È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Å Í Á ÞË Å Ò È Í
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)

Â áðîÿ ÷åòåòå:
 Синдикални новини
 COVID – 19
 Отговори на

интересуващи ви
въпроси

 Друга актуална

информация

2-3
ÁÐÎÉ

IV-IX. 2021 ã.
ãîä.XXII

Èíôîðìàöèîííèÿò áþëåòèí å ïðåäíàçíà÷åí çà ðàáî
òåùè â ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî, â äúðâîîáðàáîòâàùîòî,
ìåáåëíîòî, öåëóëîçíî-õàðòèåíîòî ïðîèçâîäñòâî, â
îòðàñëîâèòå íàó÷íè îðãàíèçàöèè è èíñòèòóòè, êàêòî è
â äðóãè ñðîäíè äåéíîñòè.
×ðåç íåãî ìîæå äà ïîëó÷àâàòå àêòóàëíà è ïîëåçíà
èíôîðìàöèÿ, äà îáìåíÿòå îïèò, äà ïðàâèòå ñúîáùåíèÿ,
äà ðåêëàìèðàòå âàøàòà ïðîäóêöèÿ, äà òúðñèòå è ïðåäëà
ãàòå òåõíèêà, ìàòåðèàëè è äðóãè, äà îáÿâÿâàòå òåëåôî
íè è àäðåñè çà êîíòàêòè.
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
E-mail: fsogsdp@abv.bg; www.fsogsdp.bg

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.2-3/2021

1

Ñèíäèêàëíè íîâèíè

КНСБ апелира:
Ваксинирай се! Защити себе си,
близките си и работното си място!
Вече втора година преминава под знака на ковид пандемията. Цената, която плащаме, е жестока и се измерва
в човешки животи, изгубени работни места, влошено
качество на живот.
Страната ни е на прага на
нова ковид вълна. За разлика
от тези до момента, сега имаме възможност да се предпазим, да защитим своето и
здравето на близките си, да
запазим работните си места.
Научните факти и медицинските специалисти са категорични, че ваксините предпазват, могат да предотвратят тежко протичане на заболяването и да намалят броя на
хората, приети в болница с усложнения. Данните за България сочат, че едва 1-2% от
постъпващите в болница са ваксинирани, и то само с една доза, а 98 на сто от хоспитализираните в момента са без ваксина.
Броят на заразените през последните дни се покачва и това буди тревога за евентуалните последствия както за здравето ни, така и за заетостта и доходите. Нов сериозен
ръст на заболелите крие риск от въвеждане на ограничителни мерки и затваряне на
работещи бизнеси. Имаме възможност да променим това.
Ваксинирането е доброволен акт и трябва да остане такъв. От нашата обща отговорност зависи дали ще спрем четвъртата ковид вълна.

Пламен Димитров на 109-ата сесия
на Международната конференция на труда:

Време е за нов социален договор, насочен към човека

Изказване на президента на КНСБ Пламен Димитров в пленарното заседание на 109-ата сесия на Международната конференция на труда от името
на българските работници:

Време е за нов социален договор, който трябва да включва минимален размер на: 1)
трябва да бъде насочен към човека и да гаран- универсална гаранция за труд за всички работтира справедливост, основана на правата. Той ници, 2) достойни работни места, 3) минимал2
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на работна заплата, 4) колективно договаряне,
5) социална защита като универсално право, 6)
борба с неравенствата, 7) справедливо данъчно
облагане за работниците, 8) безопасни и здравословни условия на труд и 9) възходящо сближаване на доходите.
Трябва да продължим всички социални и
икономически мерки в подкрепа на работeщите и бизнеса в България. По този начин бързо
ще постигнем приобщаващо възстановяване на
икономиката.
Превръщането на безопасните и здравословни условия на труд в едно от основните
трудови права би подобрило прилагането на
международните стандарти за безопасност на
труда и би спомогнало за спазването на правата, заложени в конвенциите.
В момента тежестта от мерките предприети
срещу пандемията е легнала върху плещите на
младите хора. Това би била една от най-опасните социални патологии произтичащи от
COVID-19. Ролята на гаранцията за младежта
като инструмент за възстановяване на ЕС и
прилагането на ЕССП ще бъде много важна.
По отношение на неравенствата, устойчивата дългосрочна тенденция за увеличаване на богатството в световен мащаб повдига
въпроса за справедливото му разпределение
между различните групи в обществото. Според
годишния доклад на Oxfam (2020 г.) се очаква
500 милиона души да изпаднат в крайна бедност в резултат на тази пандемия, но неравенствата в България бяха изключително високи
още преди кризата. България е единствената
държава в ЕС, която регистрира коефициент на
Джини над 40%.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.2-3/2021

Осигуряването на свобода на
сдружаване и укрепване на колективното договаряне на секторно
равнище ще намали неравенствата.
Стремежът към справедливо данъчно
облагане е подходящ инструмент за
тази цел, особено след изявлението,
направено от страните от Г-7. В България настояваме за промяна в данъчната система и предлагаме въвеждането на необлагаем минимум, равен
на минималната работна заплата. Ние
настояваме за намаляване на ставката
на основния косвен данък и увеличаване на корпоративния данък. По
този начин ще увеличим дела на преките данъци в бюджета и ще намалим дела на
косвените, за да постигнем по-голяма данъчна
справедливост.
Въздействието на COVID-19 разкри критичните последици от липсата на достъп до
социална защита. За съжаление, повече от
половината от работещите по света (53%) нямат
достъп до каквато и да е форма на социална
защита, а по-малко от една трета (31%) имат
всеобхватна социална защита в съответствие с
международните трудови стандарти.
Системата за социална защита следва да
бъде развита като основно човешко право,
гарантиращо достоен живот. Това е основната
отговорност на правителството.
В тази връзка, в България ние искаме:
1. Да се увеличи финансирането на разходите за социална защита поне до 20% от БВП
до 2025 г .;
2. Пенсионната система да осигури заместващ доход от най-малко 75-80%, като 60-65%
трябва да бъдат гарантирани от разходопокривния стълб на пенсионната система, а 15-20% от
капиталовия стълб;
3. Защитата от безработица трябва да предоставя обезщетения за всички, покривайки
поне 60% от пропуснатите доходи за всички
работещи, самонаети, домашни работници,
свободни професии и „цифрови“ работници.
И накрая, временните мерки по време на
пандемията трябва да се превърнат в дългосрочни ангажименти за финансово сигурни,
адекватни и всеобхватни системи за универсална социална защита, основани на закона и международните норми.
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Анализ на проведено от КНСБ
изследване за дейността на КУТ/ГУТ
За КНСБ човешкият живот представлява изключителна ценност. Поради това едно от най-важните направления на дейност в синдикалната ни работа е борбата за безопасни и здравословни
условия на труд.
Комитетите и групите по условия на труд са колективни органи от представители на работодателя и на работниците и служителите, които се ръководят от работодателя и могат активно
да участват в управлението на безопасните и здравословни условия на труд в предприятието. По
този начин те са форма на социално сътрудничество и целенасочената работа с представителите
в КУТ/ГУТ може да доведе до реален ефект върху политиката на предприятието за създаване и
гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд. За съжаление, проучванията до този
момент сочат, че социалните и превантивни функции на КУТ/ГУТ се познават слабо, или по-скоро
се възприемат като поредната формална структура, която няма влияние върху политиката на предприятието за осигуряване на ЗБУТ. Необходимо е да се идентифицират основните фактори, който
пречат или подпомагат успешното функциониране на КУТ/ГУТ. Това, заедно с подобряването на
физическите условия на труд, ясно посочва необходимостта от последователна информация и
обучения, особено при промени в нормативните актове и неспазването им, медицинското обслужване, застраховки за трудова злополука, провеждане на тематични кампании и др. Дейността на
КУТ, ако е добре организирана и се осигурят ресурси, механизми и инструменти за повишаване
капацитета на представители на работниците, може да окаже положителен ефект върху резултатите от политиката по безопасност и здраве при работа и да насърчи социалния диалог, насочен
към устойчивото развитие на предприятията.
Именно такава е целта на проведеното допитване на членове на КУТ/ГУТ от предприятия
със синдикални организации - да се идентифицират нагласите, потребностите и отношението за
дейността на Комитетите и Групите по условия на труд. Сред основните изводи от проучването
прави впечатление високата степен на потребност от систематизирана допълнителна информация по БЗР, свързани с нормативната база (60.1%), от информация за промени на действащата
нормативна база (50%) и коментари по изискванията на ЗБУТ. Още по-високи са очакванията
тази информация да постъпва от експертите на КНСБ - съвети и консултации (89.2%), от периодична информация по БЗР (87.7%), от обмен на добри практики (84.3%) и от обучение (80.6%).
Това категорично доказва необходимостта от лесен и бърз достъп до систематизирана информация чрез информационните канали на конфедерацията. (това е проблем за 1/3 от членовете на
КУТ/ГУТ).
Основният проблем или основната грешка, която допускаме е липсата на добра комуникация
на различни нива. Това е основната причина, 25% от респондентите да отговорят, че по-скоро
нямат или въобще нямат информация за дейността на КУТ/ГУТ. Допитването не дава отговор
за причините за липсата на достатъчно информираност, но е ясно, че това е свързано с проблем
при предаване на информацията от КУТ към работниците и служителите. Нарушена е връзката
и между експертите на конфедерацията с членовете на КУТ/ГУТ. В тази посока трябва да бъдат
насочени усилията ни – Как да стига по-лесно информацията до членовете на комитетите и как
решенията на КУТ/ГУТ да достигат до работниците?
Ситуацията в следващите няколко месеца ще бъде благоприятна за работа по подобряване на
комуникацията и информираността на членовете на КУТ/ГУТ. Новата стратегия на ЕС, която се
очаква да стане факт в края на месец юни, и националните планове по БЗР трябва да дадат насоки
за развитие в областта на БЗР. Кризата, породена от COVID-19 доведе до нови изисквания към
осигуряването на ЗБУТ на европейско и национално ниво и за необходимостта от действия в
кризисни ситуации,които могат да бъдат ефективни само след обсъждане от КУТ/ГУТ в предприятията и учрежденията.
4
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В тази посока трябва да бъдат насочени и нашите усилия за подобряване капацитета на
членовете на КУТ/ГУТ:
1.	Продължаване на работата по актуализиране на данните за контакт с нашите представители в КУТ/ГУТ.
2.	Осигуряване на достатъчна информираност и лесен достъп на членовете на комитетите и
групите до систематизирана информация относно ЗБУТ.
3.	Подобряване на комуникация на всички нива в конфедерация с членовете на КУТ/ГУТ,
особено там, където имаме зам.-председатели на КУТ.
4. Създаване на предпоставки за повишаване на информираността на работниците и служителите за значението на дейностите, свързани с БЗР и за важността на подпомагане на техните
представители в КУТ и ГУТ;
5. Създаване на предпоставки за своевременна и адекватна която при решаване на конкретни
казуси в предприятията и учрежденията, свързани с БЗР.

COVID-19 – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Често поставяне въпроси в
отношенията между страните по
трудовото правоотношение във връзка
с ваксинацията срещу Ковид-19
Предвижда ли се задължително ваксиниране /за всички или за определени групи работници/служители?

Не, в България поставянето на ваксина зависи от личния избор на лицата. Въпреки
това трябва да се отчита, че
„антикризисното трудово законодателство” /по-конкретно
Законът за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13
март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Законът за
здравето и др./ дават широки

правомощия на министъра на
здравеопазването да въвежда
различни противоепидемични
мерки. От тази гледна точка
не е изключено в бъдеще да се
уредят и хипотези на задължителна ваксинация.
Към настоящият момент
може да се каже, че дори за медицинския персонал ваксинацията не е задължително. Ако
заетите в здравеопазването работници и служители изберат

да се ваксинират, те попадат в
т.нар. първа фаза на приоритетно ваксиниране.
Освен за заетите в системата на здравеопазването,
приоритетно ваксиниране е
предвидено и за учителите,
университетските преподаватели и други обособени категории работници и служители.
Поставянето на ваксина става
след подписване на информирано съгласие.

Има ли право работодателят да отстрани работника или служителя от работа или да
прекрати трудовото му правоотношение, ако откаже да се ваксинира?

Не, доколкото ваксинирането е напълно доброволно, работодателят не може да
предприема никакви мерки
по отношение на работници и
служители, които откажат да
се ваксинират. Единствено ако
със закон или с администра-

тивен акт в бъдеще се въведе
задължителна ваксинация за
отделни категории работници или служители, отказът им
да изпълнят това задължение
ще може да се квалифицира
като нарушение на трудовата
дисциплина с всички произ-
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тичащи от това последици, в
т.ч. възможност за налагане на
дисциплинарни наказания.
Не бива да се забравя, че работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни
условия на труд на своите служители. С оглед изпълнението
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на това задължение е важно да
се въведат подходящи превантивни мерки в контекста на
епидемиологичната ситуация.

