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Генът на синдикатите е толкова устойчив, защото не е заложен в политическа-
та идентификация, а в обществените интереси на синдикалните членове. Мисията на 
КНСБ винаги е била и ще бъде да представлява и да защитава интересите на работещи-
те българи. Конфедерацията през годините става пример за демократична трансфор-
мация на старите структури в цяла Източна Европа. Това каза президентът на КНСБ 
Пламен Димитров в словото си при отбелязването на 30-годишнината от учредяването 
на синдиката на 17 февруари.

Тържествената церемония в НДК бе уважена от над 1000 гости, сред които президен-
тът Румен Радев, председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, премиерът 
Бойко Борисов, кметът на София Йорданка Фандъкова, министри, депутати, кметове, 
работодатели, дипломати. Официалните гости и председателите на федерациите в 
структурата на КНСБ получиха юбилейния знак на КНСБ.

Пред гостите Димитров изтъкна ключовите характеристики на конфедерацията - 
експертност, прагматизъм и принос за решаване на кризи. Ценностите на КНСБ са сво-
бода, справедливост и солидарност. Конфедерацията е незаобиколим фактор в обществе-
но-политическото пространство и живот. През годините КНСБ успя да свърши няколко 
много важни неща - необходимите промени за модернизиране на трудовото законодател-
ство, безопасността и здравето на работа, реформата в пенсионната система.

За две неща през годините бяха допуснати грешки - здравната реформа и социално-
то измерение на икономическите реформи, които да бъдат справедливи, каза Димитров. 
Колективното договаряне има какво още да получи от развитието си, посочи той и изтък-
на, че там, където има синдикати, където има колективни трудови договори доходите 
са с 14% по-високи. Димитров напомни, че покритието с колективни трудови договори 
трябва да е поне 60 на сто, а не сегашните 30 и че очаква от законодателната власт и 
Министерския съвет да помогнат за гарантиране правото на сдружаване в синдикални 
организации като се криминализира забраната за това.

Доходите остават приоритет на КНСБ и занапред. Те могат да бъдат по-високи, 
ако това, което се произвежда, се разпределя по-справедливо, подчерта Димитров.  „Ние 
успяхме за 10 години, последните 10 години особено, и в последните 3-4 от тях най-от-
четливо, да удвоим работните заплати, но въпреки всичко темпът на конвергенция, тем-
път на догонване е изключително бавен и ни оставя пак последни по доходи“, коментира 
Димитров.

Президентът Румен Радев поздрави КНСБ за празника и посочи, че е много силен съюз-
ник за постигането на важната национална цел - развитието на човешкия капитал на 
хората. „Това е залог за нашите бъдещи успехи. Каквото и да правим най-важното оста-
ват хората, за да имаме най-сетне пречупен отрицателен демографски темп, за да имаме 
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квалифицирана и ефективна работна ръка и перспектива за бъдещето“, каза Румен Радев.
По думите му трябва да се направи верния за България баланс между инвестиции в 

инфраструктура и инвестиции в хора. За президента хората трябва да бъдат абсолютен 
приоритет, за което поздравява работата на КНСБ. Авторитетът на конфедерацията 
се дължи на неговите членове и на смелостта на ръководството да отстоява ясната цел 
- да търси истината и причината за проблемите в нашето общество, похвали президен-
тът мисията на синдикалната организация.

„Защитата на правата на трудещите се нуждае от активни дейности във всяка епо-
ха и във всеки социален и икономически проблем“, подчерта Радев. За него КНСБ не е прос-
то социална, а мъдра, национална и отговорна организация. Радев поздрави КНСБ за про-
активната й позиция по отношение на Зелената сделка, която неминуемо щяла да доведе 
до дълбока трансформация на икономическите и социалните проблеми в европейските 
страни. „Тук трябва да имаме ясни позиции и рационални действия“, призова той. Той 
поздрави синдикалните членове за борбата, която водят с бедността и за преодоляване 
на растящите неравенства, защото това е фундаментален проблем за нашето общество.

