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З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

 

(Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 

г., бр. 21 от 1990 г.,  

бр. 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 

26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд 

от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 

г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г.; бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 

1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 

52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., 

бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 

120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., 

бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 

68, 75, 102 и 105 от 2006 г.; бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 

г. и бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 7а, ал. 3, изречение второ накрая се 

поставя запетая и се добавя “включително работниците и 

служителите, предоставени от предприятие, което осигурява 

временна заетост”. 

§ 2. Създават се чл. 107б - 107з: 

“Трудов договор с предприятие, което осигурява 

временна заетост 

Чл. 107б. (1) В трудовия договор с предприятие, което 

осигурява временна заетост, се уговаря, че работникът или 

служителят ще бъде предоставен за изпълнение на работа за 

определен срок или до завършване на определена работа в 

предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. 

(2) Предприятията, които осигуряват временна заетост, 

осъществяват своята дейност при условия и по ред, определени в 

Закона за насърчаване на заетостта. 

(3) В трудовия договор по ал. 1 се определят: 

1. мястото на работа; 

2. датата на сключването му и началото на неговото 

изпълнение; 

3. времетраенето на трудовия договор; 
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4. размерът на основния и допълнителните платени 

годишни отпуски; 

5. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при 

прекратяване на трудовия договор; 

6. продължителността на работния ден или седмица; 

7. други условия, свързани с предоставяне на работната 

сила. 

(4) Страните могат да уговорят трудово възнаграждение 

за времето между периодите на работа в предприятие ползвател. 

(5) В трудовия договор по ал. 1 не могат да се 

уговарят клаузи, които забраняват или водят до невъзможност за 

сключване на трудов договор или за възникване на трудово 

правоотношение между предприятието ползвател и работника или 

служителя след изтичане на времето, за което той е предоставен 

за изпълнение на работата в предприятие ползвател.  

(6) Предприятието, което осигурява временна заетост, 

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 

възникване на трудово правоотношение с предприятие ползвател 

след приключване на работата, за която е бил предоставен. 

(7) Предоставянето по ал. 1 се извършва с писмена 

заповед на предприятието, което осигурява временна заетост, в 

която се посочват наименованието на длъжността и характерът на 

работата в предприятието ползвател, размерът на основното и 

допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и 

периодичността на тяхното изплащане, продължителността на 

времето и условията, при които ще бъде изпълнявана работата, 

включително продължителността на работния ден или седмица. 

Заповедта се връчва на работника или служителя не по-късно от 

5 работни дни преди датата, определена за постъпването му на 

работа в предприятието ползвател. 

(8) Работникът или служителят има право да откаже 

работа в предприятие ползвател, когато тя не съответства на 

неговата професионална квалификация и на здравословното му 

състояние или се намира в друго населено място, за което е 

длъжен да информира предприятието, което осигурява временна 

заетост, в 3-дневен срок от връчването на заповедта по ал. 7. 
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Задължения на предприятието, което осигурява временна заетост 

Чл. 107в. (1) В случай че работникът или служителят в 

срока по  

чл. 107б, ал. 8 не откаже предложената му работа, 

предприятието, което осигурява временна заетост, е длъжно да 

изпрати уведомление по чл. 62,  

ал. 3. 

(2) Предприятието, което осигурява временна заетост, е 

длъжно: 

1. да начислява във ведомост за заплати и да плаща на 

работника или служителя трудовото възнаграждение; 

2. при поискване от работника или служителя да му 

издаде извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или 

неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения; 

3. по писмено искане на работника или служителя да му 

издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи 

факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок 

от искането; 

4. при прекратяване на трудовото правоотношение да 

издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се 

удостоверява прекратяването му. 

(3) Предприятието, което осигурява временна заетост, е 

длъжно да осигури работника или служителя при условия и по 

ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона 

за здравното осигуряване. 

Задължения на предприятието ползвател 

Чл. 107г. (1) При изпълнение на работата, за която 

работниците и служителите са предоставени, предприятието 

ползвател е длъжно: 

1. да им определя работното място, където ще се 

изпълнява работата; 

2. да им осигурява основни условия на труд и заетост и 

равно третиране, каквито е осигурило на работниците и 

служителите, които работят постоянно в него и изпълняват 

същата или сходна работа или длъжност, включително 

здравословни и безопасни условия на труд; 

3. да им връчва длъжностна характеристика за работата 

и да ги инструктира за нейното безопасно и здравословно 

изпълнение; 

4. да им предоставя своевременно на подходящо място в 

предприятието писмена информация за свободните работни места и 

длъжности, за да улесни достъпа им до постоянна работа; 

5. при възможност да предприема мерки за улесняване на 

достъпа им до обучение с цел да се улеснят възможностите за 

израстване в кариерата и професионалната им мобилност. 
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(2) При дисциплинарно нарушение на предоставения 

работник или служител предприятието ползвател информира 

незабавно предприятието, което осигурява временна заетост, и 

описва нарушението, времето, мястото и обстоятелствата, при 

които е извършено. 

