
1ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2019

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ
ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÍÀ ÑÈÍÄÈÊÀËÍÈÒÅ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÒ ÃÎÐÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ 
È ÄÚÐÂÎÏÐÅÐÀÁÎÒÂÀÙÀÒÀ 

ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ ÊÚÌ ÊÍÑÁ

BUILDING AND WOOD WORKERS’ 
INTERNATIONAL (BWI)

 
EUROPEAN FEDERATION OF BUILDING 

AND WOODWORKERS (EFBWW)

1
ÁÐÎÉ

I-III. 2019 ã.

ãîä.XX

Â áðîÿ ÷åòåòå:
 Застраховане за риска
 „трудова злополука“ 

 Специална закрила на
 работника при уволнение
 по КТ 

 Нови условия 
 за пенсиониране  
 от 1 януари 2019

 Възстановяване на 
 здравноосигурителни права

 Отговори на интересуващи 
 ви въпроси 

 Друга актуална 
 информация 

Èí ôîð ìà öèîí íèÿò áþ ëå òèí å ïðåä íàç íà ÷åí çà ðà áî
òå ùè â ãîð ñêî òî ñòî ïàí ñòâî, â äúð âîîá ðà áîò âà ùî òî, 
ìå áåë íî òî, öå ëó ëîç íîõàð òèå íî òî ïðîèç âîä ñòâî, â 
îò ðàñ ëî âè òå íàó÷ íè îð ãà íè çà öèè è èí ñòè òó òè, êàê òî è 
â äðó ãè ñðîä íè äåé íîñ òè.

×ðåç íå ãî ìî æå äà ïî ëó ÷à âà òå àê òóàë íà è ïî ëåç íà 
èí ôîð ìà öèÿ, äà îáìå íÿòå îïè ò, äà ïðà âè òå ñúîá ùå íèÿ, 
äà ðåê ëà ìè ðà òå âà øà òà ïðî äóê öèÿ, äà òúð ñè òå è ïðåä ëà
ãà òå òåõ íè êà, ìà òå ðèà ëè è äðó ãè, äà îá ÿâÿâà òå òå ëå ôî
íè è àä ðå ñè çà êîí òàê òè.

Öåíàòà íà ãîäèøíèÿ àáîíàìåíò å 15 ëåâà.

Àáîíàìåíòúò ñå èçâúðøâà â êàñàòà íà Ôåäåðàöèÿòà èëè ñ 
ïîùåíñêè çàïèñ ïî ñìåòêà: 

ÔÑÎÃÑÄÏ, ÁÄÑÊ ÅÀÄ  êëîí 4, óë. “Ïàð÷åâè÷” 42, Ñîôèÿ, 
BIG / STSABGSF, IBAN / BG48STSA93000010117490

Ñ íàñ ìîæåòå äà ñå ñâúðæåòå íà:
1606 Ñîôèÿ, óë. „Âëàäàéñêà“ ¹ 29

òåëåôîíè: (02) 952 31 21, ôàêñ: 851 73 97
 Email: fsogsdp@abv.bg; www.fsogsdp.bg

По случай празника на българската гора, на всички наши синдикални членове и работещи 
в горското стопанство пожелаваме здраве, пълноценна реализация и самочувствие 

от полаганите усилия за съхранението и развитието на гората 
– нашето национално богатство и бъдеще за поколенията.
Инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и екипа на ФСОГСДП

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ГОРСКИ ПРАЗНИК – СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА!



2 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2019

Вече стана традиция в първите месеци на годината работодателските организации да 
инициират законови промени, които увеличават гъвкавостта на трудовите отношения в 
посока намаляване на правата на работниците.

А какво мислят икономически активните хора? Данните за обществената оценка за три 
от предложените идеи разкриват следното:

Първо: „Одобрявате ли предложената промяна в Кодекса на труда, която предвижда 
премахване на надбавките за трудов стаж?“ Трима от всеки четирима граждани не одобря-
ват тази промяна, а само един от десетима я одобряват. Останалите 14% нямат мнение.

Това негативно мнение е сравнително равномерно застъпено в градове и села, сред 
млади и стари и различни етноси и занятия. С едно изключение обаче – в категорията 
„работодатели и арендатори“. При тях одобрението се среща 3 и половина пъти по-често 
от обичайното (35% вместо 10%).

За отбелязване е, че сред хората във възрастовия интервал 18-29 г., съотношението 
„одобрение – неодобрение“ също е доминиращо негативно (11% към 59%). Следователно 
може да се отхвърли предположението, че младите работници възприемат надбавките на 
по-опитните си колеги като дискриминация.

Дали това говори за остаряло мислене? Всъщност говори за наблюдение върху реал-
ността – обявите за търсене на наемни работници обичайно съдържат изискване за опре-
делен стаж със сходен предмет на дейност. Следователно трудово наетите осъзнават, че 
стажът е ценно качество на работната сила.

Второ: „Одобрявате ли предложената промяна в Кодекса на труда, предвиждаща разре-
шаване на сключването на трудови договори, при които работникът е длъжен да се явява на 
работа „на повикване“ и да му се заплаща само за отработените часове?“ Очевидно става 
дума за т. нар. договори „zero-hour”, които все по-широко се прилагат във Великобритания 
след кризата от 2008 г. Там те са остро критикувани от левите партии и профсъюзите зара-
ди това, че правата и задълженията на двете страни по такива договори образуват трайна 
пазарна ниша за „прекариат“ (от „precarious“ – рисков, несигурен и „пролетариат“). При-
чината е, че уж временната плаваща заетост се превръща в капан за дълговете и бедността. 
Въпреки това подобна уредба се предлага и у нас.

55% от пълнолетните българи не одобряват тази идея, а 28% я одобряват. Останалите 
17% са без мнение. И тук по-подробните разбивки показват, че гледната точка силно зависи 
от позицията на гражданина в релацията „работодател-работник“. При бизнеса и категори-
ята на „самонаетите„ съотношението между съгласни и несъгласни се обръща и става 49% 
към 38%.

Преобладаващо негативното мнение се обяснява не толкова с масово познаване на 
тенденциите в британския и други трудови пазари, колкото с фактическото положение в 
България - „гъвкавостта“ на труда у нас реално гарантира нестабилен живот на наемния 
работник и без специално предназначен за това регламент. 58% от българите получават 
част от номиналната си заплата в плик, за сметка на осигурителните си права; във всяко 

АГЕНЦИЯ АФИС: Предлаганите промени 
в Кодекса на труда заличават социални 

придобивки, завоювани през 19 век

Ñèíäèêàëíè íîâèíè
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пето домакинство (22%) поне един член губи работа в течение на година.
Трето: „Одобрявате ли предложената промяна в Кодекса на труда, предвиждаща двойно 

увеличение на разрешените часове за извънреден труд – от 30 на 60 часа месечно?“
54% не одобряват тази инициатива, а 27% я одобряват. Останалите нямат мнение. И по 

този въпрос е налице инверсия при „предприемачи, арендатори“ (60% са за, 31% против). 
Сред хората с доход на член на семейството от най-високата категория – над 1000 лв. месеч-
но, 46% „за“, 41% „против“.

Ако допълнителният труд годишно нараства от 150 часа на 300 часа при около 260 
работни дни, се прекрачва границата на 8-часовия работен ден и се преминава към „нова 
нормалност“ – 9-часов работен ден. Исторически, идеята „8 часа труд, 8 часа сън, 8 часа 
свободно време“ е минималното искане, от което тръгва в последната четвъртина на 19 
век световното работническо движение. Нейното осъществяване структурираше начина на 
живот през 20-ти век, при което огромното мнозинство, съставено от наемни работници, 
се ползваше от благата на цивилизацията. Същото важи за „прогресивните“ инициативи за 
създаване на социално дъно от „работещи бедни“.