Радев пожела на КНСБ да продължава да стои на висотата на очакванията на хора-
та, да защитава и занапред гордо авторитета си и заедно с другите социални партньори 
да направи една по-справедлива и по-добра България, в която нашите деца да останат да 
учат и да работят.

Премиерът Бойко Борисов обяви в словото си, че подкрепя предложението на КНСБ 
за създаване на единен орган, който да анализира отражението от Зелената сделка и да 
изгради единна позиция на страната ни по нея.

Трудещите се нуждаят от синдикална организация като КНСБ, която може да отго-
вори на нуждите на бъдещето, каза в словото си и председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева и подчерта, че конфедерацията е както ключов партньор в социалните 
реформи, така и сериозен опонент на управляващите. България е член на Европейския 
съюз и нашето законодателство беше усъвършенствано и с помощта на експертите от 
КНСБ, които не спират да бъдат търсени и от партньорите си в Тристранния съвет, 
отбеляза Караянчева. Нека институциите и обществото заедно със синдикатите вървим 
ръка за ръка за просперитета на България и за един по-добър живот на българските граж-
дани, завърши тя.

Кметът на София Йорданка Фандъкова подчерта, че столицата може да бъде локомо-
тив, който да извежда страната ни напред „За мен активният социален диалог, подкре-
пен с включването на споразумения, е ключът за постигането на нови решения, преодоля-
ването на предизвикателствата и развитието на нашия град. Вярвам, че София е пример 
за това как със съвместни усилия и диалог могат да се постигат резултати“, допълни тя. 

Тя увери,че в момента се работи по точките на подписаното преди няколко месеца 
споразумение с КНСБ в сферата на политиките за социалния диалог, повишаването на 
заетостта, развитието на човешките ресурси, здравеопазването, културата, социалните 
дейности, образованието, бедността и подобряването на административното обслуж-
ване.  „Инвеститорите идват там, където има предвидимост, стабилност, по-добра 
инфраструктура и образовани кадри“, допълни Фандъкова. Тя посочи, че равнището на 
заетост в столицата е достигнало 76%, а безработица реално няма. 

През цялата година КНСБ ще отбележи своя юбилей с над 100 инициативи в цялата 
страна – благотворителни, младежки, екологични.

Със специалната награда на името на проф. Кръстьо Петков «За цялостен принос в 
развитието на синдикалното движение в България» на КНСБ, от ФСОГСДП бяха награ-
дени Никола Абаджиев -  - бивш председател на Федерацията и Любка Антова – бивш зам. 
председател.
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ЗАПОВЕД НА СОЦИАЛНИЯ МИНИСТЪР: 
Задължителна дезинфекция на работните места 

поне два пъти дневно
Заповед на социалния министър Деница Сачева задължава работодателите да правят задъл-

жителна дезинфекция на работните места, разрешава им да отстранят временно работник или 
служител, който не носи дадените му от службата предпазни средства, като маска за лице и 
ръкавици. Разпореждането е във връзка с въведеното в страната извънредно положение с цел 
ограничаване разпространението на коронавируса. На входа ще работещите ще трябва да 
бъдат проверявани за симптоми на респираторни заболявания и при такива ще бъдат връщани. 
Работодателите ще са длъжни да провеждат извънредни инструктажи и да осигуряват дезин-
фекция на помещенията поне два пъти дневно.

Вижте пълния текст на заповедта:
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здра-

вословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г.

НАРЕЖДАМ: 
I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция 

на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, 
като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите с акцент върху 
ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация 
за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни 
материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

COVID-19 – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Усложняването на ситу-
ацията на пазара на труда и 
необходимостта от разяс-
нения на новото законода-
телство, свързано с извън-
редното положение, налагат 
експертите на КНСБ да са 
в готовност да отговорят на 
поставени въпроси. За целта 
е създадена специализирана 
мрежа от експерти, включва-
ща регионалните и браншо-
ви структури на синдиката.

Консултациите са пред-

назначени за синдикални 
членове, но отговорите на 
поставените казуси ще бъдат 
достъпни за всички потреби-
тели на сайта на конфедера-
цията.