 

Договор между предприятията 

Чл. 107д. (1) Отношенията между предприятието, което 

осигурява временна заетост, и предприятието ползвател се 

уреждат с договор между тях. 

(2) В договора по ал. 1 се определят: 

1. наименованието на длъжността и характерът на 

работата, за изпълнение на която се предоставя работникът или 

служителят;  

2. продължителността на времето, за което се 

предоставя работникът или служителят;  

3. задълженията на работника или служителя към 

предприятието, което осигурява временна заетост;  

4. задълженията на работника или служителя към 

предприятието ползвател;  

5. разходите за трудово възнаграждение и другите 

плащания по трудовото правоотношение - за времето, през което 

работникът или служителят работи в предприятието ползвател; 

6. разходите за социално и здравно осигуряване - за 

времето, през което работникът или служителят работи в 

предприятието ползвател; 

7. задълженията на предприятието ползвател за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

8. отговорността за вреди от трудова злополука или 

професионална болест по чл. 200 - 202; 

8. отговорността при неизпълнение; 

9. други условия, свързани с работата. 

(3) За задълженията към работника или служителя, 

възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на 

възложената му работа, доколкото страните не са уговорили 

друго, отговаря предприятието ползвател. 

(4) Прилагането на ал. 1, 2 и 3 не лишава работника 

или служителя от защитата, която му осигурява сключеният от 

него трудов договор с предприятието, което осигурява временна 

заетост. 
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(5) Предприятие ползвател, което е извършило масово 

уволнение, може да сключи договор по ал. 1 не по-рано от 6 

месеца след извършването му. 

Задължения на работника или служителя 

Чл. 107е. (1) Работникът или служителят е длъжен да 

изпълнява към предприятието, което осигурява временна заетост, 

задълженията, които произтичат от трудовия договор по чл. 

107б, но не са свързани с непосредственото изпълнение на 

възложената работа в предприятието ползвател. 

(2) Работникът или служителят е длъжен да изпълнява 

към предприятието ползвател всички задължения, които 

произтичат от изпълнението на възложената работа. 

Права на работниците и служителите 

Чл. 107ж. (1) Работниците и служителите, предоставени 

за изпълнение на работа в предприятие ползвател, през времето, 

докато работят при него, имат право и на: 

1. трудово възнаграждение; 

2. платен годишен отпуск; 

3. синдикално сдружаване;  

4. участие в общото събрание на работниците и 

служителите в предприятието; 

5. информиране и консултиране; 

6. присъединяване към колективен трудов договор;  

7. уреждане на колективните трудови спорове; 

8. социално-битово и културно обслужване; 

9. други права, непосредствено свързани с изпълнението 

на възложената работа. 

(2) Работниците и служителите по ал. 1 не могат да 

бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради 

временната им заетост в сравнение с работниците и служителите, 

които работят постоянно на същата или сходна работа в 

предприятието ползвател, освен ако законът поставя ползването 

на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или 

придобитите умения. Когато на същата или на сходна работа няма 

заети работници или служители, работниците и служителите, 

предоставени за изпълнение на работа в предприятието 

ползвател, не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно 

положение от работниците и служителите, които работят 

постоянно при него. 

 

Начало на изпълнението и прекратяване на работата 

Чл. 107з. (1) Изпълнението на задълженията на 

работника или служителя към предприятието ползвател започва с 

постъпването му на работа при него. 
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(2) Изпълнението на задълженията на работника или 

служителя в предприятието ползвател се прекратява: 

1. с изтичане на времето, за което работникът или 

служителят е предоставен за изпълнение на работата; 

2. по споразумение между предприятието, което 

осигурява временна заетост, и предприятието ползвател; 

3. при прекратяване на трудовия договор между 

работника или служителя и предприятието, което осигурява 

временна заетост, по реда на този кодекс.” 

§ 3. Член 129 се изменя така: 

“Чл. 129. Работодателят е длъжен да осигури работника 

или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за 

социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.” 

§ 4. В чл. 130в се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) създава се нова т. 3: 

“3. броя на работниците и служителите, предоставени от 

предприятие, което осигурява временна заетост, или за 

намеренията си да ползва такива работници и служители;” 

б) досегашната т. 3 става т. 4; 

2. В ал. 2 думите “т. 2 и 3” се заменят с “т. 2 и 4”. 

§ 5. В чл. 357 се създава ал. 3: 

“(3) Трудови са и споровете между работниците и 

служителите, предоставени от предприятие, което осигурява 

временна заетост, и предприятието ползвател при нарушаване на 

правата им.” 

