите в по трудово правоотношение.  

В чл. 107х от КТ са изведени правата, които има работникът или служителят 

работещ чрез ПОВР за времето, през което полага труд в предприятието ползвател. Тук се 

поставя въпросът, къде се осъществяват тези права.Видимо от редакцията на чл. 107 х КТ, 

че тези права  се реализират в предприятието ползвател, където  се полага наемен труд и 

то за времето на полагане на този труд. В това има и логика, тъй като основната част от 

тези права са свързани с реалното престиране на труд. Но работникът по силата на своето 

правоотношение разполага с тези права и спрямо ПОВР. 

В ал. 1 от чл. 107 х16КТсе съдържа система от норми, която осигурява и 

възможността изпратеният работник или служител да се и се ползва от правото на 

колективно договаряне.  

На първо място правото на синдикално сдружаване като. Тук трябва да се има 

предвид, че става дума за членство в съществуваща синдикална организация в 

предприятието ползвател.  Като членове на синдикална организация страна по КТД в 

предприятието, работещите чрез ПОВР по силата на чл. 57 ал. 1 КТ17 се ползват от 

действието на сключен колективен трудов договор(КТД)  в предприятието ползвател. 

                                                           
16Чл. 107х. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г.) (1) Работникът или служителят, изпратен за 
изпълнение на работа в предприятие ползвател, през времето, докато работи при него, има право на: 
3. синдикално сдружаване; 
4. участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятиет 
6. присъединяване към колективен трудов договор; 
7. уреждане на колективните трудови спорове; 
 
17Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Колективният трудов договор има действие спрямо 
работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора. 



 

 

Работниците и служителите не са ограничени в тези си права и могат да се сдружават, 

съответно да са страна по КТД и в самото предприятие за осигуряване на временна работа. 

Също така работещите чрез ПОВР имат  право на участие в общото събрание на 

работниците и служителите в предприятието, в което. По този начин им се осигурява 

възможност да участват в процедурата за  приемането на КТД от общото събрание/ 

събрание на пълномощниците,   по чл. 51а,  ал.3 КТ18.  

  В т.4 на ал. 1, чл.57 КТ е регулирано правото на работниците или 

служителите да се присъединяват към вече сключен колективен трудов договор в 

предприятието в случай, че не са част от синдикална организация страна по договора.  Не 

е указано как се осъществява това присъединяване. Но чл. 107ч КТ19 препраща за 

неуредените въпроси към  общите разпоредби на Кодекса на труда. Така  присъединяване 

към сключен КТД се извършва по режима предвиден в чл. 57 ал. 2КТ20. 

Може да бъде поставен въпросът за колективното договаряне на 

браншово/отраслово ниво, както и за дейности финансирани от общинския бюджет. Тук 

отново няма пречки работещите чрез ПОВР да се ползват от договореностите в 

колективни  договори на тези нива, ако са членове на представителна синдикална  

организация21. Напълно е възможна и екзотичната за момента хипотеза за сключване на 

отраслов или браншови КТД в, който страна да са предприятия за осигуряване на 

временна работа. 

                                                           
18(3) Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект, работодателят сключва 
колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото 
събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) с мнозинство повече от 
половината от неговите членове. 
19Чл. 107ч. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г.) За неуредените в този раздел въпроси се 
прилагат общите разпоредби на този кодекс. 
20 (2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и 
служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се 
присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление 
до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и 
по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, 
или да накърняват добрите нрави. 
21Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Колективен 
трудов договор по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на 
работниците и служителите и на работодателите. 
Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Колективни трудови договори по общини 
за дейности, финансирани от общинския бюджет, се сключват между представителните организации на 
работниците, служителите и на работодателите. 



 

 

        Част от колективното трудово правоотношение е и уреждането на колективни 

трудови спорове по реда на  Закон за уреждане на колективните трудови спорове. 

Съгласно т. 7 на чл. 107 х те могат да участват  при уреждане на колективните трудови 

спорове по реда и при спазване на изискванията, установени в Закона за уреждане на 

колективните трудови спорове. Трябва да се има предвид, че предприятието, което 

осигурява временна работа, няма право да изпраща работника или служителя в 

предприятие ползвател, в което се провежда стачка. 

 

3.2. Възможности за колективно договаряне за работещите чрез онлайн 

платформи. 

 

3.2.1.Правна регулация на колективното трудово договаряне (КТД) в България за 

работещите в дигитални/онлайн платформи. 

 

        Към настоящия момент липсва специална регулация на правото на колективно 

договаряне за работещите в дигитални/онлайн платформи. И тук се прилага принципът, 

че колективното договаряне важи за работещите по трудово правоотношение. За да може 

да се реализира правото на колективно договаряне е необходимо преди това да има 

следните предпоставки: Работещите чрез онлaйн базирана платформа да полагат труд по 

трудово правоотношение, и да реализират правото си на синдикално сдружаване. Tрябва 

да се отбележи, че в Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно 

Европейска програма за икономиката на сътрудничество се подчертава изрично, 

първостепенното значение на правата на работещите работещите в цифровата икономика. 

Сред, които изрично посочени са правото на синдикално сдружаване и колективно 

договаряне. Също така заетите лица би трябвало да бъдат квалифицирани по правилния 

начин22 

                                                           
22 39. подчертава първостепенното значение на защитата на правата на работниците в рамките на услуги, 
основани на споделянето, като на първо място и преди всичко е защитата на правото на работниците на 
синдикално организиране, правото на колективни преговори и действия, в съответствие с националното 
право и практика; припомня, че въз основа найвече на факти всички работници в икономиката на 
споделянето са или наети, или самостоятелно заети лица и трябва да бъдат класифицирани по 
съответния начин; призовава държавите членки и Комисията, в съответните си области на 



 

 

3.2.2. Проблеми при осъществяване на колективно договаряне за работещите в 

онлайн платформи 

        Основният проблем е да се установи дали съществуващото правоотношение е 

трудово. Работещите чрез платформи често са в сивата зона на фалшивите самонаети.  По 

този начин те нямат право на синдикално сдружаване и  колективно договаряне,  не може 

и  да се установи работодател, с когото да се водят колективни преговори. Тази сива зона 

касае най-вече т.нар гиг-икономиката, при която връзката възложител-изпълнител се 

осъществява чрез онлайн платформа или мобилно приложение, но се извършва 

„офлайн“. Това са дейности в сферата на транспорта, доставката на храни до клиента, 

извършване на почистване. При тях Клиентът се свързва със съответната платформа 

използвайки интернет или мобилно приложение, за да получи еднократно съответната 

услуга. В същото време платформата изпраща данните на клиента на съответния 

изпълнител, който да извърши услугата. 

3.2.3. Законодателни решения и съдебна практика в Европа относно КТД за 

работещите през онлайн платформи. 

        Дали тази инцидентна работа извършвана за/чрез платформа не прикрива 

отношения работодател-квазисамонает. Този въпрос вече се поставя в световен план с 

разширяването на дела на гигикономиката. Засега няма достатъчно развита правна уредба, 

която да дефинира и регулира онлайн платформите и гигикономиката като цяло.  Самите 

платформи твърдят, че те са просто посредник, който свързва независими изпълнители и 

клиенти. Но имаме вече решение на Европейския съд (AsociaciónProfesionalÉliteTaxi v. 

Uber Systems Spain, S.L.)според, което  услугата услугатаUber-Pop не е просто 

посредничество между клиенти и непрофесионални водачи, а реалната транспортна 

услуга, която трябва да бъде регулирано от специализираното национално 

законодателство за таксиметрови превози 

        Във Франция  в законопроекта за Цифрова република беше предложено 

следното определение. Като онлайн платформи по смисъла на този член се определят 

дейностите, които се състоят в класифициране или препращане на съдържание, стоки или 

услуги, предлагани или пуснати онлайн от трети страни, или обединяване по електронен 

път на няколко страни с цел продажбата на стока, доставката на услуга, включително и без 

                                                                                                                                                                                     
компетентност, да гарантират справедливи условия на труд и подходяща правна и социална закрила за 
всички работещи в рамките на икономиката на споделянето, независимо от техния статус; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0271&from=GA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0271&from=GA


 

 

възнаграждение, или размяната или споделянето на стока или услуга. Впоследствие в 

Потребителския кодекс беше въведен следният запис: 

Оператор на онлайн платформа е всяко физическо или юридическо лице, което 

предлага на професионална основа, независимо дали е възнаградено или не, онлайн 

комуникационна услуга за обществото въз основа на: 

1. Класификация или препращане чрез компютърни алгоритми на съдържание, 

стоки или услуги, предлагани или пуснати онлайн от трети страни; 

2.  Или свързване на няколко страни за продажба на стоки, предоставяне на услуга 

или обмен или споделяне на съдържание, стоки или услуги.23 

        Но това законово дефиниране на оператор на онлайн платформа може да ни 

даде някои насоки за съответната законова регулация в България, но по същество служи за 

целите на защита на потребителите, а не за регулиране на връзката между платформата и 

нейните служители 

         В момента при наличие на колизия и неяснота в отношенията платформа-

изпълнител се прилага съществуващото законодателството регламентиращо статута на 

работник/  самонает. Повечето европейски държави имат ясно разграничение на двете 

категории. Като някъде категориите работещи са три.  