Коментарът е въз основа на данни от национално проучване на общественото мнение, 
осъществено от Агенция АФИС в периода 9-15 март 2019 г. Интервюирани пряко „лице в 
лице“ в техните домове са 1008 лица в 126 гнезда, от които: в София – 18,8%; в област-
ните центрове – 34,7%; в другите градове – 20,8%; в селата – 25,7%. Доверителните 
интервали на отклоненията от регистрираните данни за дяловете над 5% са ± 2,1-2,8%. 
Данните са представителни за мнението на българските граждани на възраст от 18 до 
65 години.

Çäðàâîñëîâíè è áåçîïàñíè óñëîâèÿ íà òðóä

В изпълнение на Закона за 
здравословни и безопасни ус-
ловия на труд /ЗЗБУТ/ работо-
дателите следва да застраховат 
за риска „трудова злополука” 
работниците и служителите, 
извършващи работа, при коя-
то съществува опасност за 
живота и здравето им. Тази 
задължителна застраховка е 
за сметка на работодателя и 
се извършва по условия и ред, 
определени с Наредбата за за-
дължително застраховане на 
работниците и служителите 
за риска „трудова злополука”. 

При определяне на услови-

ята и реда за задължителното 
застраховане се отчитат осъ-
ществяваната икономическа 
дейност на предприятието и 
средното за страната ниво на 
коефициентите за честота и 
тежест на трудовите злополу-
ки.

Работниците и служите-
лите, които подлежат на за-
дължително застраховане, са 
тези, които извършват работа 
в основната и спомагателна-
та дейност на предприятията, 
принадлежащи към икономи-
ческа дейност трудов травма-
тизъм, равен или по-висок от 

средния за страната. Опреде-
лянето им по работни места 
и длъжности се извършва с 
писмена заповед на работода-
теля, като се отчитат резулта-
тите от оценката на риска. С 
оглед създаване на условия за 
прозрачност и справедливост 
при определяне на работни-
ците и служителите, които 
ще бъдат застраховани, преди 
издаването на заповедта рабо-
тодателят трябва да проведе 
консултации със службата по 
трудова медицина и с комите-
та/групата по условия на труд 
в предприятието.

Застраховане за риска „трудова злополука” 
и коефициент на трудов травматизъм 

за прилагане през 2019 година
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При доказана необходи-
мост съгласно оценката на 
риска или реализиран риск            
/допусната трудова злополука 
или инцинет, който би могът 
да доведе до трудова злопо-
лука/ могат да се определят и 
други работници и служите-
ли, които да бъдат застрахо-
вани за риска „трудова злопо-
лука”. Тази възможност може 
да се реализира, само когато 
икономическата дейност, към 
която принадлежи предприя-
тието, е включена в заповедта 
на министъра на труда и со-
циалната политика за опреде-
ляне на коефициента на тру-
дов травматизъм или когато в 
предприятието има подписан 
колективен трудов договор, 
в който е договорено за кои 
работни места и дейности 
в предприятието работещи-
те ще бъдат допълнително 
включени в кръга на застра-
хованите лица. В тази случаи 
разходите за застраховане на 
допълнително определените 
работници и служители са за 
сметка на работодателя и се 
считат за разход за дейността 
на предприятието.

Предназначението на за-
страховката за риска „трудо-
ва злополука” предпоставя 
необходимостта от наличи-
ето на валидна и действаща 
застраховка във всеки един 
момент, в който работниците 
упражняват труд. Работодате-
лят може да я сключи, когато 
намери за добре, но при за-
почване на работа всеки един 
от работниците следва да е 
застрахован и следователно, 
докато не сключи застрахов-
ка, работодателят не следва 
да допуска работниците до 

упражняване на труд. Застра-
ховката има за цел да осигури 
риска от упражняваната дей-
ност, поради което е и задъл-
жително. Ето защо във всеки 
момент от упражняването й 
този риск следва да е покрит 
от зстраховка.

Рисковете, които се покри-
ват от задължителната застра-
ховка „трудова злополука” са:

- Смърт на застраховано-
то лице в резултат на трудова 
злополука;

- Трайно намалена работос-
пособност в резултат на тру-
довата злополука;

- Временна неработоспо-
собност в резултат на трудова 
злополука.

Обезщетенията, които се 
изплащат, зависят от размера 
на зстрахователната сума и са, 
както следва:

- При смърт на застрахова-
но лице – в размер на застра-
хователната сума за съответ-
ния работник или служител, 
определена при сключване 
на застрахователния договор, 
но не по-малък от 7-кратния 
размер на годишната брутна 
работна заплата на работника 
или служителя;

- При трайно намалена ра-
ботоспособност – процент от 
застрахователната сума за съ-
ответния работник или служи-
тел, равен на процента трайно 
намалена работоспособност 
на работника или служителя, 
устаноивен от съответния ком-
петентен орган на медицин-
ската експертиа на работоспо-
собността;

- При временна нерабо-
тоспособност – процент от 
месечната брутна работна за-
плата на работника или слу-

жителя, при която е сключена 
застраховката, за всеки започ-
нат месец временна нерабо-
тоспособност в зависимост 
от продължителността на за-
кубената работоспособност, 
както следва/

  Над 10 до 30 календарни 
дни включителн – 3 на сто;

  Над 30 до 60 календарни 
вси ключително – 5 на сто;

  Над 60 до 120 календарн 
дни включително – 7 на сто;

  Над 121 календарни дни 
– 10 на сто.

Документите, необходими 
за заплащане на застрахова-
телната сума или застрахо-
вателното обезщетение, се 
представят от работодателя на 
застрахователя, както следва:

- Писмено искане;
- Копие от застраховател-

ния договор;
- Препис от акта за смърт и 

удостеверение за наследници;
- Копие от документите за 

временна неработоспособ-
ност или за трайно намалена 
работосдпособност /болничен 
лист, експервтна решение на 
ТЕЛК/НЕЛК и др./;

- Разпореждане на съответ-
ното териториално поделение 
на Националния осигурите-
лен институт за приемане на 
злополуката за трудова;

- Други документи, имащи 
значение за определяне на 
застрахователната сума или 
обезщетение.

Дължимото застраховател-
но обезщетение или сума се 
изплаща на застрахованото 
лице, а в случаите на смърт – 
на законните му наследници в 
15-дневен срок след предста-
вянето на всички посочени в 
договора документи.
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Правата на страните по до-
говора за задължителната за-
страховка „трудова злополу-
ка” се погасяват с 5-годишна 
давност от датата на настъп-
ване на застрахователното съ-
битие.

Максималният срок на до-
говора е ограничен до една 
календарна година с оглед на 
това, че министърът на труда 
и социалната политика еже-
годно определя коефициента 
на трудов травматизъм /Ктт/, 
който ще се прилага през 
следващата календарна годи-
на. В тази връчка работодате-
лите не трябва да изчисляват 
коефициента на трудов трав-
матизъм на своето предприя-
тие, а да следят, дали иконо-

мическата дейност, към която 
принадлежи предприятието 
им, е включена в заповедта на 
министъра на труда и соци-
алната политика за определя-
не на коефициента на трудов 
травматизъм.

Коефициентът на трудов 
травматизъм се определя на 
база статистическата инфор-
мация за трудовите злополуки 
по икономически дейности 
за 3-годишен период, пред-
хождащ годината, в която се 
правят изчисленията. Инфор-
мацията съдържа окончател-
ни данни за всяка календарна 
година от информационната 
система за трудовите злопо-
луки на НОИ. Целта е да се 
избегнат случайни промени в 

статистическите данни и да 
се отчете тенденцията на тру-
довия травматизъм – общо за 
страната и по икономически 
дейности.

Коефициентът на трудов 
травматизъм, който ще се 
прилага през 2019 г. е опреде-
лен на базата на окончателни-
те данни за 2014, 2015 и 2016 
г. от информационната систе-
ма за трудовите злополуки на 
НОИ.