Въпросите могат да се из-
пращат на специален имейл 
адрес knsb@knsb-bg.org. 
Отговорите ще бъдат публи-
кувани в раздел „Въпроси и 
отговори“ на новата секция 
COVID-19 в сайта на КНСБ.

Освен отговори на въ-

проси, в сайта потребители-
те могат да намерят пълен 
анализ на приложението на 
Закона за мерките и дейст-
вията по време на извънред-
ното положение, изготвен от 
експертите на КНСБ. Отново 
там е публикувана и друга-
та полезна информация и 
актуализирани справки за 
отражението на кризата вър-
ху заетостта и дейността 
на предприятията в цялата 
страна.

Експертите на КНСБ започват консултации 
по трудови, осигурителни, синдикални и 

други въпроси, възникнали в кризата
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2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на тери-
торията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на 
остри заразни заболявания.

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както 
между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на пред-
приятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения 
и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рам-
ките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производи-
теля на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна 
дезинфекция след приключването на всяка смяна.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: теча-
ща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и 
други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветря-
ване на помещенията.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещи-
те според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за 
служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превоз-
ното средство и им се осигурят защитни средства.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят 
грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоста-
вените им лични предпазни средства.

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на 
труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и 
служители.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция „Главна инспек-
ция по труда“.

Въпрос: Може ли да ни нама-
лят заплатата без наше зна-
ние? 

Отговор:  В трудовия дого-
вор се определя основното и 
допълнителните трудови въз-
награждения с постоянен харак-
тер, както и периодичността на 
тяхното изплащане.

При сключването на трудов 
договор работодателят е задъл-
жен да определи както основно-
то възнаграждение, така и 
допълнителните възнагражде-
ния с постоянен характер.

Законът предвижда, че изме-
нение на трудовия договор 
(включително и размера на въз-
награждението) се допуска само 
и единствено по писмено съгла-

сие между страните.
Това означава, че с допълни-

телно писмено споразумение, 
работодателят и работникът 
могат да изменят всеки от еле-
ментите на съдържанието на 
съществуващ между тях трудов 
договор (работно време, длъж-
ност, срок, трудово възнаграж-
дение, и др.) за определено или 
неопределено време, което след-
ва да се запише в споразумение-
то.

Клаузите, които се изменят, 
изрично се посочват в допълни-
телното споразумение към тру-
довия договор.

В случай, че работникът или 
служителят не е съгласен с пред-
ложената от работодателя про-

мяна в условията на трудовия 
договор (включително и размера 
на заплатата) и не подпише 
допълнителното споразумение, 
то не поражда правни последи-
ци. Остават да действат клаузи-
те на подписания от двете стра-
ни досегашните условия на тру-
довия договор или допълнител-
ното споразумение към него.

Съгласно чл. 272, ал. 1 от КТ 
без съгласието на работника или 
служителя не могат да се правят 
удръжки от трудовото му въз-
награждение освен за:

1. получени аванси;
2. надвзети суми вследствие 

на технически грешки;
3. данъци, които по специал-

ни закони могат да се удържат 
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Най-напред ще припомним, че в края на 
2017 г. бяха направени промени в Кодекса на 
труда, Търговския закон, Закона за обществените 
поръчки и Гражданския процесуален кодекс, 
които имаха за цел да гарантират на работниците 
и служителите бързо и сигурно получаване на 
трудовите им възнаграждения и обезщетения, 
включително след прекратяване на трудовите им 
договори.

В този пакет от промени в Кодекса на труда 
(КТ) беше и допълнението на чл. 228, ал. 3 КТ.

С чл. 228 КТ преди промяната му беше 
регламентиран само редът за изчисляване на 

брутното трудово възнаграждение за определяне 
на обезщетенията, предвидени в съответния раз-
дел Трети „Други видове обезщетения“.

