



Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я                         
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!



З А К О Н

за изменение И ДОПЪЛНЕНИЕ на Кодекса на труда

(Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г1995 г. - бр. 69 от 1995 г1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г1996 г., бр. 124 от 1997 г1997 г., бр. 22 от 1998 г1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г1998 г. - бр. 52 от 1998 г1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г1999 г., бр. 25 от 2001 г2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г2003 г., бр. 52 от 2004 г2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г2010 г. - бр. 91 от 2010 г2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и бр. 101 от 2010 г2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г2012 г. - бр. 49 от 2012 г2012 г.; изм.и доп., бр. 77  и 82 от 2012 г2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г2014 г.)

§ 1. В чл. 62 , ал. 3 думата „тридневен” се заменя със „седемдневен”.

§ 2. В чл. 173 се правят следните изменения: 
1. Отменят се ал. 1 и ал. 3.
2. В ал. 7 т. 3 се отменя. 
3. Отменят се ал. 8 и ал. 9.

§ 3. Член 277 се отменя.


§ 4. В чл. 328, ал. 1, т. 10 се изменя така:
„10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти и доктори на науките – при навършване на 65-годишна възраст;”

§ 5. В чл. 333, ал. 1 да отпаднат думите „и чл. 330, ал. 2, т. 6”. 

§ 6. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„Приложимост към трудовите отношения в микропредприятията и малките предприятия
§ 2а. Разпоредбите на чл. 136а, чл. 138а и чл. 181 не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия.”

§ 7. В Преходните разпоредби се отменя § 3з.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.   
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МОТИВИ

	Предлаганите мерки са насочени срещу задължително изпълнение на определени действия, дейности и задължения, което ще облекчи условията за стопанска дейност главно на микропредприятията и малките фирми. В същото време очакваме, че това ще намали и корупционния натиск върху бизнеса.
	Предлагаме да отпадне задължението на микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на инспекцията по труда за удълженото работно време; за предварително съгласуване със синдикатите временното установяване на непълното работно време; за издаването на правилник за вътрешния трудов ред.  
Увеличава се от три на седем дни срока за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор.
	Законопроектът предвижда отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските като неработещ текст.
	Предлага се да отпадне изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
	Предлагаме възстановяване правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По този начин се равнопоставят работещите по трудово и служебно правоотношение. Законът за МВР и Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България също предвиждат пределна възраст за служещите по тези закони.
	Предлага се да отпадне закрилата по чл. 333, ал. 1 при дисциплинарно уволнение на работника или служителя.
	Законопроектът няма да има отрицателни финансови последици върху фиска. Очаква се повишаване на ефективността на бизнеса предвид облекчаване на регулациите.
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