По-долу публикуваме запо-
ведта на Министъра на труда 
и социалната политика за оп-
ределяне на коефицинет на 
трудов травматизъм по иконо-
мически дейности за прилага-
не през 2019 г. за съответните 
браншове.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД 01-879 ОТ 22.10.2018 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с параграф единствен от 
Заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6.02.2006 г. на Министерски съвет за 
приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 
„трудова злополука”,

ОПРЕДЕЛЯМ: 
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г., 

съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
МИНИСТЪР: /п/

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЕФИЦИЕНТ
на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

¹  Êîä ïî  Êîåôèöèåíò íà òðóäîâ
ïî Èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò ÊÈÄ -  òðàâìàòèçúì /Êòò/
ðåä  2008 /2013-2014-2015/
 Ïðîèçâîäñòâî íà äúðâåí ìàòåðèàë è èçäåëèÿ îò
 8. äúðâåí ìàòåðèàë è êîðê, áåç ìåáåëè; ïðîèçâîäñòâî 16 1,59
 íà èçäåëèÿ îò ñëàìà è ìàòåðèàëè çà ïëåòåíå
16. Ãîðñêî ñòîïàíñòâî 02 1,21
32.  Ïðîèçâîäñòâî íà ìåáåëè  31 0,78
33. Ïðîèçâîäñòâî íà õàðòèÿ, êàðòîí è èçäåëèÿ 17 0,78
 îò õàðòèÿ è êàðòîí

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,65
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Общи положения и преглед на съдебната 
практика

Закрилата при уволнение на работниците и 
служителите, работещи по трудово правоотно-
шение, е регламентирана в чл. 333 от Кодекса на 
труда /КТ/. Тя представлява уредена от закона 
задължителна процедура, която работодателят 
трябва да спази, преди да прекрати едностранно 
трудовото правоотношение на изчерпателно 
посочените в правната норма основания.

Приложното поле на предварителната 
закрила при уволнение се очертава в няколко 
насоки:

1. С оглед основанието, на което е възник-
нало прекратеното трудово правоотношение, 
закрилата се прилага за работника или служите-
ля по трудов /без трудовия договор за допълни-
телен труд по чл. 110, 111 и 114 КТ и трудовия 
договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 
1 – чл. 334, ал. 2 КТ/, както и към трудово пра-
воотношение, възникнало от конкурс – чл. 336 
КТ. Закрилата не се прилага към прекратяване 
на трудово правоотношение, възникнало от 
избор /чл. 339а КТ/. 

2. С оглед основанията за уволнение, които 
са изчерпателно изброени в чл. 333 КТ, напри-
мер по чл. 328, ал. 1, т. 2 при закриване на част 
от предприятието или съкращаване на щата; по 
т. 3 при намаляване обема на работата и т.н.

3. С оглед категориите работници и служи-
тели, за които тя се прилага: работничка или 
служителка, която е майка на дете до 3-годишна 
възраст; трудоустроен работник или служители 
и т.н.

Закрилата по чл. 333 КТ е предварителна, 
защото предхожда извършването на уволнение-
то. Нейното предназначение е да постави 
извършването на уволнението в зависимост от 
получаването на предварително разрешение от 
определен държавен или синдикален орган и 
само след получаването на това разрешение 
уволнението може да бъде извършено. Това раз-
решение се иска писмено от работодателя и 
трябва да се получи писмено от компетентния 
държавен или синдикален орган. Ако такова раз-

решение не е поискано, или след като е било 
поискано, изобщо не е било дадено, или не е 
било дадено преди уволнението, тогава извър-
шеното уволнение е незаконно само на това 
основание. Следователно защитната процедура 
по чл. 333 КТ представлява едно предварително 
условие, което работодателя е задължен да спази, 
когато извършва уволнение на посочените в 
закрилната норма по чл. 333 КТ работници и 
служители. Предварителното разрешение за 
уволнение означава даване на съгласие или отказ 
да се разреши извършването на уволнението от 
компетентен държавен или синдикален орган. 
Техните правомощия са точно регламентирани в 
правната норма и законът не допуска разширява-
нето им. Този орган е съответната областна 
инспекция по труда за случаите по ал. 1 и ал. 5 
на чл. 333 КТ и съответният синдикален орган за 
случаите на ал. 3 и ал. 4 от чл. 333 КТ. 

Предмет на уредба в колективния трудов 
договор са само онези трудово-правни или 
социално-правни въпроси, които не са уредени 
с повелителни разпоредби от закона. В чл. 333, 
ал. 4 КТ императивно е уреден видът на предва-
рителното становище – съгласие. Многократно 
в решенията си Върховният касационен съд              
/ВКС/ е приемал, че независимо че в колектив-
ния трудов договор е употребен изразът „пред-
варително становище” на синдикалния орган, 
по същество се касае за изискване на предвари-
телно съгласие, като липсата му е самостоя-
телно основание за незаконност на уволнението 
/Решение № 1214 от 21.05.2010 г. на ВКС/.

Полученото разрешение или даденото 
съгласие не прави уволнението съвместно 
действие на работодателя и на органа, който 
дава съгласие. Уволнението и в този случай 
остава едностранно волеизявление на работода-
теля.

Закрилата по чл. 333 КТ е „предварителна” 
и изрично в чл. 333, ал. 7 КТ е указано, че след-
ва да е осъществена до момента, в който запове-
дта за уволнение се връчи на работника или 
служителя, което може и да не съвпада с датата 
на прекратяване на трудовото правоотношение, 

Íåîáõîäèìî å äà çíàåòå

В какво се изразява специалната закрила на 
работника при уволнение по Кодекса на труда



7ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2019

т.е. уволнението трябва да бъде предварително 
подготвено. В случаите, когато трудовото право-
отношение се прекратява с предизвестие, съглас-
но чл. 335, ал. 1, т. 1 КТ прекратяването настъп-
ва по силата на закона с изтичането на срока на 
предизвестието, а заповедта има само констати-
вен характер. Съгласно Решение № 437 от 
20.01.2012 г. на ВКС, разрешението или съгла-
сието трябва да бъде дадено от съответните 
органи и получено от работодателя към момента 
на връчване на предизвестието. Съгласно 
Решение № 534 от 11.06.2010 г. на ВКС правната 
норма на чл. 333, ал. 1 КТ изисква по категори-
чен начин разрешението на инспекцията по 
труда да бъде дадено предварително. Във време-
во отношение това означава към момента на 
прекратяване на трудовото правоотношение 
работодателят да разполага с документ, който да 
удостоверява по категоричен начин разрешение 
на инспекцията по труда за уволнението на 
точно определен работник или служител.

Решение № 93 от 305/2013 г. на ВКС също 
потвърждава момента, към който следва да е 
налице предварителна закрила по чл. 333, ал. 1 
КТ, а именно: връчването на заповедта за увол-
нение или предизвестието за това, т.е. моментът, 
към който правото на работодателя да прекрати 
трудовото правоотношение е породило действие 
с достигането на писменото изявление до адре-
сата. Това е правно релевантният момент, към 
който следва да се преценява законността на 
изявлението – моментът, към който следва да се 
извършва преценката съществувало ли е потес-
тативното право на работодателя да уволни 
работника и надлежно ли е упражнено то, вклю-
чително и дали е преодоляна закрилата по чл. 
333, ал. 1 КТ. Без п равно значение на преценка-
та за спазване на предварителната закрила по 
чл. 333, ал. 1 КТ е моментът на изготвяне на 
заповедта за уволнение, тъй като съставянето й 
като документ не поражда правни последици, 
без материализираното в нея изявление да е дос-
тигнало до адресата.

Закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ е с обек-
тивен характер и цели да предпази работника 
или служителя от неблагоприятните последици 
на уволнението по съображения от социален и 
хуманен характер.

