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Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

(Обн. ДВ, бр.2б и 27 от 1986 г, изм.- бр. 6 от 1988 г., бр.21, 30 и 94 от 1990 г., бр.27,32 и
104 от 1991 г., бр.23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр.б5 от 1995 г., доп. бр. 87 от

1995 г. бр. 2, 12 и28 от 1996 г., изм. бр. 124 от 1997 г, доп. бр. 22 от 1998 г., изм.бр.52 от
1998 г., изм. и доп. бр. 56 и 83 от 1998 г., доп. бр. 108 от 1998 г., изм. и доп.

бр.133 от 1998 г., бр.51 от 1999 г., доп. бр. 67 от 1999 г., изм. бр.110 от 1999 г., изм. и
доп. бр.25 от 2001 г.)

§ 1. В чл. 2 думата "регулира" се заменя с думата "урежда", след думите
"осигурителните отношения" се поставя запетая,  а думите  "и въпросите на жизненото
равнище” се заменят с думите "както и обусловените от тях въпроси на
жизненото равнище на работниците и служителите".

§ 2. В чл. З се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите "осъществява регулирането на" се заменят с думата

"урежда”, а думите “въпросите на жизненото равнище” се заменят с думите
“обусловените от тях въпроси на жизненото равнище на работниците и служителите";

2. Алинея 2 се изменя, както следва:
"(2) Сътрудничеството и консултациите се прилагат при приемането на

нормативни  актове  по  отношенията,  и въпросите, посочени в ал.1."

§ 3. В чл.34 т.2 и чл.35, т.2 думите "определени съгласно Националната
отраслова класификация" се заличават.

§ 4. В чл.61, ал.1 накрая се добавят думите "преди постъпването на работа".

§ 5. Алинея 2 на чл.62 се изменя, както следва:
"(2) В тридневен срок от сключването на трудовия договор  работодателят   е

длъжен  да   уведоми   писмено съответното   териториално   поделение   на
Националния осигурителен  институт.  Към  уведомлението  се  прилага  и сключеният
трудов договор."

§ 6. В чл.63 се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 1 'със следното съдържание:

"(1)  Работодателят  е  длъжен  да  предостави  на работника или служителя копие
от уведомлението по чл.62, ал.2 преди постъпването на работа. Работодателят няма
право да  допуска  до  работа  работника  или  служителя  преди връчването на копие от
уведомлението."

2. Досегашната алинея 1 става алинея 2, като думите "сключването  на
трудовия  договор"  се  заменят  с  думите "получаване  на  копие  от  уведомлението  по
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предходната алинея".
3. Досегашната алинея 2 става алинея 3.

§ 7. В чл.414, ал.1 след думите "чл.б2, ал.1" се добавят думите "или ал.2, както
м на чл.63, ал.1", а след думите  "1000 лева"  се добавят думите  "за всяко отделно
нарушение".

§ 8. В § 1 на Допълнителните разпоредби се създава нова точка 9 със
следното съдържание:

"9. Отраслите са:
а. селско, ловно и горско стопанство;
б. рибно стопанство;
в. добивна промишленост;
г. преработваща промишленост;
д.  снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни  горива  и

вода  (включително  производство  на електро- и топлоенергия);
е. строителство;
х.  търговия,  ремонт  и  техническо  обслужване  на автомобили  и

мотоциклети,  на  лични  вещи  и  стоки  за домакинството;
з. хотелиерство н ресторантьорство;
и. транспорт, складиране и съобщения;
к. финансово  посредничество (банкова, застрахователна и друга финансово-

посредническа дейност);
л. извършване на операции с недвижимо имущество, наемодателска дейност н

бизнес услуги;
м. държавно  управление  и  отбрана,  задължително обществено осигуряване;
н. образование;
о. здравеопазване и социални дейности;
п. други   дейности,   обслужващи   обществото   и личността.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. В тримесечен срок от влизането на този закон в сила   работодателите   са
длъжни  да   уведомят  писмено териториалните   поделения   на   Националния
осигурителен институт за сключените писмени трудови договори.

§  10.  Работодателите,  които  са приели на работа работници или служители
при условията на отменената ал.2 на чл. 62, са длъжни в тримесечен срок от влизането в
сила на този закон да сключат писмени трудови договори и да уведомят за това
съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт.

§  11.  В чл.ЗЗ, ал.З от Кодекса  за  задължително обществено осигуряване (ДВ,
бр. 110 от 1999 г., изм. н доп., бр. 55 от 2000 г.- Решение № 5 на Конституционния съд от
2000 г., бр.б4 от 2000 г., бр.1, 35, 41 от 2001 г. и бр.10 от  2002  г.)  се  създава  нова
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точка  10  със  следното съдържание:
"10.  създава и  поддържа информационна  система за лицата, които работят

по трудово правоотношение."

§ 12. Законът влиза в сила от 1 септември 2002 г.

София, 10 юли 2002 г.

Вносител: Атанас Василев

 народен представител от 2-ри (Бургаски)
избирателен район
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МОТИВИ

към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на
труда

В чл.2 и 3 Кодексът на труда определя обхвата на социалния  диалог  м  на
тристранното  сътрудничество трудовите  и  непосредствено  свързаните  с  тях
отношения, включително  въпросите  на  .осигурителните  отношения  и жизненото
равнище на работниците и служителите.