§ 6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 

13, 14 и 15: 

“13. “Предприятие, което осигурява временна заетост” е 

предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

14. “Предприятие ползвател” е всяко предприятие, под 

ръководството и контрола на което се изпълнява работа от 

работник или служител, предоставен от предприятие, което 

осигурява временна заетост. 

15. „Основни условия на труд и заетост“ са условия на 

труд и заетост, установени от законови и подзаконови 

нормативни актове, колективни трудови договори и/или други 

разпоредби, които са в сила в предприятието ползвател, и се 

отнасят до продължителността на работното време, извънредния 

труд, почивките в работно време, междудневната и седмичната 

почивка, нощния труд, основния и допълнителния отпуск, 
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почивните дни и официалните празници, защита на непълнолетните 

и жените, както и по отношение на заплащането.” 

§ 7. В § 3б от Преходните разпоредби думата 

“намаленото” се заменя с “непълното”. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 8. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 

2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ, L 

327 от 5 декември 2008 г.). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 9. Министърът на труда и социалната политика до 5 

декември 2011 г. след консултации с организациите на 

работодателите и на работниците и служителите, признати за 

представителни на национално равнище, извършва преглед на 

ограниченията или забраните за изпълнение на работа от 

работници и служители, предоставени от предприятие, което 

осигурява временна заетост, за установяване на тяхната 

обоснованост от гледна точка на общия интерес или правилното 

функциониране на пазара на труда и предотвратяването на 

злоупотреби. 

§ 10. В чл. 21 от Закона за уреждане на колективните 

трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 

27 от 1991 г., бр. 57 от  

2000 г., бр. 25 от 2001 г. и бр. 87 от 2006 г.) след думите 

“по предходния член” се поставя запетая и се добавя 

“включително предоставени от предприятие, което осигурява 

временна заетост”. 

 

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 
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МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение  

на Кодекса на труда 

 

 

Законопроектът е изготвен във връзка с ратифицираната със закон, 

приет от 39-ото Народно 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 българското трудово 

законодателство в съответствие с разпоредбите на общностното 

законодателство – Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост, 

обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз (L 327 от 5 декември  

2008 г.). 

Целта на законопроекта е да уреди нормативно отношенията между 

предприятията, които осигуряват временна заетост, работниците и служителите 

и предприятията ползватели, свързани с полагането на труд, правата и 

задълженията на страните по тях, както и да гарантира защита на работниците и 

служителите съгласно трудовото законодателство. Предлагат се разпоредби, 

които имат за цел да осигурят условия на труд и заетост, които да не поставят 

работниците и служителите, наети от предприятията, които осигуряват 

временна заетост, в по-неблагоприятно положение от работниците и 

служителите, наети от предприятията ползватели. 

В законопроекта е предвидено предоставянето за изпълнение на 

работа за определен срок или до завършване на определена работа на работника 

и служителя на предприятие ползвател да бъде извършвано чрез уговаряне в 

трудов договор между него и предприятието, което осигурява временна заетост. 

Поради спецификата на този трудов договор се налага да бъдат изрично 

определени и елементите на съдържанието му. Предвидена е и възможност за 

уговаряне на трудово възнаграждение за времето между периодите на работа в 

предприятие ползвател.  

Изрично е регламентирано, че страните не могат да уговарят клаузи, 

които забраняват или водят до невъзможност за сключване на трудов договор 

или за възникване на трудово правоотношение между предприятието ползвател 

и работника или служителя, както и да се изисква заплащане на такса за 

съдействие за започване на работа в предприятие ползвател или за сключване 

на трудов договор, или за възникване на трудово правоотношение с 

предприятие ползвател след приключване на работата в предприятието 

ползвател. 

Предвидено е предоставянето за изпълнение на работа за определен 

срок или до завършване на определена работа на работника и служителя на 

предприятие ползвател да се извършва с писмена заповед на предприятието, 
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което осигурява временна заетост, в която се посочват наименованието на 

длъжността и характерът на работата в предприятието ползвател, размерът на 

основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и 

периодичността на тяхното изплащане, продължителността на времето и 

условията, при които ще бъде изпълнявана работата, включително 

продължителността на работния ден или седмица. Предвидени са срокове за 

връчване на заповедта и за информиране за отказ на работа в предприятието 

ползвател от страна на работника или служителя, когато тя не съответства на 

неговата професионална квалификация и на здравословното му състояние или 

се намира в друго населено място. 

Изрично са регламентирани задълженията на предприятието, което 

осигурява временна заетост, да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса 

на труда, когато работникът или служителят не откаже предложената му работа, 

както и да начислява във ведомост за заплати и да плаща на работника или 

служителя трудовото възнаграждение, да му издаде извлечение от ведомостите 

за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и 

обезщетения, да му издаде и предостави необходимите документи, 

удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, при 

прекратяване на трудовото правоотношение да издаде заповед за уволнение или 

друг документ, с които се удостоверява прекратяването му, и да осигури 

работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за 

социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. 

Регламентирани са задълженията на предприятието ползвател към 

предоставените работници и служители - да определя работното място, където 

ще се изпълнява работата, да осигурява основни условия на труд и заетост и 

равно третиране, каквито е осигурило на работниците и служителите, които 

работят постоянно в него и изпълняват същата или сходна работа или 

длъжност, включително здравословни и безопасни условия на труд, да им 

връчва длъжностна характеристика за работата и да ги инструктира за нейното 

безопасно и здравословно изпълнение. С оглед да се улесни достъпът им до 

постоянна работа и до обучение с цел да се улеснят възможностите за 

израстване в кариерата и професионалната им мобилност е предвидено 

задължение за предприятието ползвател за предоставяне на писмена 

информация и предприемане на съответни мерки. Предвидено е при 

дисциплинарно нарушение предприятието ползвател да информира незабавно 

предприятието, което осигурява временна заетост, за нарушението и за времето, 

мястото и обстоятелствата, при които е извършено.  

Друга важна част от необходимата регламентация е уреждането на 

отношенията между предприятието, което осигурява временна заетост, и 

предприятието ползвател с договор между тях. В договора следва да се 

определят работата и длъжността, за изпълнение на която се предоставя 

работникът или служителят, продължителността на времето, за което се 

предоставя, задълженията на работника или служителя към предприятието, 

което осигурява временна заетост, задълженията на работника или служителя 
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към предприятието ползвател, разходите за трудово възнаграждение и другите 

плащания по трудовото отношение и разходите за социално и здравно 

осигуряване за времето, през което работникът или служителят работи в 

предприятието ползвател, задълженията на предприятието ползвател за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, отговорността за 

вреди от трудова злополука или професионална болест, отговорността при 

неизпълнение, както и други условия, свързани с работата. 

Изрично е предвидено, че за задълженията към работника или 

служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на 

временно възложената му работа, отговаря предприятието ползвател, доколкото 

страните не са уговорили друго. С изричен текст се предвижда, че предприятие 

ползвател, което е извършило масово уволнение, може да сключи договор с 

предприятие, което осигурява временна заетост, не по-рано от 6 месеца след 

извършването му. 

В законопроекта намират своята регламентация и задълженията на 

работника или служителя да изпълнява към предприятието, което осигурява 

временна заетост, тези задължения, които произтичат от трудовия договор, но 

не са свързани с непосредственото изпълнение на възложената работа в 

предприятието ползвател. Също така той следва да изпълнява към 

предприятието ползвател всички задължения, които произтичат от 

изпълнението на възложената работа. 

С оглед да се гарантира защита на работниците и служителите, 

предоставени за изпълнение на работа в предприятие ползвател, и за да не се 

допусне нарушаване на принципа на равно третиране, със законопроекта се 

уреждат изрично техните права. 

Законопроектът съдържа и разпоредба, която регламентира началото 

на изпълнението, както и условията, при които се прекратява изпълнението на 

задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател.  

Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване е 

предложена нова редакция на текста, уреждащ задължението на работодателя 

да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в 

Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. 

Предвидено е при определяне на представителите за информиране и 

консултиране на работниците и служителите в предприятия с 50 и повече 

работници и служители както и в организационно и икономически обособени 

поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители в числения им 

състав да се включват и работниците и служителите, предоставени от 

предприятие, което осигурява временна заетост. Във връзка с това е 

предложено и задължение на работодателя да им предоставя информация и за 

броя на работниците и служителите, предоставени от предприятие, 

осигуряващо временна заетост, или за намеренията си да ползва такива 

работници и служители. 



 

 

 

 

4 

Предложена е и промяна в Закона за уреждане на колективните 

трудови спорове, съгласно която по време на законна стачка работодателят 

няма право да приема на работа нови работници на мястото на стачкуващите, 

включително предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост. 

За да се гарантира правото на предоставените от предприятие, което 

осигурява временна заетост, работници и служители да търсят съдебна защита в 

случай на нарушаване на техните права, споровете между тях и предприятието 

ползвател са определени като трудови. 

В законопроекта са определени новите понятия “Предприятие, което 

осигурява временна заетост”, “Предприятие ползвател” и „Основни условия на 

труд и заетост”. 

По този начин в Кодекса на труда се въвеждат изискванията на 

Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост, които регламентират 

специфичните права и задължения на предприятието, което осигурява временна 

заетост, предприятието ползвател и работниците и служителите. 
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