Закрилата при уволнение в хипотезите на 
чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ е част от мерките, които 
държавата предприема в изпълнение на своите 
задължения по чл. 16 от Конституцията на 

Република България, съгласно който трудът се 
гарантира и защитава от закона и по чл. 48, ал. 1 
и 2 от Конституцията на Република България, по 
силата на който гражданите имат право на труд 
и държавата се грижи за създаване на условия за 
осъществяването на това право и създава усло-
вия за осъществяване на правото на труд на 
лицата с физически и психически увреждания. 
Поради това закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ 
е държавна дейност, която се състои в преценка 
дали уволнението, чието разрешение се иска, ще 
бъде социално справедливо /Решение № 459 от 
15.01.2016 г. на ВАС/. Липсата на мнение на 
ТЕЛК в случаите по чл. 333, ал. 2 КТ – за трудо-
устроени работници /чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ/ или 
такива, боледуващи от болести, определени в 
Наредба № 5 от 1987 г., а именно исхемична 
болест на сърцето, активна форма на туберкуло-
за, онкологично заболяване, професионално 
заболяване, психично заболяване, захарна 
болест /чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ/, означава, че 
закрилата не е преодоляна. Задължението за 
поискване на това мнение е на работодателя. 
Ако в тези случаи има само предварително раз-
решение на инспекцията по труда, без да е иска-
но предварително мнение на ТЕЛК, това означа-
ва, че липсва пълна и всестранна информация за 
здравословното състояние на работника или 
служителя. Затова издаденото разрешение на 
инспекцията по труда е неправомерно.

Работодателят е длъжен да изпрати мнение-
то на ТЕЛК такова, каквото го е получил, на 
инспекцията по труда, за да даде /или откаже/ 
даването на разрешението за уволнение. Ако 
работодателят не е поискал или не е получил 
мнението на ТЕЛК в разумен срок, преди да 
поиска разрешение от инспекцията, закрилата 
по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ не е преодоляна и увол-
нението следва да бъде отменено само на това 
основание. Ако обаче работодателят е получил 
мнението на ТЕЛК и го е изпратил на инспекци-
ята по труда с искане за разрешение, той е 
изпълнил задължението си по Наредба № 5 от 
1987 г. Мнението на ТЕЛК трябва да има  съдър-
жанието, визирано в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 
от 1987 г., само че адресат на задължението по 
тази норма не е работодателят, а ТЕЛК: работо-
дателят не може да контролира дали решението 
на ТЕЛК е мотивирано и по какъв начин                      
/Решение № 118 от 04.06.2014 г. на ВКС/. 

Когато един работник или служител се полз-
ва от закрила на повече от едно основание, всяко 
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от тях трябва да бъде преодолявано поотделно.
Закрилата по чл. 333 е относителна, тъй като 

може да бъде преодоляна чрез получаване на 
съгласие от съответния орган. Изключение пра-
вят хипотезите на уволнение на бременна работ-
ничка или служителка, както и на работничка и 
служителка в напреднал етап на лечение ин-ви-
тро, при които законът предвижда абсолютна 
закрила при уволнение. В тези случаи предвари-

телната закрила се изразява в установяване 
поначало на забрана за уволнение и допускане 
на такова само в изчерпателно изброени малко 
на брой основания.

В нормативната уредба не е предвидено и 
възможност лицето да се откаже от закрилата 
при уволнение, като подпише декларация за 
отказ, нито право на работодателя да изисква 
такова действие от страна на закриляното лице.

Процедура по искане на разрешение 
от Инспекцията по труда

Териториално компетентна е съответната 
дирекция „Инспекция по труда”, на територията 
на която се намира седалището на предприятие-
то.

Искането се отправя писмено до директора 
на съответната териториално компетентна 
дирекция „Инспекция по труда”. Искането тряб-
ва да отговаря на следните изисквания: да е 
индивидуално за всеки работник или служител; 
да съдържа основанието, на което ще бъде 
извършено уволнението, и основанието, по 
което работникът и служителят ползва закрила 
при уволнение; да е мотивирано – да съдържа 
обстоятелствата и съображенията, поради което 
се иска уволнението.

Към искането се прилагат доказателства в 
подкрепа на основателността на уволнението, в 
зависимост от основанието, като например при 
закриване на част от предприятието или съкра-
щаване на щата – старо и ново щатно разписа-
ние; при дисциплинарно уволнение – докумен-
ти, свързани с дисциплинарното уволнение и 
др.

След подаване на искането за разрешение за 
уволнение на определен работник или служи-
тел, в 7-дневен срок съответната дирекция 
„Инспекция по труда” издава писмено разреше-
ние /съответно отказ/ за прекратяване на трудо-
вото правоотношение.

Както разрешението, така и отказът да се 
издаде такова е въпрос на независима преценка 
от страна на контролния орган, която той прави 
самостоятелно, в съответствие с изискванията 
на закона. Законодателят не е регламентирал 
задължение за мотивиране на отказа или на 
даденото разрешение за уволнение.

Разрешението за уволнение на инспекцията 
по труда не подлежи на съдебен контрол. 

Разрешението по чл. 333 КТ или отказът за дава-
нето му не представлява индивидуален админи-
стративен акт и действащото българско законо-
дателство не предвижда ред за неговото обжал-
ване. То е окончателно и не подлежи на пре-
разглеждане.

Даденото от инспекцията разрешение за 
уволнение или отказ са задължителни за работо-
дателя, но те са оттегляеми от инспекцията, 
която може да измени становището си /при 
представяне на нови доказателства, промяна в 
мнението на ТЕЛК, констатация за грешка и пр. 
възможности/ и тази й преценка не подлежи на 
контрол от гражданския съд, нито законът 
въвежда изискване за мотивиране на станови-
щето й. Работодателят е обвързан от последното 
й становище за всеки конкретен случай, което 
следва да бъде съобразено преди извършване на 
уволнението /Решение № 93 от 31.05.2013 г. на 
ВСК/.

За да бъде упражнено законосъобразно пра-
вото на уволнение при задължителната закрила 
по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ, трябва да е налице 
съответствие между основанието, за което е 
издадено разрешението за уволнение от инспек-
цията по труда, и основанието, на което факти-
чески е прекратен трудовият договор.

Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ се 
прилага само при някои от основанията за пре-
кратяване на трудовия договор, които изрично 
са посочени в нея: безвиновните основания на 
чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 КТ и прекратяването 
на трудовия договор поради дисциплинарно 
уволнение – чл. 333, ал. 2, т. 6 КТ. Разрешението 
на инспекцията по труда е винаги конкретно, 
като преценката за издаването му обхваща не 
само специфичното заболяване на работника 
или служителя, но и точното основание за бъде-
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За да придобият право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст след 31.12.2018 г, осигу-
рените лица (работили при трета категория 
труд) трябва да имат навършена минимална 
пенсионна възраст и определен осигурителен 
стаж, като показателите са различни, в зависи-
мост от пола и са както следва:

• За жени – възраст 61 г. и 4 м. и осигу-
рителен стаж 35 г. и 8 м.;

• За мъже – възраст 64 г. и 2 м. и осигу-
рителен стаж 38 г. и 8 м.

В случай, че лицата нямат право на пенсия 
по горните условия, то считано от 01.01.2019 г. 
преценка за правото на пенсия и нейния конкре-
тен размер се извършва при настъпване на след-
ните условия: навършена възраст от 66 г. и 4 м. 
за жените и мъжете и общ осигурителен стаж от 
минимум 15 години.  

 Правото на пенсия не се погасява по дав-
ност, ако не е упражнено от лицето, което е при-
добило това право. Лицата, които в предходна 
година са изпълнили условията за придобиване 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
ще могат да се пенсионират във всеки следващ 
момент по вече изпълнените условия и през 
следващите години, независимо от това дали 
има промени в условията за пенсиониране. 
Вземането на пенсия се погасява с изтичането 
на 3-годишен давностен срок, считано от 1 яну-
ари на годината, следваща годината, за която се 
отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и посте-
пенно изравняване на пенсионната възраст 
съгласно Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) за жените и мъжете, следва да завърши 

при навършването на 65-годишна възраст и за 
двата пола през 2037 г. След това, възрастта ще 
се обвързва с нарастването на средната продъл-
жителност на живота.

Изискуемият осигурителен стаж за пенси-
ониране за работещите при условията на трета 
категория труд също нараства с по два месеца 
годишно за жените и мъжете до достигане през 
2037 г. на 37 години за жените и 40 години за 
мъжете.

В КСО също е заложено изискуемата въз-
раст да се увеличава плавно, като нараства с по 
два месеца годишно до достигане на 67 години 
за жените и мъжете през 2023 г.