       Особен случай е Испания, в която със специален закон         

(delEstatutodeltrabajoautónomo) са регламентирани самонаетите и се въвежда и трети 

специфичен вид работещи. Зависими самонаети.  Това са физически лица, които 

обикновено, лично извършват икономическа или професионална дейност с цел доходи, 

получаващи 75% (или повече) от доходите си от един-единствен клиент. Те трябва да 

отговарят на следните допълнителни условия, за да не бъдат причислени към работещите 

по трудово правоотношение: 

                                                           
23I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre 
professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de 
services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de 
l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032227352&idSectionTA=LEGISCTA00003
2227354&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200214 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032227352&idSectionTA=LEGISCTA000032227354&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032227352&idSectionTA=LEGISCTA000032227354&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200214


 

 

- Да не извършват своята дейност по недиференциран начин от 

работещите по трудово правоотношение от името на клиента. 

- Да разполагат със собствена производствена инфраструктура или 

материали за извършване на дейността си отделни от тези на клиента. 

- Да извършва дейността си като се самоорганизира независимо от 

указанията на клиента.  

- Да получава възнаграждение въз основа на резултата от извършената 

дейност в съответствие с договореното с клиента. 

        Различните законодателства използват различни критерии при определянето 

дали работещите са самонаети или връзката им с възложителя отговаря на критериите за 

трудово правоотношение. Но основният общ фактор, който е определящ при правното 

дефиниране на връзката между възложител и изпълнител е дали последният е зависим. 

Може ли платформата да осъществява работодателска власт, да нарежда на изпълнителя, 

да контролира работата му и да налага дисциплинарни наказания. И дали изпълнителят 

работи за своя сметка и свой риск.  

Поради липса на правни регулации конкретно на гигикономиката се налага статуса 

на работещите  да се  определя от съда за всеки конкретен случай. Спецификите на 

конкретните конкретните платформи и съответните правни уредби в отделните държави 

са сериозни. Това води до различна съдебна практика   Пример за това е делото UBER 

срещу Ислам. Апелативният съд на Великобритания постанови, че работещите за 

платформата за  превози UBER всъщност не са самонаети изпълнители, а служители. 

Приема се, че шофьорите не са сключили договор с превозваните пътници, а работят за 

ЮБЕР за времето, в което са влезли в приложението и желаят да приемат поръчки. По 

време на работа те са постоянно свързани с приложението на UBER  и без него няма как 

да осъществяват дейност. Следователно UBER се явява работодател, а шофьорите 

служители, които имат всички произтичащи от тази връзка права като минимално 

заплащане на труда и отпуск.  

В същото време британският синдикат IWGB загуби съдебната битка за признаване 

на правото колективно договаряне за работещите в платформата за доставки Deliveroo. 

Според съда колоездачите на Deliveroo не са работници по смисъла на британското 



 

 

трудово законодателство, защото не са обвързани лично с изпълняваната работа. Могат да 

я предадат на заместник или да напуснат по всяко време.24 

За особено важно се счита решението на Апелативния съд на Париж от 28.11.2018, 

срещу платформата за доставки Takeiteasy. В своето решение съдът от  постановява, че 

типът на правоотношението не зависи от изразената воля на страните и съгласието на 

изпълнителя да работи като самонает. Щом правоотношението изпълнява изискванията 

на закона то се квалифицира като трудово. Също така съдът приема използването на 

система за геолокация от платформата е форма на контрол, която съответства на проява на 

работодателска власт. Всичко това показва, че е нужна правна уредба на този тип работа, а 

не всеки случай да се решава на парче от съда създавайки несигурност и възможност за 

разнопосочно тълкуване 

        От съдебните решения и наличната правна уредба, могат да се изведат и някой 

признаци, по които може да се съди за типа връзка между платформата и изпълнителя: 

 Ниво на потенциален контрол, упражняван от платформата спрямо 

изпълнителя по отношение на осигуряването на работа; 

 Дали дейността на изпълнителя се извършва под ръководството на 

платформата; 

 Може ли да бъде санкциониран, включително и финансово;  

 Начин и продължителност на връзката: 

 Необходимо ли е изпълнителят да е в постоянна връзка с 

платформата докато изпълнява поръчката; 

 Може ли платформата да проследява местоположението му докато 

извършва задълженията си; 

 Степен на зависимост на изпълнителя спрямо възложителя 

 Дали полага труд и получава преимуществено доходи само от един 

възложител; 

                                                           
24https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/deliveroo-riders-lose-high-court-battle-gain-union-
recognition 

https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/deliveroo-riders-lose-high-court-battle-gain-union-recognition
https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/deliveroo-riders-lose-high-court-battle-gain-union-recognition


 

 

 Сам ли си осигурява средствата за извършване на възложената работа 

или те са собственост на платформата; 

 За своя сметка и на свой риск ли извършва дадената дейност; 

 Метод и размер на заплащането 

 Дали клиентите плащат директно на изпълнителя или на 

платформата; 

 Кой определя цената на извършената услуга; 

 Получава ли изпълнителят точно определено възнаграждение 

(заплата) от платформата; 

 Заплащането еднократно ли е за всяка извършена услуга или на 

определен период; 

 

        3.2.4. Друг момент, който е ключов за реализирането на правото на колективно 

договаряне е възможността за синдикално сдружаване.  

При работата чрез използване на он-лайн платформи се получава атомизация на 

работната сила.  

Всеки изпълнител извършва конкретна дейност, поддържайки връзка единствено с 

възложителя. Той не познава колегите си. Не общува с тях. Работещите са затруднени да 

се обединят в синдикална организация и да поддържат дейност. Затова е необходимо да се 

гарантира възможност за контакт онлайн и реален между работещите чрез онлайн 

платформа. Също така трябва да имат достъп до информация за работодателя и дейността 

му. 

Първи опит за колективно договаряне за работещи през онлайн платформи. 

        Трябва да отбележим и първият колективен трудов договор в онлайн 

платформа. Той е сключен в Дания за работещите в платформата за почистване Hilfr. 

Самата дейност на платформата предполага клиентът да заяви онлайн поръчката си за 

извършване на почистване. Служителят получава съобщение от платформата с адреса и 



 

 

часа. Като служителят няма твърдо работно време и зависи от броя поръчки. Със самото 

колективно споразумение се дава възможност на служителите достигнали определен брой 

работни часа да преминат на трудов договор с всички права, които това им осигурява. 

Гарантирани са минимален брой работни часове и минимално заплащане на час. 

Договореностите в този колективен договор допълват несъвършената законова 

регламентация на този тип дейност. И от една страна показват, че трудовото 

законодателство трябва да се развива, от друга необходимостта от колективно договаряне 

за попълване на законовите празнини осигуряване на адекватни трудови права за 

работещите чрез нови форми на труд. 

Какво може да се промени в българското трудово законодателство по отношение 

на колективното трудово договаряне за работещите през онлайн платформи. 

        При изготвянето на предложения за нова правна рамка регламентираща 

правата на работещи чрез дигитални платформи, трябва да имаме предвид националния 

ни контекст. Възможностите, които имаме и международната практика. На този етап няма 

как да регулираме с национални правни норми дейност, която се извършва изцяло онлайн, 

много често за възложители oт цял свят, чрез международни платформи като 

Amazonmechanicalturc. Световната практика показва, че към този етап най-лесно е да се 

регулират дейности, които се осъществяват офлайн,  а само свързването между клиента и 

доставчика на услугата се осъществява чрез информационни технологии-гиг икономика. 

Именно при такъв тип дейности можем да говорим за работници/фалшиви самонаети, да 

търсим трудово правоотношение, синдикално сдружаване и евентуално колективно 

договаряне.   

