
 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

4 3 - т о Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект! 
 

Закон за изменение и допълнение на 
КОДЕКСА НА ТРУДА 

Обн., ДВ, бр. 26 от 01.04.1986 г. и бр. 27 от 04.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 
г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от 13.04.1990 г., в сила от 13.04.1990 г., бр. 
94 от 23.11.1990 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., в сила от 05.04.1991 г., доп., бр. 32 от 23.04.1991 г., 
изм., бр. 104 от 17.12.1991 г., в сила от 17.12.1991 г., доп., бр. 23 от 19.03.1992 г., изм. и доп., 
бр. 26 от 31.03.1992 г., доп., бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и доп., бр. 100 от 10.12.1992 г., в сила 
от 01.01.1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 
04.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 29.09.1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 05.01.1996 г., изм., бр. 12 от 
09.02.1996 г., изм. и доп., бр. 28 от 02.04.1996 г., изм., бр. 124 от 23.12.1997 г., доп., бр. 22 от 
24.02.1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 
08.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г., бр. 83 от 21.07.1998 г., бр. 108 от 15.09.1998 г., изм. 
и доп., бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 51 от 04.06.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.08.1999 г., изм., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 
16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 1 от 04.01.2002 г., бр. 105 от 08.11.2002 г., изм. 
и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 
01.01.2004 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 01.08.2004 
г., бр. 19 от 1.03.2005 г., изм., бр. 27 от 29.03.2005 г., доп., бр. 46 от 03.06.2005 г., изм., бр. 76 
от 20.09.2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., изм., бр. 105 от 
29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 
11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване 
на Република България към Европейския съюз, бр. 68 от 22.08.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; 
бр. 75 от 12.09.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп. бр. 105 от 22.12.2006 г., в 
сила от 01.01. 2007 г.; изм., бр. 40 от 18.05.2007 г.; бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 
г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм., бр. 
104 от 11.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., в 
сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., 
в сила от 02.01.2009 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 41 от 
02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 
г. ; изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г.; доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; 
изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2010 г.; 
изм. с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ - ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм. и доп., бр. 
100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 18 
от 01.03.2011 г., в сила от 01.03.2011 г.; доп., бр. 33 от 26.04.2011 г.; изм. и доп., бр. 61 от 
09.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2012 г.; изм. и 
доп., бр. 15 от 21.02.2012 г.; изм., бр. 20 от 09.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г.; изм. и доп., 
бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 7 от 19.06.2012 г. на КС на 
РБ - ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.; изм., бр. 77 от 09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.; доп., бр. 
82 от 26.10.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп., бр. 104 от 
03.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и 
доп., бр. 27 от 25.03.2014 г.; изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г. 

 



 2 

Параграф единствен: В чл. 154,  ал. 1 преди думите „Ден на труда” се добавя 
текстът „Годишнина от избухването на Априлското въстание и”  и алинеята добива следната 
окончателна редакция: 

Чл. 154, ал. 1: „Официални празници са: 1 януари - Нова година; 3 март - Ден на 
Освобождението на България от османско иго - национален празник; 1 май – Годишнина 
от избухването на Априлското въстание  и Ден на труда и на международната 
работническа солидарност; 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 6 
септември - Ден на Съединението; 22 септември - Ден на Независимостта на България; 1 
ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения; 24 
декември - Бъдни вечер, 25 и 26 декември - Рождество Христово; Велики петък, Велика 
събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за 
празнуването му.”  

 

 
 

 
София, 01.04.2015 г.    Вносители: 
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М О Т И В И 

към законопроекта за изменение и допълнение  
на Кодекса на труда 

 
В чл. 154 са посочени дните на официалните празници, които се честват в 

Република България. Сред тях е и 1май, който се чества като Международен ден на труда. 
Същевременно, по нов стил, тази дата е паметна за българския народ и като бележеща 
своеобразния апогей на борбите за национално Освобождение-датата на избухване на 
Априлското въстание. 

 
Макар в редица населени места този ден се отбелязва именно като годишнина от 

избухването на Априлското въстание, в съответния нормативен акт-Кодекса на труда, това не 
е регламентирано по надлежния ред. 

 
Именно и това е смисълът на направените предложения-да се регламентира 

нормативно като ден на официален празник ежегодното честване от избухването на 
Априлското въстание, като същевременно се запази и досегашното отбелязване на 
международния ден на труда. 

 
Подобно „двойно честване” в един и същи ден на повече от едно знаменателно 

събитие няма да е прецедент-например 9май, отбелязван както като Ден на Европа, така и 
като ден за отбелязване годишнината от края на Втората световна война и т.н. 

 

 
 
 
София, 01.04.2015 г.    ВНОСИТЕЛИ: 
 