При определяне на размера на пенсиите за 
осигурителен стаж и възраст, отпуснати с начал-
на дата от 01.01.2019 г., тежестта за всяка година 
осигурителен стаж, регламентирана в КСО е 1,2 
процента и съответната пропорционална част от 
този процент за месеците осигурителен стаж, 
като не се предвижда по-нататъшното нараства-
не на тежестта на осигурителния стаж. 
Вследствие на тези промени всички пенсии за 
осигурителен стаж и възраст, както и за инва-
лидност поради общо заболяване, отпуснати по 
реда на КСО, ще бъдат определени с еднаква 
тежест на осигурителния стаж.

Ако лицата са придобили право на пенсия за 
придобит осигурителен стаж и възраст по раз-
поредбите на КСО и продължават да работят (не 
са прекратили трудовия си договор) след датата 
на придобиване на правото, но без да им е 
отпусната пенсия, за всяка година осигурителен 
стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 
2012 г. – 4, и съответната пропорционална част 

Нови условия за пенсиониране влязоха в сила 
от първи януари 2019 година

щото му уволнение и как то ще се отрази на 
здравословното му състояние. Обстоятелството, 
че инспекцията по труда е издала разрешение за 
уволнението на един служител поради съкраща-
ване на щата, не означава, че тя би дала същото 
разрешение за дисциплинарното му уволнение и 
обратно /Решение № 1326 от 07.07.2004 г. на 
ВКС/.

Даденото предварително разрешение за 
уволнение не прави само по себе си уволнение-
то законно. Законността на уволнение, извърше-
но с предварително разрешение, също може да 

се оспорва по чл. 344 КТ и такова уволнение 
може да се окаже незаконно, ако други изисква-
ния на закона са нарушени. Наличието на разре-
шение означава само, че при извършване на 
уволнението това законно изискване е спазено. 
Но то не прегражда пътя за оспорване на увол-
нението пред съда.

Съгласно разпоредбите на чл. 358, ал. 1, т. 2 
и ал. 2, т .1 КТ исковете по трудови спорове 
относно прекратяването на трудовите правоот-
ношения се предявяват в 2-месечен срок от деня 
на прекратяването.
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от тези проценти за месеците осигурителен 
стаж. Процентът за всяка година осигурителен 
стаж, придобит след датата на придобиване на 
правото на пенсиониране, се определя за дейст-
вителен осигурителен стаж без превръщане, 
придобит след 31.12.2006 г.

Доходът, от който се изчислява пенсията, се 
определя, като средномесечният осигурителен 
доход за страната за 12 календарни месеца 
преди месеца на отпускане на пенсията се умно-
жи по индивидуалния коефициент на лицето.

Индивидуалният коефициент се изчислява 
по различни методики в зависимост от начална-
та дата на пенсията. 

Когато пенсията се отпуска с начална 
дата след 01.01.2019 г., индивидуалният кое-
фициент се определя от дохода на лицето, 
върху който са внесени осигурителни вноски 
за времето от 01.01.2000 г. до пенсионирането.

От 1 януари 2019 г. от формулата за опреде-
ляне размера на пенсията, при изчисляване на 
индивидуалния коефициент отпада доходът на 
лицето, върху който са внесени осигурителни 
вноски за времето преди 01.01.2000 г., с изклю-
чение на случаите, когато лицето има по-малко 
от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. 
В случаите, когато осигурителният доход на 
лицето след 31.12.1999 г. е за период по-малък 
от 36 месеца, за недостигащия период се взема 
предвид последния осигурителен доход на лице-
то преди 01.01.2000 г. Ако доходът общо за 
целия осигурителен стаж е за период по-малък 
от 36 месеца, индивидуалният коефициент се 
изчислява от наличния осигурителен доход.

За пенсиите с начална дата след 1 януари 
2019 г. индивидуалният коефициент се опреде-
ля, като сборът на месечните съотношения 
между осигурителния доход на лицето за месеца 
и средния осигурителен доход за страната за 
същия месец се раздели на сбора от съотноше-
нията между броя на работните дни, за които се 
отнася осигурителният доход на лицето за съот-
ветния месец, и броя на работните дни през 
месеца – за всички месеци, участващи при 
изчисляване на индивидуалния коефициент. 
Индивидуалният коефициент не може да над-
хвърля средноаритметичната стойност на месеч-
ните съотношения между максималния месечен 
размер на осигурителния доход, определен със 
закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за съответната година, и средния 
месечен осигурителен доход за страната – за 

месеците след 31 декември 1999 г., участващи 
при изчисляването на индивидуалния коефици-
ент. Отработените часове от лицето се изчисля-
ват пропорционално на законоустановеното 
работно време.

За периодите, през които лицата са осигуря-
вани в УПФ (универсален пенсионен фонд), 
индивидуалният им коефициент, определен до 
31.12.2018 г., се намалява със средно претеглен 
коефициент, представляващ съотношение между 
размерите на осигурителните вноски за универ-
сален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за 
трета категория труд за лицата, родени преди 1 
януари 1960 г. След 31.12.2018 г. индивидуални-
ят коефициент на осигурените в универсален 
пенсионен фонд се намалява, като осигурител-
ния доход на лицето за всеки месец се намалява 
с дохода, определен въз основа на съотношение-
то за съответния месец между размера на осигу-
рителната вноска за универсалния пенсионен 
фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за 
трета категория труд за лицата, родени преди 1 
януари 1960 г.

Размерът на пенсията по чл. 68а от КСО 
(пенсия при „ранно пенсиониране”) се намалява 
с 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето 
месец до навършване на възрастта, посочена 
по-горе. 

Максимален размер на получаваните една 
или повече пенсии, без добавките към тях:

• от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. – 
запазва се, както и досега на 910 лв.,

• от 1 юли 2019 г. – става 1200 лв., определе-
ни като 40 на сто от максималния месечен раз-
мер на осигурителния доход, определен със 
Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г. 

Пенсиите и добавките към тях се отпускат 
от датата на придобиване на правото, ако заявле-
нието с необходимите документи е подадено в 
2-месечен срок от тази дата. Ако документите са 
подадени след изтичане на 2-месечния срок от 
придобиване на правото, пенсиите и добавките 
към тях се отпускат от датата на подаването им. 
Заявленията за отпускане и преизчисляване на 
пенсиите и необходимите документи могат да се 
подават до териториалното поделение на НОИ 
по постоянен или настоящ адрес на заявителя. 
Заявленията за отпускане или за преизчисляване 
на осигурителен стаж или за осигурителен стаж 
и доход, придобити след пенсиониране, могат да 
се подават и по електронен път на интер-
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Как да възстановим 
здравноосигурителните си права?

Здравноосигурителните права на граждани-
те, които се осигуряват за своя сметка: упражня-
ващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност по регистрация; еднолични търговци, 
собственици или съдружници в търговски дру-
жества; регистрирани земеделски стопани или 
тютюнопроизводители; се прекъсват, ако не са 
внесени повече от три месечни здравноосигу-
рителни вноски за период от 36 месеца (3 годи-
ни). Периодът се брои до началото на месеца, 
предхождащ месеца, в който на лицето е оказана 
медицинска помощ, платена от Националната 
здравноосигурителна каса. 

Когато здравноосигурителните права са 
прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липс-
ват повече от три вноски за здравно осигурява-
не, за да бъдат възстановени правата трябва да 
са заплатени всички задължения за здравно 
осигуряване за последните 60 месеца (5 годи-
ни). 

Заплащането на вноските става:
• по банков път. Осигурителните вноски по 

Закона за здравно осигуряване се внасят по бан-
ковата сметка за здравноосигурителни вноски 
на компетентната ТД на НАП. 

• чрез инсталираните физически ПОС тер-
минали на работните места в салоните за 
обслужване на НАП, като не се заплащат банко-
ви и други такси с дебитни и кредитни карти 
Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и 
Bcard. 