       Ако вземем предвид международния опит, директното правно регулиране на 

платформите като работодатели за момента е трудно. Може би най-правилният подход е 

да се постави по-тясно разделение между работник работещ по трудово правоотношение 

и самонает, изпълняващ дейност по силата на договор по Закон за задълженията и 

договорите. На тази база ще могат да се регулират и трудовите отношения и правата на 

работниците и служители в платформите. 



 

 

3.3. Предложения за конкретни промени и въвеждане на нова нормативната уредба 

относно колективното трудово договаряне за работещите през онлайн платформи. 

 

Предлагаме в Кодекса на труда да се създадат допълнителни текстове. 

Задължения на предприятие осигуряващо работа чрез използване на дигитална 

платформа 

Чл. 107ч. (8) 

Предприятието осигуряващо работа чрез използване на дигитална платформа 

осъществява дейността си чрез регистрация в Агенция по заетостта 

Чл.107 ч(9) 

Предприятието осигуряващо работа чрез използване на дигитална платформа е 

длъжно: 

да сключва трудов договор по реда на  Глава пета, Раздел Ioт КТ с лице, което 

отговаря на изискванията за дигитален работник 

да отчита през онлайн или мобилно приложение времето, през което се полага 

труд чрез платформата 

да поддържа база данни за сключените договори, времето през, което дигиталният 

работник е полагал труд, чрез платформата и изплатените възнаграждения. 

да осигурява на дигиталния работник достъп до техническите средства за възлагане 

на поръчки 

да осигурява достъп до информацията по т. 3 на органите на НАП и ИА ГИТ 

       Чл. 107ч. (10) Дигиталните работници имат право: 

а) да формират и участват в общото събрание на работниците и служителите в 

предприятието, 

б) на  информиране и консултиране 

в) на синдикално сдружаване  



 

 

г) да сключват колективен трудов договор в предприятието 

(9) Предприятието осигуряващо работа чрез онлайн базирана  платформа създава 

условия за социализация и информиране на дигиталните работници чрез: 

 а) изграждане на виртуално пространство, което дигиталните работници да 

използват за  общуване. 

 б) осигуряване на възможност за регулярни срещи  на дигиталните работници в 

помещения осигурени от предприятието 

В преходните и заключителни разпоредби на Кодекса на труда да се дадат следните 

дефиниции за „предприятие осигуряващо работа чрез онлайн базирана  платформа“ и 

дигитален работник“. 

§.1 нова т.12 Предприятие осигуряващо работа чрез онлайн базирана  платформа е 

физическо или юридическо лице, което за своя сметка предлага  чрез онлайн достъп или 

мобилно приложение достъп на неограничен кръг потребители до стоки или услуги, 

предоставяни от трети лица. 

§.1 нова т. 13Дигитален работник е лице, което  полага труд чрез мобилна или 

онлайн свързаност,  под ръководството и контрола на предприятие осигуряващо работа 

чрез онлайн базирана  платформа. 

Възможно е да се постави праг от определени отработени часове или доход, при 

който лицето да може да се счита за дигитален работник.  

Също така, по модела на КТД на HILFR може да се даде възможност на лицето 

отговарящо на изискванията за дигитален работник чрез писмено съгласие да работи като 

самостоятелно заето лице. 

  



 

 

4. Анализ за ползване на мерки за заетост от атипично заети лица и изискванията 

към тях по Закона за насърчаване на заетостта. Насоки за предприемане на нови мерки за 

заетост на  атипични работници. 

 

4.1. Преглед на Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за неговото 

прилагането. 

 

В Закона за насърчаване на заетостта се насърчава запазването на заетостта, 

професионалното ориентиране и обучението на възрастни. В него е уредено и 

посредничеството по информиране и наемане на работа в Република България и в други 

държави на български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския 

съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария. Той не допуска пряка или непряка 

дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, 

етническа принадлежност, лично положение, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на 

кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други 

обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и 

наличие на психически и физически увреждания. 

Законът гарантира на всички лица търсещи работа, регистрирани в поделенията на 

Агенцията по заетостта и на работодателите, в т.ч. самонаетите, достъп до предлаганите 

услуги.  На лицата търсещи работа се предлагат следните услуги: 

 информация за обявени свободни работни места; 

 информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на 

заетостта; 

 посредничество по информиране и наемане на работа; 

 психологическо подпомагане; 

 професионално ориентиране; 

 включване в обучение на възрастни; 



 

 

 мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в 

програми и мерки за заетост и обучение; 

 стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето 

на обучението.  

 Услугите, които АЗ предоставя на работодателите са: 

 информация за лицата, които търсят работа; 

 информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на 

заетостта; 

 посредничество за наемане на работна сила; 

 включване в програми и мерки за заетост и обучение; 

 преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта; 

 преференции за стажуване и/или чиракуване; 

 преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети 

лица. 

Осигуряването на средства за финансиране на мерки и програми по активната 

политика по заетостта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на 

Република България. Това финансиране се осъществява на основание на одобрени заявки 

от Министерството на труда и социалната политика при условия и по ред, определени с 

правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Средства за активна 

политика в т.ч.програми и мерки са насочени, както към лицата регистрирани в Агенцията 

по заетостта така и към работодателите.  

В различните програми и мерки се предоставят средства за: 

- насърчаване на заетостта чрез: трудови възнаграждения; допълнителни 

възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните 

актове по прилагането му; възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 

или 319 от Кодекса на труда; дължими вноски за сметка на работодателя за фонд 

"Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Общо заболяване 



 

 

и майчинство" върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно 

трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, 

включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално 

осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

и Националната здравноосигурителна каса; дължими вноски за сметка на работодателя за 

фонд "Безработица" върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно 

трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, 

включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално 

осигуряване; възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване; 

наставник по чл. 41а, 46а и 55г от ЗНЗ допълнителни средства за наемане на друго 

безработно лице без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4; групова рискова 

застраховка на включени в обучение безработни лица за времето на обучението; 

- обучение и професионално образование на безработни и заети лица 

финансиращи обучение на възрастни; професионално ориентиране;стипендия, 

транспортни и квартирни разходи на безработните лица, участващи в обучение за 

ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или на ключови 

компетентности - за времето на обучението; 

- насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица, 

регистрирани в поделенията на Агенцията по заетостта и на заетите лица като покриват:  

разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на 

интернет; 

- други услуги: разходи за ползвани външни консултантски услуги и 

съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, ал. 1 и чл. 49 от ЗНС с номенклатура и лимити на 

средствата, определени ППЗНЗ;кредит за квалификация по предмета на стопанска 

дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1 от 

ЗНЗ;разходи за започване на самостоятелна стопанска дейност по чл. 49 от ЗНЗ;лихви по 

кредити, отпуснати по гаранционни схеми на Министерството на труда и социалната 

политика за кредитиране на лица с увреждания, при започване и развиване на стопанска 

дейност и създаване на нови работни места; 



 

 

Размерът на средствата се определя ежегодно с Националния план за действие по 

заетостта в и размера по отделните програми и мерки за насърчаване на заетостта, който 

може да е различен за части от периода на субсидиране на заетостта. 

4.2. Предложения за промени в законодателството свързани с новите регулации 

относно новите и атипични форми на заетост 

 

В началото  на настоящият анализ, още в увода, са определени най-

разпространените форми на атипична заетост в ЕС и в България. Данни за заетите в 

различните видове не-сигурна работа в България няма. За размера на разпространените 

форми на атипична заетост се правят косвени оценки.  

В Закона за насърчаване на заетостта мерките за насърчаване на заетостта обхващат 

различните групи лица търсещи работа – безработни, учащи, заети и пенсионери, както и 

работодателите. В този смисъл няма конкретни разпоредби, които да са насочени към 

ангажираните в атипични форми на заетост.  Изхождайки от определението дадено от 

МОТ, че не-стандартната заетост е набор от различни отношения и варианти на заетост, 

които се различават и отклоняват от стандартната заетост считаме, че програмите и 

мерките, които са предвидени в ЗНЗ са приложими и за лицата с атипична заетост. Когато 

лицето ангажирано в атипична форма на заетост би искало да се възползва от коя и да е 

програма или мярка би трябвало да се регистрира в поделенията на Агенцията по заетостта 

и да се самоопредели в коя от групите, определени в ЗНЗ попада.  