С промяната беше променено и заглавието 
на разпоредбата. Към текста „Други видове 
обезщетения“ беше допълнено „и срок за изпла-
щане“. Създаде се нова алинея – трета, която 
предвиди срок за изплащане, но само на тези 
обезщетения в раздела, които са дължими при 
прекратяване на трудовото правоотношение. 
Това са:

- обезщетение за неспазено предизвестие 
(чл. 220 КТ);

Въпрос: Работодателят ни 
не желае да ползваме болнични, 
макар че обективно има колеги, 
които са болни.  Той обяви пуб-
лично, че който представи 
болничен лист, ще бъде пускан в 
платен отпуск за времето на 
болничния, въз основа на чл.7, 
ал.2 Закона за извънредното 
положение. Моля за коментар? 
Възможно ли е да направи това? 
Очевидно не иска да поема раз-
носките за първите дни на 
болничния. 

Отговор:  Възможно е! Но 
няма да е законосъобразно, още 
по-малко коректно.

Отпускът по чл.7, ал.2 от 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредно положе-
ние (ЗМДВИП), следва да бъде 
предоставен с писмен акт (разпо-
реждане, заповед). Актът следва 
да се официализира, да стигне до 

знанието на работника до 
обслужващите звена (счетовод-
ство, каса, личен състав, до пре-
кия ръководител  и т.н).

Този акт обаче не може да 
произведе правно действие при 
положение, че вече има издаден 
болничен лист за времето, през 
което работодателя иска да Ви 
изведе в принудителен платен 
отпуск. Подобен акт би бил 
абсурден, защото той ще изведе 
работника в отпуск, за време, 
през което той вече е в отпуск, 
разрешен по друг правен ред. 
Правото не познава и не урежда 
такава конструкция „ отпуск по 
време на отпуск”!! Конструкцията 
е друга - „спиран на един отпуск 
поради ползване на друг” и е 
уредена в чл.75, ал.1  КТ.

Тоест, работодателят няма 
основание да издаде такъв акт, 
при положение, че е известен за 

болничния лист по предвидения 
в закона ред, за същия период от 
време, или за някаква част от 
него, да издава акт на основание 
чл.7, ал.2 КТ. 

Нещо повече, ако обективно 
се случи така, че вече е издал 
акта по чл.7, ал.2 ЗМДВИП и 
след това работникът, поради 
заболяване, е получил (бил му е 
издаден) болничн лист, то тогава 
ще влезе в действие чл.75,ал.1 
КТ, който дава право на работни-
ка, по негово искане, да спре 
ползването на платен годишен 
отпуск за времето, през което му 
е издаден болничен лист.

Ако въпреки това, подобни 
„заплахи” се реализират, неза-
бавно се обърнете към инспекци-
ята по труда с искане за проверка 
и предписание за отмяна на неза-
коносъобразния акт на работода-
теля.

Изплащане в срок на обезщетенията 
при прекратяване на трудовия договор

Íåîáõîäèìî å äà çíàåòå

от трудовото възнаграждение;
4. осигурителни вноски, 

които са за сметка на работника 
или служителя, осигурен за 
всички осигурителни случаи;

5. запори, наложени по съот-

ветния ред;
6. удръжки в случая по чл. 

210, ал. 4 при осъществяване на 
ограничената имуществена отго-
ворност.

Справка:
чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 
труда (КТ)
чл. 119 от Кодекс на труда
чл. 272, ал. 1 от Кодекс на труда
чл. 210, ал. 4 от Кодекс на труда.
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- обезщетения при прекратяване на трудово-
то правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, 
т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ);

- обезщетения при прекратяване на трудово-
то правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст и за осигурителен стаж 
и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса 
за социално осигуряване (чл. 222, ал. 3 и 4 КТ), 
както и

- обезщетение за неизползван платен годи-
шен отпуск (чл. 224 КТ).

