
1 
 

КОМЕНТАР 

НА ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА 

обн. ДВ бр.62 от 5.08.2022 г. 

 

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е обнародван в ДВ, бр. 62, 

от 05.08.2022г. влиза в сила от 1 август 2022 г.  

С настоящите изменения и допълнения в Кодекса на труда, законодателят цели да 

осигури: 

 насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, 

като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права; 

 подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните 

задължения. 

Настоящия коментар на последните промени в Кодекса на труда, които произтичат 

от въвеждането на две нови европейски директиви, които следва да бъдат транспонирани 

в националното законодателство. 

 Директива 2019/1152/ЕС за прозрачни и предвидими условия на труд в 

Европейския съюз, с която се допълват елементи на трудовото правоотношение, за които 

работниците и служителите трябва да получат информация в писмена форма от 

работодателя.  

Директива 2019/115 8/ЕС, относно равновесието между професионалния и личния 

живот, като на родителите и лицата, полагащи грижи се осигури индивидуално право на 

отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите. 

 

1. По съдържанието на трудовия договор, съгласно чл.66 ал. 5 от КТ 

В чл. 66, ал. 5 думите „при първа възможност или най-късно до един месец след" се 

заменят с „най-късно до".  

Съдържанието на трудовия договор вече трябва да се предоставя на работника или 

служителя най-късно до влизане в сила на съответното изменението, а не както досега 

- при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на 

изменението. 

Ако промяната произтича от сключен колективен трудов договор в предприятието, 

то работникът и служителят, който е член на синдикалната организация сключила КТД, 

трябва да бъде информиран от работодателя за съответната промяна от момента, в който 

влезе в сила сключения КТД. 

 

2. Трудов договор със срок за изпитване по чл.70 ал.1 от КТ 

В чл. 70, ал. 1 след думите „6 месеца" се поставя запетая и се добавя „а когато за 

работата е определен срок, по-кратък от една година - срокът за изпитване е до един 

месец". 

По този начин се предоставя възможност за определяне на по-малък от досегашния 

6 месечен срок за изпитване, за срочни договори до 1 година. 

 

З. Допълнителен труд (допълнителен договор) при друг работодател по чл.111 

от КТ 

В чл. 111 думите „уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по 

основното му трудово правоотношение" се заменят с „уговорена забрана в 

индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради 

защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси". 

Промените в чл.111 от КТ въвеждат изискването забраната за сключване на 

допълнителен трудов договор, да произтича от обективни причини, каквито са: защита 

на търговска тайна и предотвратяване на конфликт на интереси.  
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Понятията „търговска тайна и конфликт на интереси", обаче будят въпроси, тъй 

като следва да имат дефиниция по съществуващ закон или да са определени в КТ. 

Остава неясно основанието да не се включи в цялост текста на  Директивата, 

където е записано, че освен тези основания има други обективни основания, като защитата 

на здравето и безопасността и неприкосновеността на обществените услуги. 

 

4. Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие по чл. 119 от 

КТ. 

В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения: 1.Досегашният текст става 

ал.1. 2.Създават се нови ал. 2 - 4: 

„(2) Когато трудовият договор е срочен и/или за работа на непълно работно време, 

работникът или служителят има право писмено да предложи на работодателя изменението 

му в трудов договор за неопределено време и/или за работа на пълно работно време. 

(3) Когато е уговорен срок за изпитване, работникът или служителят може да 

предлага изменение на трудовото правоотношение по ал. 2 след изтичането на срока за 

изпитване. 

(4) Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение по ал. 2, 

той е длъжен в срок до един месец да предостави на работника или служителя мотивиран 

писмен отговор, освен ако предложението е направено повече от два пъти за период 

от една година. 

Съществува обаче противоречие между срокът за предоставяне на мотивиран отказ 

по чл.119 КТ от страна на работодателя от 1 месец, и новата ал. 4 на чл. 167б от КТ, 

където същият срок за мотивиран отказ е 14 дни и следва да се уеднаквят на 14 дни, тъй 

като и в двата случая става въпрос за изменение на елементи на трудовото отношение по 

взаимно съгласие на страните. 

 

5. Задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа по чл.127 

КТ 

В чл. 127 ал. т.5 към изискването работодателят да осигури запознаване на 

работника с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд се добавя и „с вътрешните правила за работната заплата". 

Тази точка създава задължение за работодателя да осигури и да обезпечи 

информация на работниците/служителите за въведените с вътрешни актове на 

предприятието изисквания и условия относими към различните страни на трудовото 

правоотношение.   

Към досегашните задължения на Работодателят по чл. 127 ал.1 за осигуряване на 

нормални условия за изпълнение на работата са добавят нови: 

„т.6. информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор 

съгласно разпоредбите на този кодекс; 

Същественото в тази промяна е, че изпълнение на това задължение, има чисто 

информационен характер в конкретни и индивидуални случаи на прекратяване на 

трудовото правоотношение по инициатива и от двете страни. 