Въпреки че работодателите нямат право да въвеждат задължителна ваксинация за служителите, те следва да извършват

оценка на риска, да осигуряват
лични предпазни средства и да
въвеждат необходимите защитни мерки на работните места.

Съществува ли право на избор на конкретна ваксина?
По този въпрос липсва изрична регламентация, но отговорът му може да се разкрие по
тълкувателен път. Преценката
дали дадена ваксина е ефективна и носи минимални рискове
за лицето, е от медицинско естество и следва да се взема от

компетентните здравни специалисти. Ако лека откаже да
ваксинира лицето с определена
ваксина, то не може да настоява тя да му бъде поставена.
Погледнато от обратната
страна на въпроса: доколкото
ваксинацията е доброволна,

лицата могат да отказват да
им бъдат поставяни определени ваксини. В този случай, ако
стане наличен друг вид ваксина, те ще бъдат уведомени и ще
могат повторно да упражнят
правото си на избор дали да се
ваксинират, или не.

Може ли работодателят да предложи премиално възнаграждение /бонус/, например в
размер от 100 лв., на работниците и служителите, за да ги насърчи да се ваксинират? Ако
отговорът е утвърдителен, съществуват ли ограничения относно размера на плащането?
Според чл. 13 от НСОРЗ с
колективен трудов договор, с
вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да
се определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които не са изчерпателно

изброени в цитираната разпоредба /последната т. 4 завършва „други”, което ясно показва
свободата да се договарят и изплащат всякакви допълнителни трудови възнаграждения,
вкл. Извън изрично уредените
в закона/.

Следователно няма законова
пречка работодателят да въведе
материален стимул за работниците и служителите, които са
избрани да се ваксинират срещу КОВИД-19, нито е установен минимален или максимален размер за подобен бонус.

Може ли работодателят да предложи допълнителен платен отпуск на работниците и
служителите, решили да се ваксинират?
За разлика от уредбата на
допълнителните трудови възнаграждения, в материята
на платения годишен отпуск
няма аналогично правило,
което да дава право на работодателя едностранно да
предоставя по-голям размер
на платения годишен отпуск.
Вън от всяко съмнение оба-

че е, че на основание чл. 119
от КТ страните по трудовото правоотношение могат да
го изменят писмено за определено или неопределено
време, в т.ч. и да договорят
по-голям размер на платения
годишен отпуск за дадена
година /например 22 вместо
20 работни дни за 2021 г./.

Без съмнение, това решение
е благоприятно за работниците и служителите и едва
ли би срещнало възражения.
Така практически може да се
постигне и ефектът на увеличаване на платения годишен
отпуск за служителите, които
са се ваксинирали.

Съществува ли риск от гледна точка на законодателството по защита на личните данни, ако работодателят изисква и съхранява информация за работниците и служителите,
които са се ваксинирали?
Доколкото ваксинацията е
въпрос на личен избор на лицата, а информацията за това
се събира и съхранява от компетентните здравни власти, работодателят няма законово основание да обработва подобни
данни. При това те са свързани
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със здравния статус на субектите на данните, което ги поставя
в категорията на „чувствителните” лични данни, при чието
обработване следва да се вземат засилени технически и организационни мерки за защита.
Ето защо, въпреки принцип-

ното положение, че при обработването на лични данни за
целите на трудовото правоотношение не се изисква съгласие на субекта на данните, в
конкретния случай съгласието
изглежда единственото приложимо условие за законосъ-
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образност на обработването. ин формирано и недвусмислеРазбира се, то трябва да бъде но, и изобщо да покрива крисвободно дадено, конкретно, териите, заложени в Общия ре-

гламент за защита на данните
и Закона за защита на личните
данни.

Как служителят може да защити правата си, ако отказът да се ваксинира е довел до
негативни за него последици, например наложено дисциплинарно наказание, намалено трудово възнаграждение, ползване на принудителен /неплатен/ отпуск или дори уволнение?
Способите за правна защита срещу некоректни действия
на работодателите обикновено
се разделят в две големи групи
– административна и съдебна
защита. На първо място, работници и служители, които
считат своите трудови права
за застрашени или накърнени,
могат да сезират контролните

органи по спазване на трудовото законодателство. В техните
правомощия е даването на задължителни предписания до
работодателите и налагането
на административни санкции.
В зависимост от вида на твърдяното нарушение, служителите могат да потърсят защита на
правата си и пред специалните

контролни органи като Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита
на личните данни. Някои актове на работодателя, разбира
се, могат да се обжалват и по
съдебен ред /например заповед
за уволнение, произтичащо от
отказа на служителя да се ваксинира/.

Имат ли право работниците и служителите на отпуск поради временна неработоспособност с цел ваксинация или ако получат нежелани реакции след ваксина?
Отпускът поради временна
неработоспособност се ползва
въз основа на болничен лист,
издаден при условията и реда
на Наредбата за медицинската експерти.а Документът
се издава от лекуващ лекар/
ЛКК. На осигурените лица,
които работят при повече от
един
работодател/осигурител, се издава повече от един
екземпляр на болничния лист
за представяне пред всеки
от тях. В графа „бележки” на
болничният лист се изписва
броят на работодателите или

осигурителите, за които е издаден. Осигуреният е длъжен
да представи болничния лист
или да уведоми работодателя/
осигурителя до два работни
дни от издаването му.
Болничният лист създава
задължение и за двете страни
по трудовото правоотношение
да го изпълнят – работодателят да не допуска работника
или служителя на работа, а
той да не се явява в предприятието и да спазва предписания
му режим на лечение.
Вън от хипотезата, когато

лицето развие нежелани реакции след ваксинация /например да вдигне температура/,
няма основание да му се издава болничен лист.
Разбира се, страните по
трудовото
правоотношение
могат да постигнат съгласие
и за ползването на платен или
неплатен отпуск за дните преди и след ваксинацията. Няма
нормативноустановен отпуск
при ваксиниране /какъвто е
предвиден например за кръводаряване в чл. 157, ал. 1, т. 2
от КТ/.