Съгласно новата алинея трета на чл. 228 КТ 
обезщетенията се изплащат в срок не по-късно 
от последния ден на месеца, следващ месеца, 
през който правоотношението е прекратено, 
освен ако в колективния трудов договор е дого-
ворен друг срок. След изтичане на този срок 
(законовия или договорения в КТД) работодате-
лят дължи обезщетението заедно със законната 
лихва. Смисълът на тази законова разпоредба е 
да задължи работодателя да изплаща обезщете-
нията, дължими при прекратяване на трудовите 
договори, ведно с трудовото възнаграждение в 
установените срокове. При определянето на 
срока по чл. 228, ал. 3 КТ законодателят възприе 
най-често прилаганата практика за изплащането 
на обезщетенията от работодателите и преди 
съществуването на разпоредбата.

Практиката показваше, че обезщетенията, а 
и последното трудово възнагражденивве на 
работниците с прекратени трудови договори се 
изплащат на съответния или най-късно на след-
ващия месец (спрямо датата на прекратяване), 
обикновено на датата, в която в Правилника за 
вътрешния трудов ред, във вътрелшните правила 
за структурата и организацията на работната 
заплата или в друг документ, приети при съот-
ветния работодател, е предвидено, че следва да 
се изплащат трудовите възнаграждения.

Законовите срокове за изплащане на трудо-
вото възнаграждение са посочени в чл. 270, ал. 1 
КТ. Там е посочено, че трудовото възнагражде-
ние се изплаща  авансово или окончателно всеки 
месец на два пъти, доколкото не е уговорено 
друго. Друго може да е договорено както в инди-
видуалния трудов договор, така и в друг доку-
мент, включително и в КТД.

С новата ал. 3 на чл. 228 КТ за работодателя 
беше създадено законово задължение да плати 
дължимите при прекратяване на трудовия дого-
вор обезщетения, без да дължи лихва за забава, 

до края на месеца (последния ден на месеца), 
следващ месеца, в който трудовият договор е 
прекратен. Срокът се брои по месеци, което 
означава, че последният ден за срока за добро-
волно плащане на обезщетението е различен 
спрямо това в кой месец от годината започва да 
тече едномесечният срок. В трудовото законода-
телство не се съдържа собствен механизъм за 
изчисляване на сроковете, като в случая са изця-
ло приложими правилата на чл. 72 от Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно 
цитираната разпоредба срокът, който се брои по 
месеци, изтича в съответното число на послед-
ния месец; ако този месец няма съответно число, 
срокът изтича в последния му ден. Така, ако тру-
довият договор е прекратен на 31.01.2019 г., сро-
кът по чл. 228, ал. 3 КТ ще изтече на 28.02.2919 
г., защото последният ден от следващия месец е 
28 февруари.

След този период при неплащане работода-
телят дължи плащане на обезщетението (обез-
щетенията) с лихва. Този извод се налага от 
новоприетия текст на чл. 228, ал. 3 КТ. В текста 
обаче е предвидена възможност за договаряне на 
друг срок.

Законодателят е стеснил възможността за 
договарянето му, като изрично е предвидил, че 
друг срок може да се уговори в колективен тру-
дов договор. Това означава, че друг срок може да 
се договаря само от работодател и синдикална 
организация/организации при сключване на 
колективен трудов договор. Няма ограничение по 
отношение на възможността за договаряне – дали 
да е по-кратък или по-дълъг. Допустими са и 
двете хипотези като част от преговорите при 
сключване на КТД. При работодатели, при които 
няма учредени синдикални организации, не може 
да се сключи колективен трудов договор, респек-
тивно тази алтернативна възможност на уговаря-
не на друг срок съгласно чл. 228, ал. 3 КТ е 
неприложима. Друг срок, различен от законовия, 
не може да се договори между работодател и 
работник или служител в индивидуалния трудов 
договор или в допълнигелно споразумение пора-
ди това, че Кодексът на труда е определил срок. 
Не може да се създаде нов срок едностранно от 
работодателя, като се включи във вътрешни пра-
вила, тъй като при създаване на вътрешни прави-
ла те не се „договарят от работодателя и синдика-
тите в предприятието“, а в най-добрия случай се 
извършва консултация със синдикатите и/или с 
представители на работниците и служителите.
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Èç äåéíîñòòà íà Ôåäåðàöèÿòà
На 27 и 28.02.2020 г. се проведе съвмест-

но заседание на членовете на Управителния 
съвет и Финансово-контролната комисия на 
ФСОГСДП при следния дневен ред: 1. 
Анализ на социално-икономическата ситуация 
в страната и секторите от състава на ФСОГСДП; 
2. Информация, относно европейската „Зелена 
сделка“ и позиция на КНСБ с лектор Огнян 
Атанасов – нац. Секретар на КНСБ; отчет на 
Финансово-контролната комисия на ФСОГСДП 
и други въпроси от компетенцията на УС.