т.7. информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане 

и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните 

умения." 

Това ново изискване кореспондира с редица текстове от глава единадесета 

"Професионална квалификация" (чл.228а КТ и следващите), уреждащи отношенията 

между работодателя и работниците свързани с обучение, повишаване на квалификация и 

преквалификация. 
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6. Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена 

извънредна епидемична обстановка по чл. 173а КТ. 

В чл. 173а, ал. 1 думите „8 месеца" се заменят с „4 месеца". 

Според експертите на КНСБ промените в чл. 173а, ал. 1 КТ не създават някакви 

притеснения, нещо повече - те са в интерес на работниците и служителите. Разпоредбата 

предвижда, че „когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна 

епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е 

преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни 

работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск 

на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или 

служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж". 

Разлики между сега действащия текст и новата му редакция е, че работодателят 

вече ще има право при обявено извънредно положение или обявена извънредна 

епидемична обстановка да предоставя платения годишен отпуск на работника или 

служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е 

придобил 4 месеца трудов стаж, т.е. осемте месеца са намалени на четири. 

 

7. Право на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до 

навършване на 8-годишна възраст  

Нов чл. 164в от Кодекс на труда. 

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата 

С новия чл. 164в от КТ се регламентира ново индивидуално право на отпуск за 

отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и му се гарантира 

право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.  

Новият текст на член 164в от КТ урежда изрично за кого възниква правото на 

отпуск, вид, размер и срок на отпуска, реда за ползването му, както и зачитането му за 

трудов и осигурителен стаж. 

Въвеждането на индивидуално право на бащата (осиновителя) да ползва отпуск за 

отглеждане на дете до 8-годишна възраст има за цел да създаде правна възможност за 

балансирано участие и на двамата родители при полагането на грижи за детето в семейна 

среда. 

Съгласно ал.7 на този член редът и начинът за ползване на отпуска се уреждат с 

наредба на Министерския съвет и ще бъдат подробно доуредени в Наредбата за работното 

време почивките и отпуските. 

 

8. Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и 

семейните задължения по чл.167 б от КТ. 

При сега действащата редакция на чл. 167б, ал. 1 КТ, е предвидено, че при 

завръщане на работа поради изтичане на отпуск по чл. 163-167а или поради 

прекъсване на ползването му работникът или служителят има право да предложи на 

работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното му време 

за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение. 

Новият момент тук е, че се урежда изцяло правото на родител или осиновител на 

дете до 8-годишна възраст да предложи на работодателя изменение на трудовото 

правоотношение, вкл. да премине към работа от разстояние, като всичко това е свързано 

със съвместяването на трудовия и семейния живот. Т.е на само при изтичане на отпуск за 

гладане на дете до 8 годишна възраст по чл. 163- 167а или поради прекъсване на 

ползването му.  

Текстът на алинея 2 на чл.167б КТ предоставя правото да предложи на 

работодателя измененията по ал. 1 и на работник или служител, който полага 
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грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или 

други роднини по права линия поради сериозни медицински причини. 
Изменение на трудовото правоотношение се извършва по взаимно съгласие на 

страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. 

Когато работодателят откаже предложеното изменение на трудовото 

правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или 

служителя мотивиран писмен отговор. За разлика от отказът по чл.119 от КТ, където 

задължението за работодателя е да уведоми в 1 месечен срок, за който стана въпрос. 

 

9. Задължения на работодателя за поддържане и повишаване професионалната 

квалификация на работниците и служителите по чл.228а от КТ. 

Промените в чл. 228а КТпоставя акцента върху задължението на работодателя да 

осигури обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на 

работниците и служителите.  

Също така се подчертава, че времето на това обучение се отчита като работно 

време. В случаите, при които то се осъществява извън рамките на установеното 

работно време става дума за извънреден труд, който е положен под формата на 

обучение, по разпореждане/по инициатива от работодателя. Това е така, защото 

ангажиментът произтича от трудовото правоотношение. 

 

10. Промени в Кодекса за социално осигуряване  

Промените в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване 

се отнасят за осигуряването за времето, което се зачита за осигурителен стаж без да се 

правят осигурителни вноски.  

Законодателят включва и зачита като осигурителен стаж и времето през което 

самоосигуряващ се баща (осиновител), който се осигурява за инвалидност поради общо 

заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, е получавал парични 

обезщетения за временна неработоспособност за отглеждане на дете до 8-годишна 

възраст. Зачитат се и периодите на временна неработоспособност за отглеждане на дете до 

8-годишна възраст от бащата (осиновителя), т.е времето, през което той не е имал право 

на парично обезщетение. 

 

26-27 септември 2022 г. 

 