• с пощенски запис.
• по интернет, чрез електронната услуга на 

НАП за плащане на данъци, осигурителни 
вноски и публични задължения по интернет.

Справка за размера на дължимите здравноо-
сигурителни вноски и лихвите към тях може да 
направите на интернет страницата на НАП чрез 
електронната услуга на НАП „здравноосигури-
телен калкулатор“. 

Дължимите здравноосигурителни вноски, 
се внасят в размерите, определени за съответни-
те периоди, за които се дължат.

Вноските за здравно осигуряване за лицата, 
които се осигуряват за своя сметка, се дължат до 
25-то число на месеца, следващ месеца, за който 
се отнасят. 

Можете да поискате от офиса на НАП по 
постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, 
че сте с непрекъснати здравноосигурителни 
права, което да послужи пред здравните органи, 
ако Ви предстои спешно влизане в болница 
например. За да Ви бъде издаден този документ, 
трябва да представите вносните бележки, с 
които да докажете направените от Вас вноски за 
здравно осигуряване. Това удостоверение Ви 
дава възможност да ползвате безплатна меди-
цинска помощ за съответния период. 

Лицата, които не са осигурени на друго 
основание по същия закон, и внасят здравноос-
игурителни вноски за своя сметка следва да 
имат предвид, че преди да започнат сами да пре-

нет-страницата на НОИ.
Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок 

от датата на подаването на заявлението до съот-
ветното териториално поделение (ТП) на НОИ. 
Пенсиите за трудова дейност се отпускат и 
изплащат в минималния размер за съответния 
вид пенсия до определянето на действителния 
им размер по КСО, а когато за първи път се 
отпуска пенсия, длъжностните лица се произна-
сят с разпореждането за минимален размер в 
едномесечен срок от датата на подаване на заяв-
лението. След определянето на окончателния 
размер на пенсията и ако има разлика, то тя 
допълнително се изплаща на пенсионера от 
датата на отпускането. 

Към заявлението (обр. УП-1) за отпускане 
на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
вече е необходимо да се представят само доку-
менти, доказващи осигурителен стаж (трудова, 
осигурителна и/или служебна книжка). 

По-конкретно, за вида и броя на документи-
те, които е необходимо да попълните и подаде-
те, за да Ви бъде отпусната персонална пенсия, 
може да проверите на сайта на НОИ www.noi.bg 
или да попитате директно на място в съответно-
то ТП на НОИ, тъй като постоянно се променят 
изискванията за тях и се опасявам да не дам 
остаряла или невярна информация. 

Справка: чл. 68 – чл. 70 от КСО; Наредба за 
пенсиите и осигурителния стаж.
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веждат дължимите здравноосигурителни вноски 
към НАП, трябва да подадат декларация обра-
зец 7. 

Самоосигуряващите се лица: упражняващи 
свободна професия и/или занаятчийска дейност, 
лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдруж-
ници в търговски дружества, физическите лица–
членове на неперсонифицирани дружества и 
лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 
от Закона за данъците върху доходите на физи-
ческите лица, регистрираните земеделски сто-
пани и тютюнопроизводители) се осигуряват 
авансово върху месечен доход, който не може да 
бъде по-малък от минималния месечен размер 
на осигурителния доход за самоосигуряващите 
се лица и за регистрираните земеделски стопани 
и тютюнопроизводители, определени със Закона 
за бюджета на държавното обществено осигуря-
ване, и окончателно върху доходите от дейност-
та и доходите по т. 3, през календарната година, 
съгласно справката към данъчната декларация 
по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално 
осигуряване. Регистрираните земеделски стопа-
ни и тютюнопроизводители, произвеждащи 
непреработена растителна и/или животинска 
продукция, не определят окончателен размер на 
осигурителния доход за тази дейност. Вноските 
се внасят за сметка на самоосигуряващите се 
лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, 
за който се отнасят, а окончателната осигурител-
на вноска най-късно в срока за подаване на 
данъчната декларация по чл. 50 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. 
Българските граждани, които са длъжни да 

осигуряват себе си и пребивават в чужбина 
повече от 183 дни (повече от 6 месеца) през една 
календарна година, могат да не заплащат здрав-
ноосигурителни вноски до края на съответната 
календарна година, смятано от датата на напус-
кане на страната, и за всяка следваща календар-
на година, след подадено писмено заявление до 
НАП. Здравноосигурителните права след завръ-
щането им в страната могат да се възстановят 
след еднократно заплащане на сума в размер на 
12 здравноосигурителни вноски, определени по 
реда на ЗЗО върху минималния месечен размер 
на осигурителния доход за самоосигуряващите 
се лица, определен със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване към 
момента на внасянето на вноските.

Тези лица, които желаят да заявят кои точно 
задължения за здравноосигурителни вноски 
погасяват, следва да подадат писмено заявление 
по чл. 2а (Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 
29 декември 2005 г.  

Когато задължението за внасяне на осигури-
телните вноски е на работодателя или на друго 
лице, невнасянето на осигурителни вноски не 
лишава осигуреното лице от здравноосигури-
телни права. 

Справка: чл. 29, ал. 3 от ЗЗО, чл. 40, ал. 5 от 
ЗЗО, чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО;

чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, чл. 6, ал. 9 
КСО.

Въпрос: Работодателят 
ми предлага да прекратя тру-
довото си правоотношение с 
него срещу уговороено обез-
щетение, на основание чл. 331 
от Кодекса на труда. Колко 
заплати мога да получа като 
обезщетение в този случай? 

Отговор: Правното осно-
вание за прекратяване на тру-

довия договор по инициатива 
на работодателя срещу угово-
рено обезщетение е разпоред-
бата на чл. 331 от Кодекса на 
труда /КТ/. Инициативата за 
прекратяване на трудовия 
договор е на работодателя /чл. 
331, ал. 1 КТ/. Съгласно чл. 
331, ал. 1, изр. Второ от КТ 
работникът или служителят, 

към когото е отправено пред-
ложението за прекратяване на 
трудовия догвоор, следва да се 
произнесе писмено по него в 
7-дневен срок. В същата раз-
поредба е уточнено, че ако той 
не направи това, се смята, че 
предложението не е прието. 
Ако работникът или служите-
лят приеме предложението, 

Îòãîâîðè íà âàøè âúïðîñè:

Прекратяване на трудовия договор по инициатива 
на работодателя срещу уговорено обезщетение



работодателят му дължи обез-
щетение в размер на не по-мал-
ко от четирикратния размер на 
последното получено месечно 
брутно трудово възнагражде-
ние, освен ако страните са уго-
ворили по-голям размер на 
обезщетението /чл. 331, ал. 2 
КТ/.

Работодателят има право 
да направи предложение за 
прекратяване както на безсро-
чен, така и на срочен трудов 
договор. Същественото в слу-
чая е, че работодателят пред-
лага прекратяването „срещу 
уговорено обезщетение”. 
Предложението за прекратява-
не на трудовия договор може 
да бъде направено по всяко 
време на действие на трудово-
то правоотношение, т.е. вклю-
чително и по време, през което 
работникът или служителят 
ползва законоустановен 
отпуск.

Минималният размер на 
обезщетението е определен в 
закона – четирикратен размер 
на последното получено от 
работника или служителя 
месечно брутно трудово въз-
награждение /чл. 331, ал. 2 
КТ/. В същата разпоредба 
законодателят е предвидил, че 
страните по трудовото право-
отношение могат да уговорят 
и по-голям размер на обезще-
тението. Следователно работо-
дателят не може да предложи 
обезщетение в размер под 
минимално предвидения, но 
няма ограничение на макси-
малния размер на обезщете-
нието, така че работодателят 
не е обвързан с фиксирана 
горна граница на размера.

Работникът или служите-
лят, към когото е отправено 
предложението, трябва да 
вземе отношение по него, т.е. 
да заяви дали го приема, или 

го отхвърля. Предложението 
може да бъде прието така, 
както е направено. Възможно е 
работникът или служителят да 
приеме предложението и „под 
условие”, като уведоми рабо-
тодателя, че би се съгласил 
трудовият договор да бъде 
прекратен, ако размерът на 
обезщетението е по-голям, и 
да предложи друг размер. 
Работникът или служителят 
трябва да уведоми другата 
страна за своето становище в 
7-дневен срок от получаване 
на предложението /срокът е в 
календарни, а не в работни 
дни/.