***
На 11.03.2020 г., Браншова камара на 

работодателите от “Целулозно-хартиената 
промишленост”, представлявана от ст.н.с. д-р 
инж. КРАСИМИР САВОВ – председател и 

представителните синдикални браншови орга-
низации на национално равнище: Федерация 
на синдикалните организации от горското сто-
панство и дървопреработващата промишле-
ност /ФСОГСДП/ към КНСБ, представлявана 
от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и 
Федерация „Лека промишленост” на КТ 
Подкрепа” /ФЛП на “Подкрепа”/, представля-
вана от РОСИЦА МАРИНОВА – председател  
в качеството си на равнопоставени страни, на 
основание на утвърдените с КТ принципи и 
условия за колективното трудово договаряне, 
сключиха Браншов колективен трудов договор 
за работещите в бранш „Целулозно-хартиена 
промишленост“ за периода 01 април 2020 г. – 
31 март 2022 година. 

Въпрос: Започнах работа на 
срочен трудов договор с 3-месе-
чен изпитателен срок. В края 
на третия месец работодате-
лят удължи изпитателния срок 
с още два месеца, а в края на 
този период – с още един месец. 
Длъжността ми не е променя-
на. Това законно ли е? 

Отговор:  При сключването 
на трудов договор със срок за 
изпитване по чл. 70 КТ страни-

те уговарят конкретната про-
дължителност на срока за 
изпитване – до 6 месеца. 
Преценката за конкретната про-
дължителност на срока се прави 
при сключването на договора. 
Ако трудовият договор не бъде 
прекратен до изтичане на уго-
ворения срок за изпитване, той 
се смята за окончателно склю-
чен /чл. 71, ал. 2 КТ/.

Съгласно чл. ь70, ал. 5 КТ за 

една и съща работа с един и 
същ работник или служител в 
едно и също предприятие тру-
дов договор със срок за изпит-
ване може да се сключва само 
веднъж.

Следователно продължител-
ността на изпитателния срок се 
уговаря „веднъж“ – при сключ-
ване на трудовия договор и не е 
допустимо удължаването му. 

Въпрос: През м. април 2020 г. 
ще подам документи за пенси-
ониране. Имам необходимата 
възраст и стаж. Работя в пред-
приятието повече от 20 години. 
Необходимо ли е да прекратят 
трудовия ми договор, за да полу-
ча шестте заплати при пенси-
ониране?

Отговор:  Обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 КТ се дължи от 
работодателя при прекратяване 
на трудовото правоотношение, 
след като работникът или слу-
жителят е придобил право на 

пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, независимо от основа-
нието за прекратяването му. 
Обезщетението е в размер на 
брутното трудово възнагражде-
ние на работника или служителя 
за срок от два месеца, а ако е 
работил при същия работода-
ттел през последните 10 години 
от трудовия си стаж – в размер 
на брутното трудово възнаграж-
дение за срок от шест месеца. 
По-голям размер на обезщете-
нието може да се договаря с 
колективен или индивидуален 

трудов договор.
От гореизложеното е видно, 

че това обезщетение се изплаща 
от работодателя при прекратява-
не на трудовото правоотноше-
ние, независимо от основанието 
за прекратяване.

Няма основание работодате-
лят да изплати обезщетението, 
ако трудовият договор не е пре-
кратен, независимо че преди 
прекратяването работникът или 
служителят е придобил необхо-
димата възраст и стаж за пенси-
ониране.

Îòãîâîðè íà âàøè âúïðîñè:


