
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

КОДЕКСА НА ТРУДА   

 

(Обн., ДВ, бр. 26 и бр. 27 от 1986 г., доп., бр. 6 от 1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 1990 

г., изм., бр. 30, бр. 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г., доп., бр. 32 от 1991 г., изм., бр. 104 от 

1991 г., доп., бр. 23 от 1992 г., изм. и доп., бр. 26 от 1992 г., доп., бр. 88 от 1992 г., изм. и 

доп., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 

1995 г., доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 12 от 1996 г., изм. и 

доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - 

Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 1998 г.; доп., бр. 56, бр. 83, 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., изм., бр. 1, бр. 105 от 2002 г., изм. и доп., бр. 120 

от 2002 г., бр. 18 от 2003 г., изм., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 52 от 

2004 г., бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2005 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 

г., изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 2006 г., изм., 

бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48, бр. 57, бр. 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., изм., бр. 40, бр. 

46, бр. 59, бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 104 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43, 94 108 и 109 от 

2008 г., изм. и доп., бр. 35, бр. 41 и бр. 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15, бр. 46, бр. 58, бр. 

77 и бр. 91 от 2010 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г.; изм., бр. 100 от 

2010 г.)) 

 

§ 1. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

 "(2) Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен 

отпуск до края на календарната година, за която се отнася, по реда, определен в този 

кодекс"; 

2. В ал. 3: 
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 "(3) Когато в периода, определен в графика по ал. 1, работникът или 

служителят не е могъл да ползва платеният си годишен отпуск по причини, предвидени в 

чл. 176, ал. 1 и 2, той може да го ползва по друго време през същата календарна година, 

но не по-късно от изтичане на двегодишния срок по чл. 176, ал. 3." 

 

§ 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

 "(1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи 

за следващата календарна година ползването на платения годишен отпуск на работника 

или служителя, но не повече от половината"; 

2. В ал. 2: 

 "(2) Ползването на платения годишен отпуск се отлага и когато през 

календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал 

възможност да го използва изцяло или отчасти поради ползването на отпуск за временна 

неработоспособност, за бременност, раждане или отглеждане на малко дете, ползване 

на друг законоустановен отпуск, както и по независещи от него причини, за които е 

уведомил писмено работодателя най-малко седем дни предварително." 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 3. Отложеният платен годишен отпуск по чл. 176, ал. 1 и 2 се включва в платения 

годишен отпуск в следващата календарна година и се ползва по реда, предвиден за него, 

до изтичане на двегодишния срок по чл. 176, ал. 3. 

§ 4. В Закона за държавния служител (обн, ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 1 от 

4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 

21.12.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм., бр. 70 от 

10.08.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., бр. 30 от 

11.04.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., 

изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., бр. 108 от 19.12.2008 г., изм., 

бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., доп., 

бр. 103 от 29.12.2009 г., изм., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., изм. и 

доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 77 от 1.10.2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд 

на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., бр. 1 от 

4.01.2011 г.се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В чл. 59, ал. 1 и 2: 

 "(1) Когато нуждите на службата налагат, органът по назначаването може да 

отложи за следващата календарна година ползването на платения годишен отпуск на 

държавния служител, но не повече от половината"; 

 (2) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през 

календарната година, за която се отнася, държавният служител не  имал възможност да 

го ползва изцяло или отчасти поради временна неработоспособност, бременност, 

раждане и отглеждане на малко дете, ползване на друг законоустановен отпуск, както и 

по независещи от него важни причини, за които уведомява писмено органът по 

назначаването най-малко седем дни предварително. В този случай платеният годишен 

отпуск се ползва в календарната година, в която е отпаднала причината за отлагането му, 

но не по-късно от двегодишния срок по ал. 5." 

 

§ 5. Параграф 25, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в "Държавен вестник" бр. 58 от 

30 юли 2010 г. се отменя. 

 

          § 6. Полагаемият се платен годишен отпуск за 2010 година се ползва при 
условията на този закон. 

 

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" . 

 

 

 
 

 

 

Законът е приет от XLI Народно събрание на ................. 2011 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 
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МОТИВИ 

към проектозакона за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда 

 
  
Приемането на предлагания законопроект за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда се налага от влизането в сила на Решение№ 12 от 11 ноември 2011 г. 

по к.д. № 15 от 2010 г. (обн. ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г.) на 23 ноември 2010 г., с което 

бяха обявени за противоконституционни и несъответстващи на международни 

договори, по които България е страна на някои разпоредби от Закона за изменение и 

допълнение на Кодекса на труда от м.юли 2010 г. С него се изпълнява задължението 

на Народното събрание по чл. 22, ал. 2 и 4 от Закона за Конституционния съд за 

уреждане на правните последици, възникнали от акта, обявен за 

противоконституционен, от органа, който е постановил. 

Целта на законопроекта е да утвърди ползването на платения годишен отпуск 

за 2010 г. и следващите години през календарната година, за която се отнася и да 

гарантира неговото реално ползване съгласно чл. 48, ал. 5 от Конституцията. 

В духа на Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. със законопроекта 

се предвиждат допълнителни гаранции за реално ползване на платения годишен 

отпуск от 2010 г. и следващите години, за които се отнася и държавните служители, 

работодателите и органите по назначаване. 

Предвид възникналите спорове и тълкувания за реда за ползване на платения  

годишен отпуск за 2010 година предлагаме той да се прехвърли към натрупания до 

края на 2009 г. отпуск с опция за безсрочно ползване. Логично е, че изискванията в 

Кодекса на труда и Закона за държавния служител, включително съставяне на график 

за ползване на отпуск за ползване на 2010 г., е неприложимо за 2010 г. 

Параграф 25, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

от м.юли 2010 г., който предвижда влизането в сила на измененията в чл. 224, ал. 1 от 

Кодекса на труда от 1 януари 2012 г. предпоставяше действието на § 3е от Преходните 

и заключителни разпоредби на същия закон. След като с Решение № 12 от 11 ноември 

2010 г. § 3е беше обявен за противоконституционен и противоречащ на международни 

договори, по които България е страна, § 25, т. 2 от същия закон е лишен от смисъл, 

поради което "отлагането" на неговото влизане в сила няма абсолютно никакво 
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оправдание и е безсмислено. Частичното обявяване на чл. 224, ал. 1 КТ за 

противоконституционен прав по силата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията още по-

наложително отмяната на § 25, т. 2 ПЗР на Закона за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда от м.юли 2010 г. 

Внесеният законопроект има за цел да отговори на очакванията за ползване 

на платен годишен отпуск след решението на Конституционния съд №12/2010 г. за 

обявяване на противоконституционни на отделни текстове от приетия законопроект. 

 

 

 
06.01.2011 г. 

 

Вносители: 

 

 

 