Жизненото равнище е икономическа категория, която може да се обобщи най-
семпло във формулата  "съотношение между цени и доходи". В класификацията на
показателите на ООН към параметрите на жизненото равнище се отнасят също
така   здраве,    демографски   характеристики,    хранене, образование,  заетост,  условия
на труд,  жилищни условия, социална сигурност, околна среда, човешки ресурси,
свободно време и  пр.  Това  са все въпроси,  които се отнасят до
цялостната икономическа и социално политика на държавата.

При обсъждането на тази политика е необходимо да участвуват  широк   кръг
представители   на   гражданското общество. Именно поради това с отделен закон е
създаден Икономически н социален съвет като постоянна институционална форма на
социален диалог, сътрудничество и консултации по социалната политика между
правителството и структурите на гражданското  общество  -  представителните
организации  на работниците и служителите, на работодателите и на други граждански
сдружения. Съветът разработва и приема становища по проекти  на нормативни  актове,
национални програми и планове Относно икономическото и социално развитие и по
стратегически  проблеми  на  икономическата  и  социалната политика.

Кодексът на труда с оглед на неговия предмет обхваща само една част от
социалния диалог - този, който е свързан с жизненото равнище на хората на наемния
труд - работниците и служителите.     Социалният    диалог    и    тристранното
сътрудничество, уредени в Кодекса на труда, се свеждат до трудовите, осигурителните
отношения и въпросите на жизненото равнище на работниците и служителите. Те не
могат да засягат други  категории  лица  -  еднолични  търговци,  занаятчии,
съдружници в търговски дружества, свободни професии и пр. Най-малко  по  две
причини.  Първо,  примерно  посочените категории  заети  лица  (еднолични  търговци,
упражняващи свободни   професии,   занаятчии)   нямат   работодатели   и следователно
нямат  насрещна  страна  в  социалния  диалог. Второ,  синдикалните  организации
съгласно чл.49,  ал.1  от Конституцията обединяват само работници и служители, т. е.
хората на наемния труд. Дори признатите за представителни измежду тях не могат да
представляват н защитават интересите на лица, които не са техни членове, а още по-
малко на лица, които въобще не са хора на наемния труд. Представителството на
интереси.  (Interessenvertretung), предоставено на работническите и на работодателските
организации, не може да надхвърля  рамките  на  техния  членски  състав.  Подобно
разбиране би довело до чрезмерно надхвърляме на предметния обхват на трудовото
законодателство. Затова и се предлагат уточненията в чл. 2 и чл.З КТ. За да се уточни, че
предмет на социалния диалог и тристранното сътрудничество в рамките на Кодекса на
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труда е жизненото равнище само на работниците и служителите, доколкото то е
обусловено от техните трудови и осигурителни отношения.

Промените в чл.34 и чл.35 се налагат от отмяната на Националната отраслова
класификация (вх. Заповед № РД-07-01 от 2001  г.на НСИ),  която промяна не беше
отразена при предишното изменение на Кодекса на труда през март 2001 г. Тя   беше
заменена   от   Национална   класификация   на икономическите дейности - версия 2001.
При това положение препращанията в Кодекса на труда  се  оказват неточни  и
неприложими. С оглед на необходимостта да се създаде трайно уреждане  на  тези
въпроси  в  законопроекта  се  предлага отрасловата класификация да се инкорпорира в
самия закон (КТ)  на  база  Номенклатура  Б  16  (агрегирани  отраслови групировки) на
Националния статистически институт, които са изработени въз основа на критериите на
ЕВРОСТАТ (вж. Новата т. 9  на  §   1  от  Допълнителните  разпоредби  съобразно
законопроекта).

За писмената форма на трудовия договор. Писмената форма на трудовия
договор е, може да се каже, традиционна за нашето трудово законодателство. През 1996
г. преди всичко по съображения,  черпени  от  незадоволителната  осигурителна
обстановка,  се изостави изискването за писмена форма за действителност на трудовия
договор. Допусна се устната форма и  нещо  повече  -  конклудентното  учредяване  на
трудови правоотношения. Тази уредба за повече от 5 години обаче не демонстрира
ефективност. "Черният пазар на труда" продължава да  съществува.  Това  води  до
сериозно  накърняване  на трудовите и осигурителните права на хората на наемния труд.
Поради това се предлага възстановяване на изискването за писмена форма на трудовия
договор, при това - с едно много важно допълнение, а именно - за писмено уведомяване
на НОИ за всеки сключен договор. И това уведомяване е предпоставка
за постъпването на работника или служителя на работа. Като се свърже с въведената
административнонаказателна санкция за неизпълнение  на  задълженията  на
работодателите  относно формата  и  уведомяването на  НОИ  (чл.414,  ал.1  КТ)  може
основателно да се .очаква подобрение в най-малко три насоки. Първо,. абсолютно
намаляване на числото на незаконното и антисоциално наемане на работа - без договор,
без работно време,  без  гарантирана  заплата,  почивки,  отпуски  и  пр. Второ, при
определен брой регистрирани договори ще се улесни работата на контролните органи по
спазването на трудовото законодателство (главно - на инспекциите по труда). Защото в
този случай, те могат да съсредоточат контролната си дейност предимно  върху
работодателите  с  нерегистрирани  трудови договори. Най-сетне, предлаганият режим
ще даде възможност за по-голяма ефективност при събирането на осигурителните
вноски от страна на органите на НОИ.

София, 10 юли 2002 г.

Атанас Василев
народен представител
от 2-ри (Бургаски)
избирателен район