Извършените от работодателите разходи за PCR или антигенни тестове признават ли
се за данъчни цели?
В отговор от 02.12.2020 г. на
Интернет страницата на НАП е
посочено, че на основание чл.
16, ал. 6 от ЗЗБУТ всички разходи, свързани с осигуряване
на здравословни и безопасни
условия на труд, са изцяло за
сметка на работодателя, който
носи отговорност и за осигуряването на тези условия на труд.
Също така НАП се позовава и
на чл. 638 от ЗЗ, според който

при опасност от епидемично
разпространение на заразни
болести държавните и общински органи, физическите
и юридическите лица оказват
пълно съдействие на органите
на държавния здравен контрол.
Съгласно чл. 11 от ЗКПО разходите, определени като задължителни с нормативен акт,
се признават за данъчни цели
и не се облагат с данък върху
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разходите, освен когато в този
закон е предвидено друго. Тези
разходи се признават за данъчни разходи, при условие,
че са спазени изискванията за
документална обоснованост,
предвидени в чл. 10 от ЗКПО –
документирани са с първичен
счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството,
отразяващ вярно стопанската
операция.
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Ползване на неплатен отпуск при обявена
извънредна епидемична обстановка.
Зачитане на трудов и осигурителен стаж
при ползване на неплатен отпуск
Правото на работника или служителя на неплатен отпуск е предвидено
в чл. 160 и чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/.

1. Неплатен отпуск по искане на работника или служителя с разрешение на работодателя
Неплатеният отпуск не е субективно право,
а правна възможност. Отпускът се разрешава
въз основа на писмено искане от работника или
служителя. Ползването се разрешава по преценка на работодателя, който издава заповед на основание чл. 160 КТ. Предвид Наредбата за вида
и изискванията за създаването и съхраняването
на електронни документи в трудовото досие на
работника или служителя, искането на работника или служителя и заповедта на работодателя
могат да бъдат създадени като електронни документи.
Съгласно чл. 160, ал. 3 КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни
дни – само ако това е предвидено в този кодекс,
в друг закон или в акт на Министерския съвет,
а според чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване /КСО/ за осигурителен стаж, без да
се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през
една календарна година.
В § 16, ал. 1 и 2 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравето /обн. ДВ, бр.
44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г./ е регламентирано, че неплатеният отпуск по чл. 160,
ал. 1 КТ до 60 работни дни, ползван през 2020
г., се зачита за трудов стаж, както и че през 2020
г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 КСО
се зачита времето на неплатения отпуск до 60
работни дни.
Независимо, че разпоредбата на § 16 от закона е в сила от 14.05.2020 г., в нея изрично е по8

сочено, че тя се прилага за отпуск, ползван през
календарната 2020 г., т.е. в периода от 01.01. до
31.12.2020 г. Ползваният неплатен отпуск през
посочения период в размер до 60 работни дни
следва да бъде отразен като трудов и осигурителен стаж в съответните документи и декларации с оглед ползването на трудови осигурителни
права.
Предвид гореизложеното при прекратяване на трудов договор с работник или служител
работодателят следва да зачете/отрази за трудов
и осигурителен стаж ползвания през 2020 г. неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ до 60 работни
дни в удостоверителните документи за зачитане на трудов и осигурителен стаж, включително
трудовата книжка, съответно да ги коригира или
преиздаде, в случаите, когато трудовото правоотношение е прекратено преди 14.05.2020 г. или
когато този стаж не е бил зачетен/отразен.
Дните в неплатен отпуск /до 60 работни дни/,
който се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 КСО за календарната 2020 г.,
следва да бъдат отразени в данните, декларирани в Националната агенция за приходите /НАП/,
с Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”. В случаите, когато този стаж не е отразен, данните в подадените Декларация образец
№ 1 следва да бъдат коригирани.
Ограничението за зачитане на трудов стаж
до 60 работни дни през 2020 г. се отнася единствено за отпуска по чл. 160, ал. 1 КТ, докато неплатеният отпуск по чл. 173а, ал. 2 КТ се зачита
изцяло за трудов стаж, независимо от неговата
продължителност, на основание чл. 173а, ал. 3
КТ.
Що се отнася до зачитането на осигурителен
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стаж, следва да се отбележи, че през 202 г. за
осигурителен стаж се зачитат до 60 работни дни,
независимо на какво основание по КТ е ползван
отпускът. Важно е да се има предвид, че ограничението за зачитането на неплатен отпуск до
60 работни дни за осигурителен стаж не може
да бъде основание за отказ на работодателя да
разреши ползването на неплатен отпуск по чл.
173а, ал. 2 КТ.
В § 4а /нов – ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила
от 01.01.2021 г., изм. Бр. 14 от 17.02.2021 г./ от
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, неплатеният отпуск по
чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни
дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов
стаж. През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9,
ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се
зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.
Разпоредбата на § 4а от закона се прилага за
отпуск, ползван през календарната 2021 г., т.е.
в периода от 01.01. до 31.12.2021 г. Ползваният
неплатен отпуск през посочения период в размер до 90 работни дни следва да бъде отразен
като трудов и осигурителен стаж в съответните
документи и декларации, с оглед ползването на
трудови и осигурителни права.
Дните в неплатен отпуск /до 90 работни дни/,
който се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 КС за календарната 2021 г.,
следва да бъдат отразени в данните, декларирани в НАП с Декларация образец № 1 „данни за
осигуреното лице”, подавана въз основа на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.
Ограничението за зачитане на трудов стаж
до 90 работни дни през 2021 г. се отнася единствено за отпуска по чл. 160, ал. 1 КТ, докато неплатения отпуск по чл. 173а, ал. 2 КТ се зачита
изцяло за трудов стаж, независимо от неговата
продължителност, на основание чл. 173а, ал. 3
КТ.
Що се отнася до зачитането на осигурителен
стаж, следва да се отбележи, че през 2021 г. за
осигурителен стаж се зачитат до 90 работни дни,
независимо на какво основание по КТ е ползван
отпускът. Важно е да се има предвид, че ограничението за зачитането на неплатен отпуск до
90 работни дни за осигурителен стаж не може
да бъде основание за отказ на работодателя да
разреши ползването на неплатен отпуск по чл.
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173а, ал. 2 КТ.
2. Неплатен отпуск до една година на работник или служител, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз,
извън случаите по чл. 120а, с Организацията
на обединените нации, с Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни представителни организации.
Този отпуск е субективно право на работника
или служителя и работодателят е длъжен да му
го разреши.
Неплатен отпуск при обявено извънредно
положение или обявена извънредна епидемична
обстановка.
В разпоредбата на чл. 173а, ал. 2 КТ е уредено правото на работника или служителя на
неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична
обстановка. В тази хипотеза работодателят е
длъжен да разрешава ползването на неплатен
отпуск. Правото на работника или служителя
възниква, когато:
- е обявено извънредно положение или е обявена извънредна епидемична обстановка;
- Искането за ползване на неплатен годишен
отпуск е направено от:
o Бременна работничка или служителка, както и работничка или служителкя в напреднал
етап на лечение ин-витро;
o Майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
o Работник или служител, който е самотен
баща или осиновител на дете до 12-годишна
възраст или на дете с увреждане независимо от
възрастта му;
o Работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
o Работник или служител с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50 на сто;
o Работник или служител с право на закрила
при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 КТ.
Продължителността на неплатения отпуск се
преценява от работника или служителя. Отпускът се ползва само за времето на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Работодателят не може да
откаже ползването на отпуска. Той е длъжен да
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го разреши, когато работникът или служителят
попада в категорията лица, които ползват права
на основание чл. 173а, ал. 2 КТ.
Когато работодателят по искане на работника
или служителя разрешава ползването на неплатен отпуск поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, той следва да спази писмената форма, за
да бъде обективирано неговото волеизявление.
Работодателят издава писмена заповед за ползването на неплатен годишен отпуск на основание чл. 173а, ал. 2 КТ.
В случай на отказ на работодателя работникът или служителят има право да сигнализира
контролните органи на инспекцията по труда за
нарушение на трудовото законодателство. Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.
173а, ал. 2 КТ не съдържа ограничение относно
продължителността на неплатения отпуск. Такъв отпуск може да се ползва за целия или за

част от периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.
Времето, през което се ползва отпуск по чл.
173а, ал. 2 КТ, се признава за трудов стаж – ал. 3
на чл. 173а КТ.
В чл. 22, ал. 1 изр. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено,
че размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това
предприятие. Ето защо размерът на платения
годишен отпуск, на който има право работникът
или служителят, се определя пропорционално
на времето, което му се признава за трудов стаж.
С оглед на гореизложеното за времето на
ползване на неплатен отпуск, ако той се признава за трудов стаж на посочените по-горе основания, работникът или служителят има право на
платен годишен отпуск.

Отпуски за изпълнение на граждански,
обществени и други задължения
Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/.

Отпуски за изпълнение на лични, семейни и
обществени задължения, регламентирани в разпоредбата на чл. 157 КТ, се дължат независимо
от платените годишни отпуски или от неплатения отпуск по чл. 160 КТ, когато е налице основанието за тяхното ползване.
Видовете отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, са:
1. Отпуск при встъпване в брак
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак. Продължителността на отпуска е 2 работни дни.
Според чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното
време, почивките и отпуските /НРВПО/ работникът или служителят има право на отпуск за
деня на съответното събитие и за следващия го
работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва
в първите 2 работни дни след нея /чл. 50, ал. 2
НРВПО/.
2. Отпуск при кръводаряване
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 2 КТ работодателят
е длъжен да освобождава от работа работника
или служителя при кръводаряване – за деня на
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прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след
него. Този вид отпуск се предоставя на работника или служителя, за да извърши кръводаряването. Според чл. 50, ал. 1 НРВПО работникът
или служителят има право на отпуск за деня на
съответното събитие и за следващия го работен
ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея /чл. 50, ал. 2 НРВПО
Следва да се има предвид, че ако поради една
или друга причина отпускът не е ползван, то
няма законова възможност той да се ползва по
друго време.
3. Отпуск при смърт на близък роднина
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ работодателят
е длъжен да освобождава от работа работникът
или служителя при смърт на близък роднина – 2
работни дни. Според чл. 50, ал. 1 НРВПО работникът или служителят има право на отпуск за
деня на съответното събитие /денят на смъртта/
и за следващия го работен ден. Когато денят на
събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след
нея /чл. 50, ал. 2 НРВПО/.
Разпоредбата на чл. 157, ал. 3 т. 1 КТ предÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.2-3/2021

вижда, че през време на отпуск при встъпване
в брак, при кръводаряване и при смърт на близък роднина, ра работника или служителя се
изплаща възнаграждение според предвиденото в колективния трудов договор /КТД/ или по
споразумение между работника или служителя
и работодателя. Това означава, че ако няма колективно споразумение /КТД/, което да урежда възнаграждение за времето на отпуска, или
колективният договор не намира приложение
спрямо конкретния работник или служител,
единственият начин за получаване на такова е
по индивидуално споразумение между страните. Ако работодателят не е съгласен да сключи
такова, тогава възнаграждение не се дължи.
4. Отпуск за участие в правораздавателния процес
Съгласно чл. 157, т. 4 КТ работникът или
служителят има право на отпуск, когато е призован в съд или от други органи като страна,
свидетел или вещо лице. Продължителността
на отпуска по чл. 157, т. 4 КТ е за времето, през
което работникът или служителят е фактически
ангажиран.
5. Отпуск за участие в заседания като
член на представителен държавен орган или
съдебен заседател
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 КТ работодателят
е длъжен да освобождава от работа работника
или служителя за участие в заседания като член
на представителен държавен орган или съдебен
заседател.
По своята правна същност отпускът по чл.
157, ал. 1, т. 5 КТ е субективно право на работника или служителя, което той придобива и може
да упражни, след като е избран по определения
от закона ред, да е член и да участва в работата
на съответния държавен орган. Размерът на отпуска по т. 5 на чл. 157, ал. 1 КТ не е фиксиран
и продължителността му зависи от времето на
работа за съответния орган.
6. Отпуск за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган
в европейско търговско или кооперативно
дружество.
Отпускът по чл. 157, ал. 1, т.5а КТ е субективно право на работника или служителя,
което той придобива и може да упражни, след
като е избран в съответните органи по определения ред от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многоÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.2-3/2021

национални предприятия, групи предприятия и
европейски дружества, да е член и да участва
в работата на съответния орган. През време на
отпуска на работника или служителя се изплаща възнаграждение от работодателя в размера
по чл. 177 КТ.
7. Отпуск за търсене на работа
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 6 КТ работодателя
те длъжен да освобождава от работа работника
или служителя, когато е отправено предизвестие
от работодателя за прекратяване на трудовото
правоотношение – по 1 час дневно за дните на
предизвестието. От това право не може да се
ползва работник или служител, който работи 7
или по-малко часове. Отпускът се заплаща от
работодателя по реда на чл. 177 КТ. Ако самия
работник или служител обаче е пожелал да прекрати трудовия си договор, като е предизвестил
работодателя за това, тогава последният не би
има право на отпуск по реда на чл. 157, ал. 1, т.
6 КТ.
8. Отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита
при бедствия
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 7 КТ работодателя те
длъжен да освобождава от работа работника или
служителя за времето на обучение и участие в
доброволните формирования за защита пир бедствия. Съгласно чл. 43 от Закона за защита при
бедствия за времето на обучение или изпълнение
на задачи по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и
отстраняване на последиците от тях, доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение
на граждански и обществени задължения, който
му се признава за служебен или трудов стаж. За
времето на участие в тези мероприятия лицето
получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери,
определени от Министерския съвет.
9. Отпуск на бременна или в напреднал
етап на лечение ин-витро работничка или
служителка за извършване на медицински
преглед
Съгласно чл. 157, ал. 2 КТ работодателят е
длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка
и служителка в напреднал етап на лечение ин-р
за медицински прегледи, когато е необходимо
те да се извършват през работно време. За това
време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в на11

преднал етап на лечение ин-витро, се изплаща
възнаграждение от работодателя в размера по
чл. 177 КТ.
Съгласно чл. 313а, ал. 1 КТ бременната работника или служителка, както и работничката

и служителката в напреднал етап на лечение
ин-витро, ползва права по чл. 157, ал. 2 КТ, след
удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здрави органи.

Действия на работодателя при запор на
трудово възнаграждение на негов работник
На основание на разпоредбата на чл. 272, ал. 1, т .5 от КТ от трудовото възнаграждение
се удържат сумите, произтичащи от запори, наложени по съответния ред.
Запорът на трудовото възнаграждение представлява мярка в изпълнителното
производство, която се налага от съдебен изпълнител при принудително изпълнение
на установено по законен път задължение. Тя се налага по искане на взискател
за вземане срещу длъжник, която е работник или служител.
Запорът е сред основанията, при които работодателят може да направи удръжка от трудовото
възнаграждение на своя работник или служител
и без неговото съгласие. Удръжката се прави без
значение от вида на сключения трудов договор –
срочен, за неопределено време, със или без клауза за изпитване, основен, допълнителен и т.н.
Въз основа на запорното съобщение касиерът на предприятието/фирмата е длъжен да
удържи дължимата сума от заплатата на работника или служителя. В запорното съобщение на
съдебния изпълнител се отбелязва, че удръжката от трудовото възнаграждение, която може
да се прави от трудовото възнаграждение на работника или служителя, не може да надвишава
размера, установен с Гражданския процесуален
кодекс /ГПК/ - т.нар. частична несеквестируемост на трудовото възнаграждение. Размерът
на несеквестируемата част зависи от размера на
трудовото възнаграждение, което работникът
или служителят получава и наличието на деца,
които последният издържа, и е определена в чл.
446 КПК.
Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и
да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна
заплата, може да се удържа само:
1. Ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между минималната
работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е
без деца и една четвърт част, ако е с деца, които
издържа;
2. Ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер между двукратния
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размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна
заплата – една втора част, ако е без деца и една
трета част, ако е с деца, които издържа;
3. Ако осъденото лице получава месечно
възнаграждение в размер над четирикратния
размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната
работна заплата, ако е без деца и горницата над
два пъти и половина размера на минималната
работна заплата, ако е с деца, които издържа.
Месечното трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни
вноски.
Ограниченията не са отнасят до задължения
за издръжка. В тези случаи присъдената сума за
издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите задължения на осъдения и за задължения
за издръжка за минало време се правят върху
остатъка от всичките му доходи.
Работодателят е този, който на практика следи спазването на разпоредбата на чл. 446 КТ,
като удържа само такава част от възнаграждението, по отношение на която законът изрично
предвижда, че може да бъде обект на принудително изпълнение.
При запор върху трудовото възнаграждение
удръжките се правят ежемесечно.
Възможно е размерът на възнаграждението
на работника или служителя да не позволява да
бъдат направени удръжки. В този случай работодателят следва да уведоми съдебния изпълнител.
Запорът върху трудовото възнаграждение се
отнася не само за възнаграждението, посочено
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в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател
или същото учреждение /чл. 512, ал. 1 ГПК/.
Ако длъжникът премине на работа при друг
работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което
първоначално го е получило и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител
за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на
другата работа /чл. 512, ал. 3 ГПК/.
Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора,
отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
Съгласно Тълкувателно решение № 4 от
11.03.2019 г. на ВКС по т.д. № 4/2017 г., ОСГТК,
лицето, платило трудовото възнаграждение
на длъжника въпреки наложения запор, без да
удържи сумата по запора няма качеството на
трето задължено лице, но отговаря лично пред
кредитора наред с третото задължено лице. Активната и пасивната легитимация в изпълнителния процес се определят ов изпълнителния
лист. Взискател може да бъде само лицето, което изпълнителният лист сочи като кредитор, а
длъжник може да бъде само лицето, което изпълнителният лист сочи като длъжник по вземането или като лице, отговарящо за него. От
това правило за надлежните страни има предвидени в закона изключения. Разпоредбите на чл.
429, ал. 2 и 3 ГПК изрично определят издадения
от съда изпълнителен лист срещу кого и в какви
хипотези може да бъде изпълняват и срещу кого
има сила. Във всички други случаи на отговорност за чужд дълг е нужен изпълнителен лист,
издаден срещу отговарящия. Съгласно чл. 507,
ал. 3 ГПК след получаването на запорното съобщение третото задължено лице има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи
или суми.
В чл. 512, ал. 4 ГПК се урежда видът отговорност – „солидарна” – спрямо взискателя лично,
за лицето, което плати трудовото възнаграждение на длъжника, заедно с третото задължено
лице. Това обаче може да стане единствено след
снабдяване с изпълнителен лист. Неизпълнението на задълженията за пазене не превръща
лицето, платило трудовото възнаграждение на
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длъжника въпреки наложения запор, в по-задължено лице от „третото”. Това лице не може
да се поставя в по-неблагоприятно положение
от третото задължено лице. Предвидената в закона солидарна отговорност на същото лице не
му придава качеството на длъжник в изпълнителното производство, тъй като не е обхванато
от субективните предели на издадения срещу
длъжника изпълнителен лист.
Кои запорни съобщения се вписват в трудовата книжка?
Според чл. 512, ал. 5 ГПК запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника от
лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от
възнаграждението му продължават въз основа
на това вписване, дори и да не е получено друго
запорно съобщение.
Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 11 КТ и чл. 3 от
Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
в трудовата книжка на работника или служителя се вписват запорни съобщения, предвидени
в чл. 512, ал. 5 ГПК. Следователно в трудовата
книжка се вписват само запорните съобщения
по вземане за издръжка.
Запорните съобщения се вписват на стр. 2829 от образеца на трудова книжка. В трудовата
книжка следва да се впишат номерът и датата на
издаване на запорното съобщение; номерът на
изпълнителното дело, по което е поставен запорът; наименованието и адресът на взискателя;
общият размер на вземането; изплатените суми.
Графата за изплатени суми се попълва, когато
лицето напусне преди пълното изплащане на задължението му – в този случай се отразява точната сума, изплатена към момента на прекратяване на трудовия договор, или когато сумата е
изплатена напълно. След изплащане на пълния
размер на задължението от страна на длъжника
запорното съобщение се заличава от трудовата
книжка по нареждане на съдебния изпълнител,
който е наложил запора.
До получаване на това разпореждане работодателят няма право по своя преценка да
заличава вписаното запорно съобщение, дори
задължението по него да е вече изплатено. Заличаването се извършва чрез вписване на номера на разпореждането на съдебния изпълнител,
направено под съответното вземане.
13

Îòãîâîðè íà âàøè âúïðîñè:
Въпрос: Какви действия следва да предприеме работодателят при отмяна на болничен лист
за временна неработоспособност? Как се отбелязва в присъствена форма /обр. 76/ отсъствието на служител в дните на
отменен болничен лист – като
самоотлъчка или по друг начин?
Отговор: По време на
действие на трудовото правоотношение работникът или служителят следва да се явява на работа и
да изпълнява трудовите си задължения. Основателна причина,
поради която не се полага труд по

трудовото правоотношение, би
могла да бъде ползването на различни видове отпуски, правото на
които е регламентирано в Кодекса
на труда, включително отпуск
при временна неработоспособност и др. Неявяването на работа
се удостоверява със съответния
акт, издаден от работодателя
(заповед за ползване на отпуск),
акт, издаден от здравните органи
(болничен лист за временна неработоспособност и др.), както и
други документи, удостоверяващи причината за неявяване на
работа.

При отмяна на болничен лист
от органите на медицинската експертиза за времето, обхванато от
него, работникът или служителят
няма право на парично обезщетение за временна неработоспособност. Тъй като през този период
не е полаган труд по трудовото
правоотношение, работникът или
служителят няма право и на трудово възнаграждение. Когато
болничният лист е отменен,
дните, включени в периода на
временната неработоспособност,
не се признават за трудов и осигурителен стаж.

Въпрос: Към коя дата се
изчислява размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ –
към датата на придобиване на
правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, към датата, на която правото на пенсия
е упражнено, или към датата на
прекратяване на трудовото
правоотношение, независимо
кога ще бъде прекратено то?
Отговор: Обезщетението по
чл. 222, ал. 3 КТ се дължи от
работодателя при прекратяване
на трудовото правоотношение,
след като работникът или служи-

телят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието
за прекратяването.
Обезщетението е в размер на
брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за
срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в
същата група предприятия 10
години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение
в размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 6
месеца. Обезщетение по тази
алинея може да се изплаща само

веднъж. По-голям размер на
обезщетението може да се договаря с колективен или индивидуален трудов договор.
Преценката за размера на
обезщетението, съответно продължителността на трудовия
стаж на работника или служителя, се прави към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, а не към датата, на
която работникът или служителят е придобил правото си на
пенсия за осигурителен стаж и
възраст, и/или към датата, на
която го е упражнил.

Въпрос: Наследниците на
починал работник или служител
имат ли право на обезщетение
по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на
труда?
Отговор: Според правната
теория в състава на наследството
се включват имуществените
права на наследодателя, като:
правото на собственост върху
недвижими имоти и движими
вещи, облигационните права,
придобити от наследодателя
преди неговата смърт в резултат
на различни правни сделки, а
така също и вземанията за обезщетения, авторските права и въз-

награжденията.
Предпоставка за възникване
на правото на обезщетение по чл.
222, ал. 1 КТ е работникът или
служителят да е останал без работа след прекратяване на трудовото правоотношение на основанията, посочени в разпоредбата. За
изплащане на това парично обезщетение работникът или служителят следва да депозира искане
до работодателя, като удостовери
липсата на ново трудово правоотношение за период от 1 месец или
доход по трудов договор, който е
по-нисък от предходното трудово
възнаграждение.

С оглед на това, че работникът е починал, правоимащите
лица /наследниците/ следва да
удостоверят правото на наследодателя на обезщетение за
периода от прекратяване на трудовото правоотношение до деня
на смъртта, както и качеството
си на наследници, за да получат
обезщетението, като представят
удостоверение за наследници.
Съответната сума се изплаща
общо на правоимащите лица или
на едно от тях, ако е снабдено с
изрично, нотариално заверено
пълномощно от останалите правоимащи.
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Въпрос: Работник представя
през месец април 2021 г. решение
на ТЕЛК, обхващащо периода от
13.08.2019 г. до 01.03.2021 г.,
като претендира за правото си
на ползване на отпуск в увеличения размер по чл. 319 КТ за минало време – от датата на неработоспособността – 13.08.2019 г.
Служителят е назначен през
2017 г. Има ли право служителят на отпуск по чл. 319 КТ за
минало време, при положение, че
чак сега представя решението
на ТЕЛК?
Отговор: Съгласно чл. 319
КТ работниците и служителите с
трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат
право на основен платен годишен

отпуск в размер, не по-малък от
26 работни дни.
Отпускът се ползва за периода
на инвалидизирането, установен
в експертното решение на ТЕЛК,
с което е определен процент – 50
и над 50 на сто трайно намалена
работоспособност, като размерът
се определя пропорционално.
Състоянието на трайно намалена работоспособност се установява от здравните органи.
Експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или
впоследствие, при издаването му,
за да бъде възможно при определяне размера на основния платен
годишен отпуск работодателят

да спази разпоредбата на чл. 319
КТ.
Това означава, че работникът/
служителят има право на основен
платен годишен отпуск в размер
на 26 работни дни съгласно чл.
319 КТ, включително и за минало
време, само ако експертното
решение, с което е определен
процент на трайно намалена
работоспособност, е предоставена на работодателя веднага след
издаването му. В противен случай правото на този отпуск възниква от датата на представяне на
решението на работодателя, ако
срокът определен в експертното
решение не е изтекъл към момента на представянето му.

Въпрос: По време на ползване
на платен годишен отпуск наша
служителка се разболя, за което
й е издаден болничен лист. Следва
ли да ползва отпуск по болест?
Има ли право след отпуска при
временна неработоспособност
да продължи да ползва остатъка от разрешения платен годишен отпуск?
Отговор: Ползването на друг
вид отпуск е основание за прекъсване на ползването на платения годишен отпуск /чл. 175 КТ/

Отпускът поради временна неработоспособност се разрешава от
здравните органи. Той е еднакво
задължителен и за двете страни
по трудовото правоотношение и
не зависи от тяхното желание и
преценка. Казано с други думи,
когато работодателят получи
болничния лист, той е длъжен да
прекъсне ползването на платения
отпуск и да разреши отпуск поради временна неработоспособност. Ползването на платения
годишен отпуск се прекъсва от

датата, от която е разрешен отпускът поради временна неработоспособност. Остатък от платения
годишен отпуск се може да се
ползва автоматично веднага след
отпуска по болест. Необходимо е
отново да бъде изпълнена процедурата за постигане на съгласие
между страните за ползване на
платения годишен отпуск . служителката да подаде молба, която
да бъде приета от работодателя, и
да бъде издадена нова заповед за
ползване на отпуск.

Въпрос: Трудовото правоотношение на работник, който
отговаря на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68а
КСО, е прекратено поради неговата смърт. Той не е инициирал
пенсиониране. Наследниците му
претендират да им бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал.
3 КТ. Има ли основание работодателят да им го изплати?
Отговор: Съгласно чл. 222,
ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след
като работникът или служителят
е придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст,
независимо от основанието за
прекратяването, той има право на

обезщетение от работодателя в
размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 2
месеца, а ако е придобил при
същия работодател или в същата
група предприятия 10 години
трудов стаж през последните 20
години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Обезщетение по тази алинея
може да се изплаща само веднъж.
В ал. 4 на чл. 222 КТ е предвидено, че ал. 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото
правоотношение работникът или
служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в нама-

лен размер по чл. 68а от Кодекса
за социално осигуряване /КСО/.
Следователно при прекратяване на трудовия договор, независимо от правното основание за
прекратяване, работник или служител, който към датата на прекратяване отговаря на условията
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален
размер по чл. 68а КСО, има право
на обезщетение от работодателя
по чл. 222, ал. 4 във връзка с ал. 3
КТ.
Законовите предпоставки за
изплащане на обезщетението са:
- Прекратяване на трудовия
договор, независимо от конкретното правно основание за прекра-
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тяването му;
- Към датата на прекратяването работникът или служителят да
отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер
по чл. 68а КСО, като няма значение обстоятелството дали правото на пенсия е упражнено или не.
С оглед на гореизложено
наследниците на работник или
служител, чието трудово правоотношение е прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ или
който към датата на прекратява-

нето отговаря на условията за
отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален
размер по чл. 68а КСО, имат
право на обезщетение по чл. 222,
ал. 3 във връзка с ал. 4 КТ, включително когато техният наследодател не е упражнил правото си
на пенсия по чл. 68а КСО.
Следва да се обърне внимание, че обстоятелството дали
пенсията в намален размер по чл.
68а КСО е отпусната или не, има
значение с оглед правото на работодателя да прекрати трудовия

договор на основание чл. 328, ал.
1, т.10а КТ.
Прекратяването на трудовия
договор с предизвестие от работодателя на това правно основание
е допустимо само когато пенсията за осигурителен стаж и възраст
в намален размер по чл. 68а КСО
е отпусната на работника или служителя. В този случай работодателят има право да получи служебно от Националния осигурителен институт информация
относно упражнено право на пенсия от работника или служителя.

Èç äåéíîñòòà íà Ôåäåðàöèÿòà
На 22.04.2021 г. се проведе редовно заседание на Координационния съвет на КНСБ,
на което бяха разгледани следните въпроси:
- Актуална обществено-политическа и
социално-икономическа ситуация в страната;
-	Предложения на КНСБ за актуализация
на Националната програма по безопасност и
здраве при работа за 2021 г.;
- Шести годишен доклад на КНСБ за
нарушения на права, свързани с упражняване
правото на труд през 2020 г. и други организационни въпроси.
***
На 23.04.2021 г. се проведе кръгла маса
„Директивата за адекватни минимални
заплати в Европейския съюз с участието на
представители от КНСБ, федерации, зам. генерален секретар на ЕКП, представители на
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, администрация на МС, български депутати в
Европейския парламент. От ФСОГСДП участие взе инж. Петър Абрашев – председател.
***
На 01.06.2021 г. в КНСБ се състоя дискусионен форум „Бъдещето на труда и дигитализацията”. Целта бе да се обсъдят перспективите пред бъдещето на труда в България и да
се разгледат тенденциите и предизвикателствата в контекста на засилваща се роля на новите
форми на труд и дигиталните платформи.
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***
На 15.06.2021 г. КНСБ и Фондация
„Фридрих Еберт” проведоха конференция
на тема „Необходимост от ратифициране от
Република България на Конвенция № 190
на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда от 2019 г. За първи път
в световен мащаб чрез нея се формулира и
прогласява едно ново трудово право – правото
на всеки човек на работното място без насилие
и тормоз, включително наличие и тормоз,
основани на пола. Конвенцията е първият
международен инструмент за защита на работника на работното му място от подобни деяния.
***
На 16.07.2021 г. се проведе заседание на
Координационния съвет на КНСБ, на което
бяха разгледани въпроси, свързани с актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната;
искания на КНСБ към Актуализацията на
Бюджет 2021 г. и предварителен вариант на
исканията на КНСБ за Бюджет 2022 г., шести
годишен доклад на КНСБ по колективното
договаряне и заплащането на труда; становище на КНСБ по Стратегическата рамка на ЕС
за здравословни и безопасни условия на труд
за периода 2021-2027 г.; Решения за провеждането на Деветия конгрес на КНСБ и други.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.2-3/2021