Работещи през предприятия, осигуряващи временна работа (ПОВР) 

В Агенцията по заетостта, към 20.01.2020 г. регистрираните са 310, но действащите 

са 156. Преобладаваща част от тях се намират на територията на гр. София, Софийска 

област и по-големите областни райони на Р България (Пловдив, Стара Загора, Варна и 

др.). 

През 2019 г. контролната дейност от страна на ИА ГИТ спрямо дружества, 

притежаващи регистрация за предоставяне на работна сила за временна заетост е насочена 

предимно към проверка на законосъобразното осъществяване на дейността на тези 

дружества и наличието или липсата на необходимите изисквания през целия период на 

тяхната регистрация. Реализирани са общо 167 бр. проверки, от които 159 бр. на ПОВР и 



 

 

8 бр. на предприятия ползватели (ПП). Общият брой проверки на ПОВР включват и 

такива по списък на АЗ, за които има данни за задължения към НАП и/ или общината, 

както и такива, които не са представили в срок в АЗ заверени копия от застрахователните 

или банковите документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на чл. 74е, 

ал. 2, т. 7 – да имат сключена групова застраховка или банкова гаранция в размер на 200 

000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за 

осигуряване на временна работа. 

При проверките са констатирани 69 броя нарушения на трудовото законодателство 

по осъществяване на дейността чрез предприятия, осигуряващи временна работа, в т. ч. и 

за предприятия ползватели, като най-голям брой са констатирани от Дирекция 

„Инспекция по труда“ София град (29 бр.); Дирекция „Международна трудова миграция“ 

при ИА ГИТ (12); Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас (11). 

Анализът на резултатите от контролната дейност наИА ГИТ откроява следните по-

значими трудности и характерни тенденции при осъществяването на контрола на 

лицензираната дейност по предоставяне на работна сила за изпълнение на временна 

заетост: 

• В преобладаваща част от случаите, при посещение от страна на инспектори 

по труда на посочените адреси на седалище и регистрация на ПОВР, както и там където 

има посочени адреси на офиси на същите не са открити собственик, управител или 

упълномощен представител на дружествата. Липсват данни за наличие на икономическа 

активност на тези адреси, както и информация за наличието на други обекти, 

стопанисвани от същите фирми. Обикновено липсват данни за нает персонал  и за 

контакт с контролните органи на ИА ГИТ. Собствениците на тези фирми не са сметнали 

за необходимо да уведомят за евентуална промяна в обстоятелствата  по регистрацията на 

своите дружества и по този начин поставят инспекторите по труда в обективна 

невъзможност да проверят дейността им; 

• Не са редки случаите, когато собственици и управители са чужди граждани 

(италиански, турски, австрийски и др.). Данниje на Дирекция „Миграция“ на МВР, че тези 

лица не са пребивавали на територията на страната от дълго време и отдавна са напуснали 

пределите на България. По този начин, такива фирми ежегодно попадат в списъците на 

Агенция по заетостта за неизпълнени задължения по Закона за насърчаване на заетостта; 



 

 

• В случаите, когато инспекторите по труда открият представители на 

посочените адреси се декларира, че към момента не развиват дейност като ПОВР, нямат 

нает персонал за тази цел и в тази връзка са решили, че щом не развиват дейност и нямат 

наети лица не са длъжни да изпълняват задълженията си по Закона за насърчаване на 

заетостта. Установено е, че през 2019 г., общо 16 бр. ПОВР са с прекратена регистрация, 

от които 15 бр. по тяхно искане и 1 бр. на основание чл. 74м, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ - при 

нарушение на изискванията на чл. 74е, ал. 3 от ЗНЗ, установено с влязло в сила 

наказателно постановление. През 2020 г. предстои прекратяване на регистрацията на още 

5 бр. регистрирани ПОВР въз основа на информация за влезли в сила НП за извършени 

нарушения, представляващи основание за отнемане на регистрацията, съгласно ЗНЗ. 

Необходимо е да се инициира изменение и допълнение на съществуващите 

разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му, 

свързани с критериите за издаване на удостоверение за извършване на дейност по 

предоставяне на работна сила за изпълнение на временна заетост. 

Създаване на механизъм за периодична отчетност на ПОВР и ПП по отношение 

на наетите лица – брой, срочност, сектори, професии и др.; 

В случаите когато се касае за вече констатирани нарушения на законодателството 

по насърчаване на заетостта в предходен период да не предоставят възможности за 

включване на ПОВР и ПП в програми и мерки и ОП „Развитие на човешките ресурси“.  

 

Фрийлансъри-самонаети 

В България има голям брой работещи на свободна практика, които , но за 

съжаление няма официална статистическа информация, на която да се доверим. В 

наблюдение на работната сила на Националния статически институт може да се намерят 

данни само за самонаетите, които са част от тази група. Данните за 2018 г. показват, че 

близо 227 хил.лица са се регистрирали като самонаети. За останалите групи представители 

на тази категория нестандартна заетост няма официална статистика. Ето защо за 

синдиката е трудно да ги представлява, а още повече и да защитава техните интереси. За 

популяризирането на този вид „ печалбарство“ има разработени специализирани 

страници, които запознават лицата с необходимото, за да започнат дейност на свободна 



 

 

практика и как най-успешно да се позиционират в „океана” от фрийлансъри по целия 

свят. Примамвайки с предоставяне на безплатни обучения за усъвършенстване на език или 

друга ключова компетенция страниците предоставят регистрация и членство на 

потенциалните си работници.   

Има множество интернет страници25 и платформи26, които предлагат стотици 

хиляди възможности за работа, които са от различно естество и за различни 

икономически сектори. От ръчна изработка на бижута, през преводи и редакции, 

разработки и анализи.  

Необходима е законодателна промяна, която да изведе тази работа от 

недекларираната дейност.  Съществуващите програми и мерки в ЗНЗ за субсидирана 

заетост (разходите за работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя се поемат 

от държавния бюджет) не са ефектиза тази група работодатели и лица.  

Командировани работници 

Съгласно  Директивата 2014/16 държавите  членки  имат  право  да  въвеждат  

административни изисквания и мерки за контрол, за да осигурят ефективно наблюдение 

на спазването на директивата и на Директивата 96/71 относно командироването на 

работници, при условие че те са обосновани и съразмерни в съответствие с правото на 

Съюза. 

На национално ниво липсва информация за командированите български граждани. 

Необходимата информация с цел обхващане на групата на командированите лица е в кои 

държави са,  с какви професии са, в кои икономически сектори. Ето защо е изключително 

важно създаването на регистър/ информационна система на командированите българи. 

4.3. Изводи 

Атипичните форми на труд следва да са част от ефективна политика на държавата 

за превенция и ограничаване на недекларирания труд. Това смятаме, че ще  допринесе за 

повишаване на заетостта и производителността на труда, подобряване на качеството на 

работните места и по-високи приходи от данъци и осигуровки. 

                                                           
25https://www.freelance.bg/ 
https://www.websiteplanet.com/bg/freelance-websites/ 
26https://www.freelancersincubator.com/ 

https://www.freelance.bg/
https://www.websiteplanet.com/bg/freelance-websites/
https://www.freelancersincubator.com/


 

 

Изпълнението на мерки, включени в Единната национална стратегия за 

повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и 

намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.,  доведе до 

намаляване на недекларирания труд в България. Трябва да продължи прилагането на най-

ефективните мерки и механизми на междуинституционално сътрудничество, въведени със 

стратегията. Мерките са в три основни направления:  

- насърчаване на доброволното изпълнение на законодателството чрез 

повишаване на качеството на обслужването, стимулиране на доброволното изпълнение и 

повишаване на данъчно-осигурителната култура на гражданите;  

- оптимизиране на контролната дейност на приходните агенции с цел 

ограничаване на възможностите за укриване и невнасяне на данъците и подобряване 

събираемостта на приходите; 

- намаляване на административната тежест чрез разширяване и 

усъвършенстване на електронните услуги.  

В областта на свободното движение на работници в рамките на ЕС предстои 

работа за създаване на по-интегриран европейски пазар на труда, трябва да бъдат отчетени 

и националните потребности и политики за заетост. 

Прилагането на Регламент (ЕС) 2016/589 относно Европейска мрежа на службите 

по заетостта (EURES) е важно за гражданите на ЕС. Целта е EURES да бъде използвана 

като инструмент за заетост, който да насърчава мобилността на работната сила в рамките 

на ЕС и да допринася за справяне с недостига на работна сила, трайно незаетите работни 

места, както и с несъответствията между търсените и предлаганите квалификации. 

Условията и редът за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави са 

уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за 

неговото прилагане (ППЗТМТМ). Ще се провеждат преговори за сключване на 

двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на 

България и правителствата на страните, които за заявили интерес от поканените страни 

като Азербайджан, Албания, Беларус, Казахстан, Киргизката Република, Монголия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украйна. Ще продължи прилагането на 

спогодбите за регулиране на трудовата миграция с Армения и с Молдова и на Спогодбата с 



 

 

Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави. Очаква се да 

бъдат договорени Процедурите към Спогодбата с Грузия за регулиране на трудовата 

миграция и да се пристъпи към нейното прилагане. Ще се провеждат преговори с Беларус 

и Украйна. 

В областта на политиката по интеграция на чужденци – граждани на трети страни 

работата на Националното звено на България към Европейската мрежа по интеграция, 

което осъществява сътрудничество и координация на национално ниво по въпросите, 

свързани с интеграцията в обществото на законно пребиваващите в България чужденци и 

членовете на техните семейства трябва да стане видима за заинтересованите страни. 

Необходимо е балансирано управление на приема и интеграцията на граждани от трети 

държави, при отчитане потребностите на националния пазар на труда, чрез прилагане на 

разпоредбите на ЗТМТМ и ППЗТМТМ относно получаването на „Единно разрешение за 

пребиваване и работа”, „Синя карта на ЕС”, „Разрешение за лице, преместено при 

вътрешно корпоративен трансфер“, „Разрешение за сезонен работник“, „Разрешение за 

работа” и „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” от чужденци. 

Основните компетенции на МТСП по отношение на интеграцията на чужденци са 

свързани с достъпа им до пазара на труда. Необходима е регистрация на получилите 

достъп до българския пазар на труда, в целево създаден от социалните партньори 

бипартитен орган с цел информираност, превенция на дискриминация и експлоатация, 

както и защита на правата им. 

Дейността на Службите по трудови и социални въпроси към МТСП в Атина, 

Берлин, Берн, Виена, Дъблин, Лондон, Мадрид и Никозия трябва да продължат работят за 

подобряване на информираността и защитата на правата на българските граждани, 

живеещи и работещи в съответните държави от ЕС, както и за задълбочаване на 

двустранното сътрудничество на пазара на труда с цел защита на трудови и социални 

права при упражняване на правото на свободно движение в рамките на ЕС и ЕИП. Трябва 

да бъдат провеждане регулярни консултации лице в лице, по телефон, електронна поща, 

провеждане на информационни дни и др. мерки за  борба с незаконната заетост и 

трудовата експлоатация. 

Защитата на всички работници, независимо от вида тяхната заетост, трябва да бъде 

поставена в центъра на разработването на активните политики на пазара на труда. 



 

 

5. Заключителна част, съдържаща синтезирани предложения за законодателни 

промени  в националното законодателство с цел предоставяне на трудовоправна и 

осицалноосигурителна защита, включително чрез колективно трудово договаряне  на 

атипичните работници. 

В анализа се открои същественият извод, че в  българското трудово 

законодателство липсва легална дефиниция на понятията „работник” и „служител” и 

„самонаето лице”. Това е въпрос, който отдавна стои нерешен и затова ние се надяваме с 

направените по-долу  предложения за промени в отделни закони, той да намери своето 

правилно законодателно решение. 

Термините „работник” и ”служител” се извличат по тълкувателен път от няколко 

разпоредби на Кодекса на труда (преди всичко от чл.1,ал.1във връзка с ал.2 на същия 

текст) и от правната теория,за разлика от понятието „работодател”, което има своето 

определение в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. 

Съгласно българското трудово право се приема, че работникът или служителят е 

една от страните по индивидуалното трудово правоотношение, която е носител на 

работната сила.Работникът или служителят е винаги физическо лице, което предоставя 

работната си сила на другата страна – работодателя, срещу което периодично получава 

трудово възнаграждение. Съгласно чл. 124 от КТ по трудовото правоотношение 

работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да 

спазва установената трудова дисциплина, а работодателят - да осигури на работника или 

служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за 

извършената работа. 

Въпреки че към настоящия момент липсва легална дефиниция на понятието 

„самонаето лице”, се приема, че това е лице,което работи за собствена сметка, като 

самостоятелно определя режима на работата си, без да има подчиненост между него и 

лицата, с които сключва договори за извършване на определени услуги и което не е в 

трудово правоотношение с тях. Това схващане се споделя от експертите на 

Министерството на труда и социалната политика. За разлика от трудовоправните норми, в 

системата на осигурителното законодателство съществува легалният термин 

„самоосигуряващо се лице“. В чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване са 

изброени лица, които се осигуряват за собствена сметка, като такива са: лицата, 

регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, 



 

 

упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в 

търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; 

регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители; лицата, които полагат труд 

без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една 

минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са 

осигурени на друго основание през съответния месец; лицата, които полагат труд без 

трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, 

независимо от размера на полученото възнаграждение. Общото за тези изброени лица е 

обстоятелството, че имат някаква форма на заетост, от която получават парични средства, 

но нямат трудово правоотношение. Те се обхващат от системата на общественото 

осигуряване и имат права и задължения по нея, но не се ползват от закрилата по Кодекса 

на труда, която се предоставя на работниците и служителите. 

        Липсата на легална дефиниция на понятията “работник и служител“ и  

„самонаето лице“ създава трудности при тази категория заети в няколко посоки:  

 разнообразие в нивата на самоосигуряване или липсата на такова 

въобще;  

 непокриване на определени рискове като професионално 

заболяване, трудова злополука и други;  

 липсата на механизъм за защита при безработица и адекватна 

компенсация (обезщетение);  

 трудното обхващане в еднородни или сходни групи с цел създаване 

на синдикална организация и пораждане на синдикални права, поради липсата на 

една от страните – работодател, включително и колективно трудово договаряне за 

атипичните форми на заетост;  

 несигурност на заетостта, която зависи от много фактори като 

възложители, ограничена възможност за участие в програми за заетост, в 

провеждане на обществени поръчки и  в повечето случаи неограничена 

отговорност пред закона и други.  



 

 

Всичко това ни кара да дадем конкретни предложения за подобряване на 

трудовоправния и социалносогурителен статут на атипичните работници, включително и 

тези работещи през онлайн платформи. 

В резултат от направения по-горе анализ можем да изведем концетнрирано 

следните предложения за нова нормативна уредба или за подобряване на съществуващата 

такава с цел обхващане от трудовото и социално законодателство на всички съществуващи 

към момента атипични заети, освен надомни, дистанционни работници и  работещи през 

предприятия осигуряващи временна работа, но  и тези които определяме  като „фалшиви 

самонаети“  или работещи през онлайн платформи в съвременната гиг икономика. 

В тази част на анализа предлагаме в синтезиран вид всички изведени възможни 

решения за подобряване на правната уредба за атипичните работници в областта на 

техния трудовоправен и социалноосигурителен статут.  

Тук ще посочим и най-важните предложения за осигуряване на възможности за 

колективното трудово договаряне за атипичните работници, включително и тези които са 

заети и работят през онлайн платформи. 

Обръщаме и сериозно внимание относно предложения за включването на 

атипични и онлайн работници в мерки и програми за заетост, осигурени от държавата. 

5.1.    Предложения за законодателни промени в националното трудово и 

осигурително законодателство, касаещи атипичните форми на заетост. 

 

Преди да започнем с конкретните предложения отново е добре да обърнем 

внимание на факта на проблемите, с които се сблъскват някои от атипичите работници. 

Повечето атипични работници  по правило са правно незащитени. В смисъл, че те 

нямат и не разполагат с правата на типичния работник. Атипичният работник( 

фриийлансър или фалшиво самонает, или работещ през онлайн платформа) по-често 

няма осигурени следните права:няма фиксиран  период  на работно време, не винаги има 

конкретно определено работно място, длъжностните му задължения не са описани в 

конкретна длъжностна характеристика, не винаги имат сигурност да получат 

възнаграждението за извършената работа, не разполагат с платен годишен отпуск,  не се 

организират в синдикални организации и не могат да участват в колективно трудово 



 

 

договаряне, не са покрити за всички осигурителни рискове и не винаги  участват в обхвата 

на социалноосигурителните схеми, не могат да кандидатстват за обезщетения за 

безработица, нито да бъдат включвани в програми и мерки за заетост. 

Всички тези проблеми на атпичините работници ни накараха да направим този 

анализ и да видим как и доколко чрез промяна на действащото законодателство и чрез 

създаване на ново бихме гарантирали правната сигурност и защита на тази категория 

работещи. 

В три основни групи промени са изведени предложенията за промяна на 

законодателството, с които да се даде някаква правна рамка и да се гарантира правната 

защита на атипичния работник  или на  онлайн работник. 

Тези промени са насочени в областта на Кодекса на труда – правоотношение, 

статут, дефиниция, колективно трудово договаряне, промени в  Кодекса за социално 

осигуряване и други промени, свързани с насърчаване на заетостта на атипични 

работници. 

 

5.1.1.Промени в Кодекса на труда – правоотношение, статут, дефиниция, 

колективно трудово договаряне на атипичния работник; 

 

Предложенията, които правим тук са породени от необходимостта за по – висока 

степен на правна закрила на работниците и служителите, и особено що се отнася до 

специфичните атипични групи работещи – дигитални работници, домашни помощници, 

надомни работници, дистанционни работници, работници чрез ПОВР, командировани 

работници и др.  

Акцентираме върху следните няколко предложения: 

В Кодекса на труда да се подобри дефинитивния апарат и да се регулират някои 

атипични форми на заетост: 

          -Да се даде ясна дефиниция на понятието „недеклариран труд“ в 

Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, съобразена с дефиницията, използвана 

от Европейската комисия, според която недеклариран труд е „всяка платена трудова 

дейност, която по естеството си е законосъобразна, но не е декларирана пред съответните 



 

 

публични органи, като се отчитат разликите в регулаторните системи в държавите-

членки.“ 

         -Да се даде ясна дефиниция на понятието „работник“ в Допълнителните 

разпоредби на Кодекса на труда,което ще отговори и на изискванията на новата 

европейска Директива за предвидими и прозрачни условия на труд, свързани със 

задълженията на работодателите да информират работниците и служителите си за 

условията по трудово им правоотношение. 

          -Да се разшири дефиницията на понятието „работодател“ в  параграф 1, т.1 

от Допълнителните разпоредби на Кодекса на трудаза целите на борбата с 

недекларирания труд, като се определи ясно и конкретно кой стои зад работодателя като 

собственик и какво е онлайн работодотел. 

          -Да се промени чл.66 от Кодекса на труда, който изброява задължителните 

елементи на „трудово правоотношение”, така че да се  гарантира  прилагане на 

разпоредбата и към специфични атипични групи работещи. 

           -Да се преразгледат съществуващите законодателни текстове, които в 

момента покриват специфични групи работещи (чл.107б,107з,107р от КТ) като разшири 

обхвата на тези норми от Кодекса на труда към домашните работници, зависими 

самонаети и онлайн работниците. 

 

В този смисъл ние предлагаме в българското трудово законодателство  и по-

конкретно в Кодекса на труда да дадем правна уредба, по подобие на така предложената 

във Франция, с оглед дефиниране и уреждане на статута и правоотношението на лицата, 

работещи през онлайн  платформа и платформата, като работодател:  

 

Предлагаме нова дефиниция в Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, 

която да уреди какво е „онлайн платформа като  работодател“: 

 „Като онлайн платформи по смисъла на този закон се определят дейностите, 

които се състоят в класифициране или препращане на съдържание, стоки или услуги, 

предлагани или пуснати онлайн от трети страни, или обединяване по електронен път на 



 

 

няколко страни с цел продажбата на стока, доставката на услуга, включително и без 

възнаграждение, или размяната или споделянето на стока или услуга.“; 

 

Предлагаме нова дефиниция в Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, 

която да уреди какво е оператор на онлайн платформа, като он-лайн работник чрез он-

лайн платформа 

„Оператор на онлайн платформа е всяко физическо или юридическо лице, което 

предлага на професионална основа, независимо дали е възнаградено или не, онлайн 

комуникационна услуга за обществото въз основа на: 

1. Класификация или препращане чрез компютърни алгоритми на съдържание, 

стоки или услуги, предлагани или пуснати онлайн от трети страни; 

2.  Или свързване на няколко страни за продажба на стоки, предоставяне на услуга 

или обмен или споделяне на съдържание, стоки или услуги“ 

 

 

Предлагаме нова дефиниция в Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, 

която да уреди какво елементите, които определят типа връзка/ отношение  между онлайн 

платформата и  он-лайн изпълнителя: 

Типът на правоотношението между онлайн платформата и онлайн работника може 

да се определи като трудово, когато са налице следните характеристики: 

„1. Наличие на  потенциален контрол, упражняван от платформата спрямо 

изпълнителя по отношение на осигуряването на работа по повод това да ли дейността на 

изпълнителя се извършва под ръководството на платформата и дали той може ли да бъде 

санкциониран, включително и финансово;  

2.   Начин и продължителност на връзката: 

Необходимо ли е изпълнителят да е в постоянна връзка с платформата докато 

изпълнява поръчката; 



 

 

Може ли платформата да проследява местоположението му докато извършва 

задълженията си; 

3.Степен на зависимост на изпълнителя спрямо възложителя 

Дали полага труд и получава преимуществено доходи само от един възложител; 

Сам ли си осигурява средствата за извършване на възложената работа или те са 

собственост на платформата; 

За своя сметка и на свой риск ли извършва дадената дейност; 

4. Метод и размер на заплащането 

Дали клиентите плащат директно на изпълнителя или на платформата; 

Кой определя цената на извършената услуга; 

Получава ли изпълнителят точно определено възнаграждение(заплата) от 

платформата; 

Заплащането еднократно ли е за всяка извършена услуга или на определен период; 

Всички горепредложени дефиниции ще дадат възможност за по-пълно обхващане 

от трудовото законодателство на т.нар. работещите през онлайн платформи. 

Предложения за законодателни промени, касаещи атипичните форми на заетост, 

включително работещи през онлайн/дигитални платформи. 

5.1.2. Предложения за промени в Кодекса на труда , уреждащи статута  и 

правоотношението на   извършващите работа чрез използване на онлайн платформи- 

онлайн търговия и онлайн други услуги. 

 

      Предлагаме в Кодекса на труда да се създаде нов, специален раздел, който да  

урежда трудовото отношение уреждащи статута  и правоотношението на   извършващите 

работа чрез използване на онлайн платформи- онлайн търговия и  онлайн други услуги. 

 

 



 

 

Предложение  

Нов раздел в  Кодекса на труда, озаглавен: 

 

Раздел VIII "г". 

       Допълнителни условия за извършване на работа чрез използване на онлайн 

платформи- онлайн търговия, онлайн туристически други услуги. 

 

      Същност и условия за извършване на работа чрез използване на онлайн 

платформи 

 

       чл.107…….(1) Работата чрез използване на онлайн платформи е форма за 

организиране на работа, изнесена извън помещения на възложителя, извършвана чрез 

използването на информационни технологии,електронна поща,социални мрежи и/или 

електронни обществени медии. 

        (2)Работата чрез използване на онлайн платформи има доброволен характер. 

        (3)Условията и редът за работа чрез използване на онлайн платформи се 

уговарят  в договор между изпълнителя (он-лайн работника) и възложителя на работата ( 

он-лайн платформа). 

 (4) Индивидуалният договор по ал.3 има характер на трудово 

правоотношение, ако работата произтича от един и същ възложител ( он-лайн 

платформа) за повече от един месец 

 (5)  В индивидуалния договор по ал.4 се уговарят конкретния характер на 

работата и конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка 

с работата чрез използване на дигитални платформи и осъществяването й.         

 

 



 

 

Техническо оборудване и поддържане на работното място 

 

       Чл. 107…….. (1) Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид 

оборудване за извършване на работа през онлайн платформата, задължения и разходи по 

поддръжката, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и 

клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или 

служителя, който извършва работа през он-лайн платформа от разстояние, се уговарят в 

индивидуалния трудов договор. 

(2) Възложителят на онлайн работата осигурява за своя сметка: 

       1. информация за дигиталната (он-лайн) платформа, през която ще се полага 

трудът; 

2. необходимото за извършване на работата чрез използване на дигитални 

платформи оборудване, както и консумативи за функционирането му; 

        3.програмно (софтуер) осигуряване; 

        4.техническа профилактика и поддържане; 

         5.устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа 

чрез използване на дигитални платформи, включително интернет свързаност; 

         6.защита на личните данни на работника или служителя; 

         6.информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в 

изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в 

областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата; 

          7.система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на 

работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в 

тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство; 

          8.други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или 

колективния трудов договор. 

 



 

 

(3)Онлайн работникът или служителят, който извършва работа чрез използване на 

дигитални (он-лайн)платформи, носи отговорност за правилното съхранение и 

експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в 

оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е 

длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин. 

           (5)В индивидуалния договор може да се уговори използването на собствено 

оборудване на онлайн работника и служителя, както и всички права и задължения, 

произтичащи от това. 

(6) В индивидуалния договор по ал.4 се уговарят условия за предотвратяване на 

злоупотреба от страна на онлайн работника или служителя, който извършва онлайн 

работа чрез използване на дигитални платформи, с предоставените му оборудване, 

интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят 

може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави. 

            (7)Възложителят осигурява предварително писмена информация на 

работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените 

правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от 

индивидуалния му трудов договор. 

      По подобен начин, по аналогия с текстовете за извършване на работа от 

разстояние, следва да се формулират и останалите текстове за извършване на работа чрез 

използване на дигитални/онлайн платформи, преди всичко разпоредбите относно 

работното време, почивките, отпуските, трудовото възнаграждение на 

дигиталните/онлайн работници, правото им на здравословни и безопасни условия на 

труд, квалификация, преквалификация и т. н. Следва обаче да се прави разлика между 

дистанционен и дигитален работник. Тази разлика се състои в това, че поначало 

дигиталния работник се отличава със специални познания в сферата на 

информационните технологии, софтуера, специални правила относно защита на 

служебни и лични данни, използване на различни видове мобилни приложения, 

електронна търговия, дигитални услуги др. 

        С оглед направените предложения по-горе и тук отново предлагаме друга 

редакция и възможност за дефиниране  в Допълнителните разпоредби на Кодекса на 



 

 

труда на нови легални дефиниции на понятията „дигитална/ онлайн платформа” и 

„дигитален/онлайн работник”. 

         Нова т.22: „Дигитална/онлайн платформа” е интернет страница, социална 

мрежа или електронна обществена медия, която може да включва различни видове 

мобилни приложения, изпращане и получаване на съобщения по електронна поща, 

възможности за извършване на електронна търговия; специално разработени софтуерни 

продукти, включително и такива за защита на личните и служебните данни и защита на 

електронната поща; 

Нова т.23: „Онлайн работник или служител, който извършва работа чрез 

използване на дигитални платформи” е лице със специални познания в сферата на 

информационните технологии, различните видове софтуер, графичния дизайн, 

социалните мрежи и електронните обществени медии, електронна търговия, което 

извършва работа чрез използване на дигитална платформа извън помещенията на 

работодателя.“ 

        При положение, че изразът „дигитална платформа” не бъде възприет, 

предлагаме той да бъде заменен с някой от изразите:  

- „цифрова платформа”,  

      - „интернет платформа” или 

      - „интернет страница”. 

        Основната цел на предлаганите промени е да се предотврати загубата на 

трудови, осигурителни и синдикални права за дигиталните работници, работещи през 

дигитална платформа. И тъй като бъдещето на труда се свързва основно с този вид 

работници, не е оправдано да продължава това състояние на несигурност, в което се 

намира една немалка част от тях в момента. 

 

 



 

 

5.2. Предложения за законодателни промени, касаещи трудовоправната защита на 

зависимите самозаети, включително работещи през онлайн/дигитални платформи. 

 

  От съдържанието на анализа се разбра, че  в Испания има  специален закон      

(del Estatuto del trabajo autónomo), в който  са регламентирани самонаетите и се въвежда и 

трети специфичен вид работещи-зависими самонаети.  Това са физически лица, които 

обикновено, лично извършват икономическа или професионална дейност с цел доходи, 

получаващи 75% (или повече) от доходите си от един-единствен клиент. За да се 

определят като зависими самонаети те трябва да отговарят на следните допълнителни 

условия, така че да не бъдат причислени към работещите по трудово правоотношение: 

 Да не извършват своята дейност по недиференциран начин от 

работещите по трудово правоотношение от името на клиента. 

 Да разполагат със собствена производствена инфраструктура или 

материали за извършване на дейността си отделни от тези на клиента. 

 Да извършва дейността си като се самоорганизира независимо от 

указанията на клиента.  

 Да получава възнаграждение въз основа на резултата от извършената 

дейност в съответствие с договореното с клиента. 

Ако се вземе предвид международния опит, директното правно регулиране на 

платформите като работодатели за момента е трудно.  

Може би най-правилният подход е да се постави по-тясно разделение между 

работник работещ по трудово правоотношение и самонает, изпълняващ дейност по 

силата на договор по Закон за задълженията и договорите. На тази база ще могат да се 

регулират и трудовите отношения и правата на работниците и служители в платформите. 

     В тази връзка, за  дадем правна защита на трудовите права на т.нар. „зависими 

самонаети“, предлагаме създаване на нов специален нов раздел в Кодекса на труда, 

озаглавен: 

 



 

 

Раздел VIII "д". 

       Допълнителни условия за извършване на работа от самозаети лица. 

Чл.107……. 

Ал.1 Когато лицето, извършва работа като самонаето лице и  изпълнява 75 на сто 

от работата си през календарната година само за един клиент, за правоотношението между 

тях се прилагат изискванията на чл.66 от този кодекс. 

Ал.2 Изискванията на чл.66 от този кодекс няма да се прилагат към 

правоотношението на самонаетото лице, ако:  

Самонаетият извършва своята дейност по начин ясно отличаващ  го от работещите 

по трудово правоотношение от името на клиента. 

 Самонаетият разполага със собствена производствена инфраструктура или 

материали за извършване на дейността си отделни от тези на клиента. 

Самонаетият извършва дейността си като се самоорганизира независимо от 

указанията на клиента.  

Самонаетият получава възнаграждение въз основа на резултата от извършената 

дейност в съответствие с договореното с клиента. 

 

5.3.Предложения за промени в законодателството  относно колективното трудово 

договаряне (КТД) за някои атипични работници. 

 

Предложения за промени в законодателството относно колективно трудово 

договаряне, включващо атипитипчини работници.  

Както беше подчертано в  частта анализ на нормите в КТ относно колективното 

трудово договаряне на настоящия анализ към настоящия момент липсва специална 

регулация на правото на колективно договаряне за работещите в дигитални платформи. И 

тук се прилага принципът, че колективното договаряне важи за работещите по трудово 

правоотношение. 



 

 

 

Предложения за промени в Кодекса на труда относно колективно трудово 

договаряне и задължения на предприятие осигуряващо работа чрез използване на 

дигитална платформа. 

 

Предложения  

„Чл. 107ч. (8) 

Предприятието осигуряващо работа чрез използване на дигитална платформа 

осъществява дейността си чрез регистрация в Агенция по заетостта 

 

Чл.107 ч(9) 

Предприятието осигуряващо работа чрез използване на дигитална платформа е 

длъжно 

да сключва трудов договор по реда на  Глава пета, Раздел Ioт КТ с лице, което 

отговаря на изискванията за дигитален работник 

да отчита през онлайн или мобилно приложение времето, през което се полага 

труд чрез платформата 

да поддържа база данни за сключените договори, времето през, което дигиталният 

работник е полагал труд, чрез платформата и изплатените възнаграждения. 

да осигурява на дигиталния работник достъп до техническите средства за възлагане 

на поръчки 

да осигурява достъп до информацията по т. 3 на органите на НАП и ИА ГИТ 

       Чл. 107ч. (10) Дигиталните работници имат право: 

а) да формират и участват в общото събрание на работниците и служителите в 

предприятието, 



 

 

б) на  информиране и консултиране 

в) на синдикално сдружаване  

г) да сключват колективен трудов договор в предприятието 

(9) Предприятието осигуряващо работа чрез онлайн базирана  платформа създава 

условия за социализация и информиране на дигиталните работници чрез: 

 а) изграждане на виртуално пространство, което дигиталните работници да 

използват за  общуване. 

 б) осигуряване на възможност за регулярни срещи  на дигиталните работници в 

помещения осигурени от предприятието 

 

§…….Предприятие осигуряващо работа чрез онлайн базирана  платформа е 

физическо или юридическо лице, което за своя сметка предлага  чрез онлайн достъп или 

мобилно приложение достъп на неограничен кръг потребители до стоки или услуги, 

предоставяни от трети лица. 

