НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


									Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА


§ (1) В чл. 155 се добавя нова алинея 6. 

“(6) Когато работник или служител ползва отпуск, извън платен годишен, който се счита за трудов стаж, за времето на този отпуск не се полага платен годишен отпуск”.

§ (2) Преходни и заключителни разпоредби
В чл. 34 на Закона за държавния служител се добавя нова алинея 3. 

“(3) Когато държавен служител ползва отпуск, извън платен годишен, който се счита за трудов стаж, за времето на този отпуск не се полага платен годишен отпуск.”



  				Вносители: Нено Димов и група н.п.
										
						
						



М О Т И В И


В Кодекса на труда проблемът с платения отпуск, който се полага за трудов стаж в случаите, когато трудов стаж тече по време на специален вид отпуск (за отглеждане на дете, неплатен отпуск и пр.) не е изяснен. Според министерството на труда и социалната политика (отговор на въпрос на народен представител № 02/135 от 30-05-2006) „трудовото законодателство няма конкретна разпоредба, която да обвързва директно правото на платен годишен отпуск със зачетения трудов стаж в посочените по-горе случаи, а това става по тълкувателен път”. Тази неяснота води до следните противоречия:
1.	Лице, ползващо отпуск (различен от платения годишен), който се признава за трудов стаж, има право на отпуск за трудов стаж или ползва едновременно два отпуска.
2.	Един и същ отпуск за едно и също време се ползва от двама души. Обичайна практика е на мястото на излязъл в продължителен отпуск (по болест, майчинство и т.н.) служител да се назначи друг до завръщането на първия. На този заместник обаче се полагат същите права по Кодекса и той ползва платен годишен отпуск. Така за един и същи щат и за едно и също време се ползва отпуск от двама души.
3.	Платеният годишен отпуск е отпуск, който се предоставя на работника или служителя заради участието му в трудовия процес, за да може да си почине и да възстанови изразходваната в процеса на труда работна сила. Той се предоставя на всички работници и служители и е тяхно субективно право. По време на ползването му работодателят дължи на работника или служителя определено възнаграждение.
Предложените промени изясняват подлежащата на тълкуване сега неяснота, като запазват признаването на трудов стаж по време на разглежданите случаи отпуски. Това е необходимо, за да могат предприемачите да планират правилно разходите за работещите при тях, както и на самите работещи, за да планират правилно престоя си в отпуск по майчинство, болест и пр.

Вносители: Нено Димов и група н.п.
									



