
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект!



З А К О Н

за изменение и допълнение на Кодекса на труда

(обн., ДВ, бр. 26, изм. и доп. 27 от 1986 г., 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., 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., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр.35 и 41 от 2009 г.)


	§ 1. В чл. 140, ал. 4, т. 2 накрая се добавя “ както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 2. В чл. 147, ал. 1, т. 2 накрая се добавя “ както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 3. В чл. 307 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата ”кърмачки”се добавя “ както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро”.
2. В ал. 2 след думата ”кърмачката”се добавя “както и работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 4. В чл. 308 след думата ”бременните”се добавя “и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§  5. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, изречение първо след думата ”кърмачка” се добавя “както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро”, а думите “на бременната или кърмачката” се заменят с “им”.
2. В ал.2, изречение първо думите ”или кърмачката” се заменят с “кърмачката, работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро, както”.
3. В ал. 4 накрая се добавя “както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 6. В чл. 313а, ал.1 след думата ”служителка”се добавя “както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 7. В чл. 333, ал.5, изречение първо след думата ”служителка”се добавя “ както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро”.
§ 8. В допълнителната разпоредба, в § 1 се създава т.13:
“13. “Работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро” са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни”.


			ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., изм., бр. 35, 42 и 74 от 2009 г. се правят следните допълнения:
          1.В чл. 87 след думата “жени” се добавя “жени в напреднал етап на лечение ин-витро”.
          2.В чл.107 б, изречение първо накрая се добавя “или е в напреднал етап на лечение ин-витро”.
	В Допълнителната разпоредба се създава нов § 1:

“§ 1. По смисъла на този закон “жени (служителки) в напреднал етап на лечение ин-витро” са жени (служителки), които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до  ембриотрансфера., но не повече от 20 дни”.
 § 10. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г., доп., бр. 70 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., изм., бр. 59 и 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 69 и 108 от 2008 г., доп., бр. 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.7, ал.1, т.7 думите “бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила” се заменят с “бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да се ползват от тази закрила и са уведомили”.
 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т.15:
         “15. “жени в напреднал етап на лечение ин-витро” са жени, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до  ембриотрансфера., но не повече от 20 дни”.
         § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”..
      
         Законът е приет от 41-то Народно събрание на …………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

София, 7 октомври 2009 г.           ВНОСИТЕЛИ:
                                                           Ваньо Шарков и група народни представители






М О Т И В И

към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда

 	Целта на предлагания законопроект е да се създадат гаранции за осигуряване изпълнението на прогласената  в чл.52, ал. 3 от Конституцията на Република България функция на държавата за осигуряване закрила на здравето на гражданите и в частност на възложеното с чл. 126, ал. 1 от Закона за здравето задължение за осигуряване на здравна защита на репродуктивното здраве на гражданите.  
Статистиката показва, че около 270 000 двойки в Република България са с увредено репродуктивно здраве. Според доклада на Европейската комисията за демографските процеси и тенденции в Европейския съюз от 2008 г., населението на България ще се намали до 6,735 милиона жители до 2030 година, а до 2050 - на 5,923 милиона души. Според извлечението на ЕК за демографските процеси и тенденции в ЕС, през 2006 година у нас са се раждали по 1.37 деца на една жена, в сравнение с прираст от 2.07 деца на всяка жена през 60-те и 70-те години на миналия век. Големият брой на лицата с репродуктивни проблеми и липсата на закрила от страна на държавата на тези лица са едни от основните фактори за отрицателните демографски процеси, и представляват проблем с голяма обществена значимост, за чието преодоляване е необходимо спешно законодателно решение. 
От друга страна, с предлагания законопроект българското трудовоправно законодателство се привежда в съответствие на изискванията на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, както и Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд. 
Законопроектът е изготвен и в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските Общности в Люксембург в тази област (Решение на Европейския съд по дело C 506/06 (Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG). Бързото развитие на репродуктивната медицина в световен мащаб поставя нови изисквания към законодателството, което следва да уреди по адекватен начин, нововъзникналите обществени отношения. С посоченото решение на Европейския съд по дело C 506/06 (Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG) се приема, че „Член 2, параграф 1 и член 5, параграф 1 от Директива 76/207 не допускат уволнение на работничка, която се намира в напреднал етап на лечение за оплождане ин витро, а именно между фоликулната пункция и непосредствено предстоящото поставяне на оплодените ин витро яйцеклетки в маточната ѝ кухина, доколкото е доказано, че уволнението е основано главно на факта, че заинтересованата е претърпяла такова лечение.“ Съгласно чл. 220 от Договора за Европейската общност, Съда на Европейските Общности е компетентен да тълкува нормите на правото на Европейския съюз.  Следователно, разпоредбите на директивата трябва да бъдат прилагани по начина, по който са тълкувани от Съда на Европейските Общности в посоченото решение. Имайки предвид върховенството на правото на ЕС, националното ни законодателство следва да бъде променено в съответствие с решението на Съда на Европейските Общности.
Предвид изложените мотиви, с настоящия законопроект се запълва съществуващата празнота в българското законодателство, като се създават норми, с които се осигурява трудовоправна защита на жените, намиращи се в напреднал етап на  лечение за оплождане ин витро. Оплождането ин витро, е една от най-широко използваните в момента методи за лечение на жените с увредено репродуктивно здраве. С предлаганото законодателно решение работничките и служителките, намиращи се в напреднал етап на  лечение за оплождане ин витро се включват в категорията работниците и служителите, ползващи се със специални закрила при полагане на труд и със закрила при уволнение, наравно с бременните, кърмачките и майките на деца до три години. 
           По съображения, свързани със спазване принципа на правната сигурност и съобразяване с интересите на бизнеса и работодателите, закрилата срещу уволнение, предоставена от настоящия законопроект, се отнася единствено за работничките, които към датата на връчване на заповедта за уволнение се намират в напреднал етап на  лечение за оплождане ин витро. 
           В Допълнителната разпоредба, се създава т.13, в която се дава легално определение на понятието “работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро” съгласно което това са “работничките и служителките, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до  ембриотрансфера., но не повече от 20 дни”.
В заключителните разпоредби се правят съответните кореспондиращи изменения и допълнения в Закона за държавния служител и в Закона за защита от дискриминация.


			

София,7 октомври 2009 г.		      Вносители:

                                                     Ваньо Шарков и група народни представители