§……..Дигитален работник е лице, което  полага труд чрез мобилна или онлайн 

свързаност,  под ръководството и контрола на предприятие осигуряващо работа чрез 

онлайн базирана  платформа.“ 

Възможно е да се постави праг от определени отработени часове или доход, при 

който лицето да може да се счита за дигитален работник.  

Също така, по модела на КТД на HILFR може да се даде възможност на лицето 

отговарящо на изискванията за дигитален работник чрез писмено съгласие да работи като 

самостоятелно заето лице. 

 



 

 

5.4. Предложения за промени в осигурителната защита на атипичните работници в  

Кодекса за социално осигуряване. 

 

За изясняване на проблемите в осигурителната защита на атипичните работници 

трябва първо да ги отграничим от типичните работници. Според разбирането за атипична 

работа, това са „отношения на заетост, които не отговарят на стандартния или „типичен“ 

модел на заетост на пълно работно време, само при един работодател за продължителен 

период. Стандартната заетост освен това е сигурна работа на пълно работно време и за 

неограничен период, при стандартно работно време и гарантира редовен доход. 

Атипичната заетост включва работата на непълно работно време, временната работа, 

работата по срочни договори, случайната и сезонна работа, самозаетите лица, 

независимите работници и работещите от вкъщи (надомна работа и работа от 

разстояние). Проведено е изследване, което показва, че атипичната заетост се среща по-

често при жените, възрастните работници и младежите. 

 Според виждането на МОТ нестандартната заетост включва временната 

заетост, работата на непълно работно време, работата за агенция за временна заетост, 

„прикритата“ заетост и „зависимата“ самозаетост. Всички тези форми се различават по 

нещо от стандартната заетост: договорите не са безсрочни, работата не е на пълно 

работно време, отсъства директно и подчинено отношение с един единствен работодател 

или въобще отсъства отношение на наемане от работодател.  

А.Възможни решения за покриване със социалноосигурителна защита атипичните 

работници: 

разширяване обхвата на социалната закрила в съответствие с Конвенция 102 на 

МОТ за социална сигурност (минимални стандарти) и Препоръка 202 относно нивата на 

социалната защита; 

стимулиране и изискване работодателите да плащат сравними осигурителни 

вноски за своите работници и работниците да имат достъп до социална защита, 

независимо от вида им на договор;  

гарантиране на запазването и преносимостта на правата за сигурност, за да се 

улесни преминаването на работниците между договорите; 



 

 

адекватни нормативни промени в националното законодателство, регулиращи 

трудовоправните и социалноосигурителните отношения на атипичните работници. 

Б. Предложения за промени в социалноосигурителното законодателството 

За постигане на по-пълен обхват на задължително осигуряване за всички 

осигурителни рискове, а от там и по-адекватна социална защита на работещите в 

атипични форми на труд, предлагаме следните промени в Кодекса за социално 

осигуряване: 

 

1. В чл. 4, ал. 1, т. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване думите „с 

изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1” се заличават. 

Мотиви: С тази промяна сезонните работници по чл. 114а, ал. 1 КТ и морските 

лица се включват в обхвата на лицата, които задължително по закон се осигуряват за 

всички осигурени социални рискове. Тези лица ще се осигуряват за общо заболяване и 

майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и 

професионална болест и безработица. Предложението е насочено към реализиране 

принципите на  ЕССП, че „независимо от вида и продължителността на своето трудово 

правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, 

имат право на подходяща социална закрила“. 

Алинея 10 на чл. 4 КСО да отпадне. 

Мотиви:Промяната е обусловена от предложението по т. 1 и цели  отпадане на по-

стеснения обхват на социално осигуряване на сезонните работници по чл. 114а, ал. 1 КТ. 

Съгласно текста на чл. 4, ал. 10 КСО, работещите на еднодневни трудови договори се 

осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова 

злополука и професионална болест. 

В чл. 4а, ал. 1 КСО след думите „професионална болест” да се добави „и 

безработица”. 

Мотиви:Тази промяна също е свързана и произтича отпредложението за редакция 

на чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО.С допълнението се предлага морските лица да се осигуряват 



 

 

задължително за всички осигурителни рискове. В момента осигуряването им за риска 

безработица е по техен избор и желание. 

Алинея 2 на чл. 4а КСО да отпадне. 

Мотиви: С текста на ал. 2 на чл. 4а КСО се регламентира доброволния и по избор 

режим на осигуряване на морските лица за риска безработица. Тази норма също би 

следвало да отпадне, след като с промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 4а, ал. 1 КСО се 

регламентира морските лица да влязат в кръга на задължително осигурените за 

безработица. 

Предлагаме нова ал. 2 на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване със следното 

съдържание: 

„Чл. 54а, ал. 2 Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда имат право на парично 

обезщетение за безработица при условията на ал. 1, т. 1-3, ако за тях са внесени или 

дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица” най-малко 6 месеца през 

последните 24 месеца преди прекратяване на осигуряването за срок от 3 месеца.”  

 Мотиви:С този допълнителен текст се цели създаване на възможност т. нар. 

сезонни работници да придобиват право на обезщетение за безработица. Спецификата на 

работата им – през определени месеци на годината, обикновено през лятото и 

еднодневните трудови договори, които могат да сключват различни работодатели с тях за 

не повече от 90 дни в една календарна година означава, че ако тези лица работят пълни 3 

месеца в две календарни години, ще могат да изпълнят условията и да придобият право на 

обезщетението за срок от 3 месеца. Периодът на получаване на обезщетението е под 

минималния, тъй като е съобразен с по-малкия принос на сезонните работници във 

фонда. Общият режим предполага осигуряване във фонд „Безработица” най-малко 12 

месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. 

Сегашните ал. 2-7 на чл. 54а КСО се преномерират съответно на ал. 3-8. 

Мотиви:Предложението е редакционно и е съобразено с нормативните промени 

предложени по т. 5 - създаване на нова ал. 2.   



 

 

 

5.5. Предложения за промени в други закони, свързани с насърчаване на заетостта 

на атипични работници. 

 

В областта на свободното движение на работници в рамките на ЕС предстои 

работа за създаване на по-интегриран европейски пазар на труда, трябва да бъдат отчетени 

и националните потребности и политики за заетост. 

Прилагането на Регламент (ЕС) 2016/589 относно Европейска мрежа на службите 

по заетостта (EURES) е важно за гражданите на ЕС. Целта е EURES да бъде използвана 

като инструмент за заетост, който да насърчава мобилността на работната сила в рамките 

на ЕС и да допринася за справяне с недостига на работна сила, трайно незаетите работни 

места, както и с несъответствията между търсените и предлаганите квалификации. 

Условията и редът за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави са 

уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за 

неговото прилагане (ППЗТМТМ). Ще се провеждат преговори за сключване на 

двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на 

България и правителствата на страните, които за заявили интерес от поканените страни 

като Азербайджан, Албания, Беларус, Казахстан, Киргизката Република, Монголия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украйна. Ще продължи прилагането на 

спогодбите за регулиране на трудовата миграция с Армения и с Молдова и на Спогодбата с 

Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави. Очаква се да 

бъдат договорени Процедурите към Спогодбата с Грузия за регулиране на трудовата 

миграция и да се пристъпи към нейното прилагане. Ще се провеждат преговори с Беларус 

и Украйна. 

В областта на политиката по интеграция на чужденци – граждани на трети страни 

работата на Националното звено на България към Европейската мрежа по интеграция, 

което осъществява сътрудничество и координация на национално ниво по въпросите, 

свързани с интеграцията в обществото на законно пребиваващите в България чужденци и 

членовете на техните семейства трябва да стане видима за заинтересованите страни. 

Необходимо е балансирано управление на приема и интеграцията на граждани от трети 

държави, при отчитане потребностите на националния пазар на труда, чрез прилагане на 



 

 

разпоредбите на ЗТМТМ и ППЗТМТМ относно получаването на „Единно разрешение за 

пребиваване и работа”, „Синя карта на ЕС”, „Разрешение за лице, преместено при 

вътрешно корпоративен трансфер“, „Разрешение за сезонен работник“, „Разрешение за 

работа” и „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” от чужденци.  

Основните компетенции на МТСП по отношение на интеграцията на чужденци са 

свързани с достъпа им до пазара на труда. 

Необходима е регистрация на получилите достъп до българския пазар на труда, в 

целево създаден от социалните партньори бипартитен орган с цел информираност, 

превенция на дискриминация и експлоатация, както и защита на правата им. 
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