Необходимо е уведомява-
нето да бъде в писмена форма 
и това изрично е предвидено в 
чл. 331, ал. 2 КТ. Ако работни-
кът или служителят не се про-
изнесе писмено по предложе-
нието в 7-дневен срок, се 
смята, че то не е прието. 
Липсата на изрично произна-
сяне се приравнява на отказ да 
се приеме предложението, т.
нар. „мълчалив отказ”. Затова 
„се смята, че то /предложение-
то/ не е прието”.

Страните по трудовото 
правоотношение могат да уго-
ворят единствено „по-голям 
размер на обезщетението” от 
предвидения в закона, но не и 
по-малък. Те следва да постиг-
нат съгласие за конкретния 
размер на обезщетението.

Съгласно чл. 331, ал. 3 КТ, 
ако договореното обезщетение 
по чл. 331, ал. 2 КТ не бъде 
платено в едномесечен срок от 
датата на прекратяване на тру-
довия договор, основанието за 
неговото прекратяване се 
смята за отпаднало.

Разпоредбата на чл. 228 
КТ регламентира, че брутното 
трудово възнаграждение за 
определяне на обезщетенията 

по раздел Трети на глава десе-
та от КТ е полученото от 
работника или служителя 
буртно трудово възнагражде-
ние за месеца, предхождащ 
месеца, в който е възникнало 
основанието за съответното 
обезщетение, или последното 
полуечено от работника или 
служителя месечно брутно 
трудово възнаграждение, 
доколкото друго не е предви-
дено. Съгласно чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за структурата и 
организацията на работната 
заплата в брутното трудово 
възнаграждение за определяне 
на обзещетенията по чл. 228 
от Кодекса на труда /т.е. и за 
обезщетението по чл. 331, ал. 
2 КТ, ако не е уговорено друго/ 
се включват:

1. Основната работна 
заплата за отработеното време;

2. Възнаграждението над 
основната работна заплата, 
определено според прилагани-
те системи за заплащане на 
труда.

3. Допълнителните трудо-
ви възнаграждения, определе-
ни с наредбата, с друг норма-
тивен акт, с колективен или с 
индивидуален трудов договор 
или с вътрешен акт на работо-
дателя, които имат постоянен 
характер;

4. Допълнителното трудо-
во възнаграждение при 
вътрешно заместване по чл. 
259 КТ.

5. Възнаграждението по 
реда на чл. 226, ал. 1 КТ;

6. Възнаграждението , 
заплатено при престой или 
поради производствена необ-
ходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 
КТ.

7. Възнаграждението по 
реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ.
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Въпрос: Ако работника 
или служителя няма изиску-
емия по закон 6-месечен стаж, 
длъжен ли е работодателят 
за първите 3 дни от отсъст-
вието по болест, да заплаща 
обезщетение на работника? 

Отговор: Съгласно чл. 40, 
ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) осигуре-
ните лица за общо заболяване 
и майчинство имат право на 
парично обезщетение вместо 
възнаграждение за времето на 
отпуск поради временна нера-
ботоспособност и при трудоу-
строяване, ако имат най-малко 
6 месеца осигурителен стаж 
като осигурени за този риск. 
Работниците и служителите, 
независимо от характера на 
работата, от начина на запла-
щането и от източника на 
финансиране, са задължител-

но осигурени за общо заболя-
ване и майчинство, инвалид-
ност поради общо заболяване, 
старост и смърт, трудова зло-
полука и професионална 
болест и безработица (чл. 4, 
ал. 1, т. 1 от КСО). При пре-
ценката на правото на обезще-
тение няма значение кога е 
натрупан необходимият 
6-месечен осигурителен стаж 
(непосредствено преди полз-
ването на обезщетението или 
по-рано), дали е прекъснат 
или непрекъснат, дали е поло-
жен при един или повече рабо-
тодатели. Съгласно чл. 40, ал. 
5 от КСО осигурителят изпла-
ща на осигуреното лице за 
първите 3 работни дни от вре-
менната неработоспособност 
70 на сто от среднодневното 
брутно възнаграждение за 
месеца, в който е настъпила 

временната неработоспособ-
ност, но не по-малко от 70 на 
сто от среднодневното угово-
рено възнаграждение. Предвид 
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от 
КСО, лице, което няма обща 
продължителност на осигури-
телния стаж 6 месеца, няма 
право на обезщетение за вре-
мето на отпуск поради вре-
менна неработоспособност 
поради общо заболяване. 
Мнението ни е, че когато лице-
то не отговаря на условията за 
отпускане на паричното обез-
щетение, то и осигурителят не 
дължи изплащане на въз-
награждение за първите 3 
работни дни от временната 
неработоспособност. 

Справка: чл. 4, ал. 1, т. 1 и 
чл. 40 от Кодекса за социално 
осигуряване.

Въпрос: По новия закон за 
изменение и допълнение на 
КСО следва, че от началото 
на 2019 година при изчислява-
не на размера на пенсиите 
няма да се вземат в предвид 
доходите, получени преди 1996 
година. Но тогава ще се пен-
сионират предимно жени, 
родени през 1957 – 58 г., които 
пък нямат ДЗПО и няма ли по 
този начин те да бъдат най 
ощетени от тази промяна? 

Отговор: Предвиденото 
отпадане на доходите не само 
преди 1997 г. (за избрани от 
пенсионера три последовател-
ни години от последните му 15 
години осигурителен стаж до 
края на 1996 г.), но и преди 
2000 г., няма никакво отноше-
ние към това дали хората са 
осигурявани в универсален 
пенсионен фонд (УПФ). 
Допълнителното задължител-
но пенсионно осигуряване 

(ДЗПО) е вторият стълб на 
пенсионната система и дава 
право на втора допълнителна 
пенсия на родените след 
31.12.1959 г., както и възмож-
ност за получаване на пенсия 
за ранно пенсиониране на 
работещите при условията на 
първа и втора категория труд. 
Този вид осигуряване е регла-
ментирано в дял втори на 
Кодекса за социално осигуря-
ване (КСО) и се осъществява 
чрез участие в универсални и/
или професионални пенсион-
ни фондове. Лицата, родени 
след 31.12.1959 г. задължител-
но се осигуряват от 01.01.2002 
г. за допълнителна пенсия в 
универсален пенсионен фонд 
(чл. 127, ал. 1 от КСО), ако са 
осигурени във фонд „Пенсии“ 
на държавното обществено 
осигуряване (с изключение на 
лицата, избрали да се осигуря-
ват само във фонд „Пенсии“ 

по реда на чл. 4б от КСО). 
Индивидуалният коефициент 
по чл. 70 от КСО на осигуре-
ните в универсален пенсионен 
фонд лица се намалява на база 
на съотношението между раз-
мерите на осигурителните 
вноски за универсален пенси-
онен фонд и за фонд „Пенсии“ 
за трета категория труд за 
лицата, родени пред и 
01.01.1960 г. за периодите, 
през които са се осигурявали в 
универсален пенсионен фонд, 
по ред, определен с акт на 
Министерския съвет. За хора-
та, родени в периода до края 
на 1959 г., които не са и не е 
следвало да са осигурявани и в 
универсален пенсионен фонд, 
индивидуалният коефициент 
не се намалява по горепосоче-
ния ред.

Справка: чл. 4б, чл. 70 и 
чл. 127 от КСО. 
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Èç äåéíîñòòà íà Ôåäåðàöèÿòà

Сключени нови браншови 
колективни трудови договори

 
На 19 декември 2018 г. след проведени 

съвместни срещи между нас (ФСОГСДП и 
НФЗГС на КТ „Подкрепа”) и директорите 
на шестте държавни предприятия, се подпи-
са нов БКТД за бранш „Горско стопан-
ство-стопанисване”. Той влезе в сила от 1 
януари 2019 г. и е с действие до 31.12.2020 г. 

