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ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Изменение и допълнение на Кодекса на труда 

(обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.)

С изменение на Кодекса на труда, обн. ДВ бр. 7 от 24.01.2012 г., в сила от 
05.12.2011 г., се добавя нов „Раздел VІІІв – Допълнителни условия за извършва
не на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа”.

Проектът за изменение и допълнеие на Кодекса на труда е изготвен във връзка 
с ратифицираната със закон, приет от Народното събрание на 13 януари 2005 г., 
Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните 
бюра (агенции) по труда, 1997 г., и необходимостта от привеждане на българ
ското трудово законодателство в съответствие с разпоредбите на общностното 
законодателство – Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съ
вета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост.

Основната цел на промените в Кодекса е да бъдат уредени нормативно спе
цифичните трудови правоотношения между предприятията, които осигуряват 
временна работа, работниците и служителите и предприятията ползватели.

Съгласно новите разпоредби в трудовия договор с предприятие, което осигуря
ва временна работа, се уговаря, че работникът или служителят ще бъде изпра
тен за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово 
ръководство и контрол.

Общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което 
осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече 
от 30 на сто от общия брой на работещите при него работници и служители.

В чл. 107р, ал. 3 са регламентирани забрани за сключване на трудов договор с 
предприятие, което осигурява временна работа:

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

ната;
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3. в предприятия, в които се провежда стачка.

Трудовият договор с предприятие, което осигурява временна работа се сключ
ва при следните условия:

1. до завършване на определена работа;
2. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

В трудовия договор по чл. 107р, ал. 1 не могат да се уговарят клаузи, които заб
ра няват или водят до невъзможност за възникване на трудово правоотноше
ние между предприятието ползвател и работника или служителя по време или 
след изтичане на времето, за което той е изпратен за изпълнение на работата 
в предприятие ползвател.

Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изисква от 
работника или служителя заплащане на такса за съдействие за започване на 
работа в предприятието ползвател, както и при сключване на трудов договор 
или при възникване на трудово правоотношение с предприятие ползвател пре
ди, след или по време на работата, за която е бил изпратен.

Предприятията, които осигуряват временна работа, осъществяват своята дей
ност след регистрация в Агенцията по заетостта при условия и по ред, опреде
лени в Закона за насърчаване на заетостта.

В чл. 107с от КТ за посочени задълженията на предприятието, което осигурява 
временна работа.

Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно да изпрати уве
домление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за 
приходите по реда на чл. 62, ал. 3 от КТ – в тридневен срок от сключването или 
изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекра
тяване.

Изпращането на служителя на временна работа в предприятие ползвател се 
извършва с писмен акт на предприятието, което осигурява временна работа, 
след предоставянето на работника или служителя на екземпляра от сключения 
трудов договор и копието от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено 
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от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. В акта се 
посочват датата на явяване в предприятието ползвател, точен адрес на пред
приятието ползвател, мястото на работа, работното място, наименованието на 
длъжността и характерът на работата в предприятието ползвател и длъжност
ното лице в предприятието ползвател, при което следва да се яви работникът 
или служителят, както и видът първоначално обучение, което ще се проведе в 
предприятието ползвател. Актът се връчва на работника или служителя срещу 
подпис не покъсно от един работен ден преди датата, определена за постъп
ването му на работа в предприятието ползвател, като се отбелязва датата на 
връчването му.

Работникът или служителят има право писмено да откаже работа в предприя
тие ползвател, когато тя не съответства на професионалната му квалификация 
и здравословно състояние или се намира в друго населено място, за което е 
длъжен да информира предприятието, което осигурява временна работа, към 
момента на връчване на писмения акт по чл. 107с, ал. 2 от КТ. В този случай 
трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.

Предприятието, което осигурява временна работа, няма право да изпраща ра
ботника или служителя в предприятие ползвател, в което се провежда стачка, 
независимо от сключените договори по чл. 107р и 107у от КТ.

Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно:
1.  да начислява във ведомост за заплати трудовото възнаграждение на ра

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

граждение;
3.  по писмено искане на работника или служителя да му издаде извлече

ние от документите за изплатените или неизплатените трудови възна
граждения и обезщетения;

4.  да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в 
Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване;

5.  по писмено искане на работника или служителя да му издаде и предоста
ви необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с възник
ването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение, в 
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14дневен срок от искането;
6.  при прекратяване на трудовото правоотношение да издаде заповед за 

увол нение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването м у.

Предприятието, което осигурява временна работа, е длъжно да уведоми пис
мено предприятието ползвател за имената на работниците и служителите, кои
то предстои да бъдат изпратени при него, не покъсно от един работен ден 
преди започването на работата.

По отношение на предприятието ползвател – Кодекса на труда в чл. 107т също 
е нормирал задължения.

При изпълнение на работата, за .която работникът или служителят е изпратен, 
предприятието ползвател е длъжно:

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

на работата длъжностна характеристика и да отбележи датата на връч
ванет о;

3.  да инструктира работника или служителя за безопасното и здравослов
ното изпълнение на работата;

4.  да отчита отработеното време, за което да уведомява предприятието, 
кое то осигурява временна работа, и работника или служителя срещу 
подпи с;

5.  да определя размера на полагаемото се основно и допълнителни тру
дови възнаграждения, включително за положения извънреден и нощен 
труд, за което да уведомява предприятието, което осигурява временна 
работа, и работника или служителя срещу подпис;

6.  по писмено искане на работника или служителя да му издаде и предоста
ви необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с изпъл
нението на работата, в 14дневен срок от искането;

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

8.   да предоставя на работника или служителя информация съгласно изиск
ванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нор
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мативните актове по прилагането му;
9.  да застрахова работника или служителя за своя сметка при условията и 

по реда на чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
10.  да предоставя своевременно на подходящо място в предприятието пис 

мена информация за свободните работни места и длъжности, за да улес 
ни достъпа на работника или служителя до постоянна работа;

11.  да предприема мерки за улесняване достъпа на работника или служите
ля до обучение с цел да се улеснят възможностите за израстване в кари
ерата и професионалната му мобилност;

12.  да провежда първоначално и продължаващо обучение на работника или 
служителя в съответствие с длъжността и характера на работата в пред
приятието ползвател.

При изпълнение на работата, за която работникът или служителят е изпратен, 
предприятието ползвател е длъжно да му осигурява основни условия на труд 
и заетост и равно третиране, каквито е осигурило на останалите работници и 
служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или 
длъжност, включително здравословни и безопасни условия на труд.

Предприятието ползвател няма право да променя длъжността и характера на 
работата, за изпълнението на която е изпратен работникът или служителят.

При дисциплинарно нарушение на изпратения работник или служител пред
приятието ползвател информира незабавно предприятието, което осигурява 
временна работа, и описва нарушението, времето, мястото и обстоятелствата, 
при които е извършено.

Предприятието ползвател може да отправи мотивирано предложение до пред
приятието, което осигурява временна работа, за налагане на дисциплинарно 
наказание на изпратения работник или служител, както и да бъде изпратен 
друг работник или служител на негово място.

(Продължава в следващия брой)
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