
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

          Проект ! 
 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА 
 
(Обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. 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, бр. 94, бр. 108 и бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 35 и 

бр. 41 от 2009 г.) 

 

 

§ 3б от Преходните разпоредби се изменя така: 
 

§ 3б. От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. след предварително 
съгласуване с представителите на синдикалните организации и с 
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 периодът, за 
който се въвежда намаленото работно време по чл. 138а, ал. 1, може да бъде 
удължен с още три месеца. 

 
 

 

София, 28.10. 2009 г.    

                                       Вносители: 

                                       Светлана Ангелова, Вяра Петрова и Емануела Спасова 
 

 

 



 

М О Т И В И 

  

към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

 

 

С промяната в Кодекса на труда в края на 2008 г. беше приета преходна 

разпоредба, с която се предвиди за времето от 1 януари 2009 г. до 31 декември 

2009 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните 

организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 

периодът, за който се въвежда непълното работно време по чл. 138а, ал. 1, да 

може да бъде удължен с още три месеца. 

 От тази законова възможност от началото на 2009 г. досега са се 

възползвали 496 работодатели и 19 482 работници и служители, което доказва 

ефективността на преходната разпоредба на Кодекса на труда. 

 Ето защо, предлагаме тази мярка да продължи действието си и през 2010 

г. 
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