На 5 март 2019 г., след проведени още в 
края на миналата година съвместни обсъжда-
ния с представители на ИАГ и ФСОГСДП към 
КНСБ и Национална федерация “Земеделие и 
горско стопанство” на КТ “ПОДКРЕПА” се 
подписа новият БКТД за бранш „Горско сто-
панство-контрол”. Той влиза в сила от 1 януари 
2019 г. и е с действие до 31.12.2020 г. 

И в двата БКТД са отразени всички измене-
ния на действащите към момента нормативни 
актове, касаещи предмета на договорите. 
Всички социални придобивки за синдикалните 
членове, които бяха извоювани и в досега под-
писваните договори се запазиха, като сме се 
стремили максимално да защитим правата и 
интересите на работещите в системата на 
„Горското стопанство”.

***
На 12.02.2019 г. се състоя редовно заседа-

ние на Юридическия консултативен съвет 
на КНСБ. На него се постави на обсъждане 
законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда, внесен от МТСП и приемане 

на експертно становище на КНСБ по законо-
проекта. Измененията, които се предлагат са в 
няколко посоки: засилване ролята на тристран-
ните съвети за социално сътрудничество като 
инструмент за подобряване на социалния диа-
лог, колективното трудово договаряне, услови-
ята на труд и др.; намаляване на периода на 
сумираното изчисляване на работното време на 
1 до 4 месеца в една календарна година, а не 
както е в момента – до 6 месеца; предвиждане 
с КТД да може се определя по-голям размер на 
полагания извънреден труд до 300 часа годиш-
но; въвеждане на право на униформено и 
работно облекло за работещите по трудов дого-
вор в държавната администрация – сега такова 
се полага само за държавните служители и т. н. 
На заседанието присъстваха: Ч. Христов - 
вицепрезидент на КНСБ и експерти – юристи 
от Централата на КНСБ и от колективните чле-
нове. От страна на ФСОГСДП присъстваше К. 
Обрешков. 

***
На 18.02.2019 г. се проведе заседание на 

Координационния съвет на КНСБ, на който 
бяха разгледани следните въпроси:

1. Актуална обществено-политическа и 
социално-икономическа ситуация в страната. 

2. Отчет за изпълнение на дейността на 
КНСБ за 2018г.

3. Стратегически синдикални приоритети и 
план за действие на КНСБ през 2019г.

4. Информация за предметния  кръг на 

Въпрос: Имаме служи-
телка в отпуск по майчин-
ство и следва ли да се увеличи 
процента за допълнително 
възнаграждение за трудов 
стаж и професионален опит 
за периода на майчинството 
при завръщането й на рабо-
та? 

Отговор: Съгласно чл. 12, 
ал. 1 от Наредбата за структу-
рата и организацията на работ-
ната заплата за придобит тру-
дов стаж и професионален 

опит на работниците и служи-
телите се заплаща допълни-
телно месечно възнагражде-
ние в процент върху основна-
та работна заплата, определе-
на с индивидуалния трудов 
договор. Трудовият стаж, заче-
тен съгласно чл. 163, ал. 14 и 
чл. 164, ал. 4 от КТ (времето 
на отпуск поради бременност 
и раждане и за отглеждане на 
дете до навършване на 
2-годишна възраст) се взема 
предвид при определяне раз-

мера на допълнителното тру-
дово възнаграждение за при-
добит трудов стаж и професи-
онален опит, тъй като призна-
тия на това основание трудов 
стаж е зачетен за такъв като 
време, през което е съществу-
вало трудово правоотношение, 
и е на същата длъжност или 
професия.  

Справка: чл. 12, ал. 1 от 
Наредбата за структурата и 
организацията на работната 
заплата; чл. 163 и 164 от КТ.
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законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда, по който започна работа екс-
пертна работна група на социалните партньо-
ри.

5. Доклад на Глобалната комисия за бъде-
щето на труда: „РАБОТА ЗА ПО-СВЕТЛО 
БЪДЕЩЕ” и други въпроси от компетенциите 
на Координационния съвет на КНСБ. 

***
На 22.02.2019 г. в гр. София, в сградата 

на КНСБ се състоя заседание на 
Консултативния съвет по социална сигур-
ност и безопасност при работа към КНСБ на 
тема „Поемане на вноската за безработица 
от КНСБ – възможности, реалности и перс-
пективи”. Заседанието се ръководеше от 
Президента на КНСБ, Пламен Димитров. Г-жа 
Ася Гонева – национален секретар на КНСБ 
докладва на присъстващите за постигнатото до 
момента като бяха представени предварителни 
разчети и идеи за начините, по които КНСБ ще 
организира поемането на тази огромна отго-
ворност. На заседанието присъстваха и пред-
ставители на основни членове. От страна на 
Федерацията присъстваше К. Обрешков. В 
дискусията се изразиха редица мнения, като 
основното около което се обединиха участни-
ците бе, че е необходимо първо въпроса да 
бъде сведен до знанието на синдикалните 
структури по места, за да се проучат нагласите 
на синдикалните членове за поемането на тази 
отговорност от КНСБ и едва след тогава да се 
вземе окончателно решение на национално 
ниво. 

***
На 06.03.2019 г. в сградата на КНСБ се 

състоя заседание на Националния стачен 
комитет (НСК) на КНСБ. Заседанието се 
ръководеше от Президента на КНСБ – Пл. 
Димитров. Т. Капитанов-национален секретар 
и председател на НСК представи на членовете 
на НСК ситуацията в страната към момента, 
както и секторите и браншовете, където има 
видимо социално напрежение. На заседанието 
присъстваха председатели на федерации и 
съюзи, които представиха своите становища 
относно положението в техните организации 
към момента, както и възможните „огнища” на 
социално недоволство сред синдикалните чле-
нове. Като главни теми на заседанието се офор-

миха нажежената обстановка сред работещите 
в градския транспорт в София, която предстои 
да се нормализира с подписване на споразуме-
ние, както и масовите протести на медицински 
сестри и здравни работници в страната. 
Основен мотив за възникналото социално 
напрежение сред здравните работници са отно-
сително ниските заплати в общинските и дет-
ските болници и осезаемата липса на персонал. 
Представител на Федерацията в заседанието бе 
К. Обрешков.  

***
На 07.03.2019 г.  в сградата на КНСБ се 

проведе конференция на тема „Бъдещето на 
труда – предизвикателства и възможни 
решения”. Заседанието се ръководеше от 
Президента на КНСБ-Пл. Димитров. На конфе-
ренцията присъстваха представители на основ-
ни членове и експерти от Централата на КНСБ. 
На присъстващите бе представен доклада на 
Глобалната комисия на Международната орга-
низация на труда (МОТ) на тема: „Бъдеще на 
труда: Работа за по-светло бъдеще” от Л. Томев 
– директор на ИССИ към КНСБ. На заседание-
то се изказа д-р Хелене Кортлендер от фонда-
ция „Фридрих Еберт България”. Конферентна 
видео-връзка беше проведена с г-н Оливер 
Зухи от Обединение на Германските профсъ-
юзи (DGB), който представи ситуацията в 
Германия. Основна тема в представения доклад 
бе „Дигитализацията и бъдещето на труда”, 
както и визията на КНСБ по въпроса. От стра-
на на Федерацията представител бе К. 
Обрешков. 

***
На 21 и 22 март 2019 г. се проведе заседа-

ние на Управителния съвет на ФСОГСДП 
при дневен ред:

1. Анализ на обществено-политическата и 
социално-икономическата ситуация в страната 
и в браншовете от състава на ФСОГСДП.

2. Информация, относно подписване на 
БКТД на работещите бранш „Горско стопан-
ство – контрол” и „Горско стопанство-стопа-
нисване” за 2019-2020 г.

3. Окончателен бюджет на ФСОГСДП за 
2019 г.

4. Отчет за дейността на Съвета за упра-
вление на целевите социални фондове за 2018 
година.


