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ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА 
 
Партньорският проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и 
производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни 
социални практики”, изпълняван съвместно от Идеин ЕООД и Capaconselhamento - 
Aconselhamento e Psicoterapia, Unipessoal LDA, Португалия (наричана за краткост Клиника 
Капа) си поставя основната цел да трансферира в България 2 (две) иновативни социални 
практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на 
организациите. 
 
Специфичните цели на проекта са: 

− Въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България в 
сътрудничество с международен партньор, включващи: иновативен инструмент за 
оценка на риска и благосъстоянието (well-being) на работните места и адаптирана спрямо 
българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance 
Programme – EAP); 

− Работа в сътрудничество, с цел подобряване на условията на труд, чрез адресиране на 
общи за страните-членки проблеми, свързани с високите нива на стрес и отговорността 
на работодателите за повишаване благосъстоянието на работните места; 

− Обединяване на усилията с партньора за предоставяне на подкрепа на целевите групи - 
заети лица и работодатели, за да балансират интересите си за по качествени, 
здравословни и ефективни работни места, съобразно стандартите на ЕС. 

 
При подготовката на проекта Идеин ЕООД се е водила от разбирането, че  концепцията за 
качеството на работните места в България трябва да се интерпретира в по-широк мащаб, не 
само като добра материална среда или служба по трудова медицина, а като холистична 
концепция за удовлетвореност от работното място, задължително условие за успеха на всеки 
работодател и привличането и задържането на качествени служители. Тъй като през последните 
години българските работодатели отчитат липсата на кадри като основна пречка за развитие, 
проектът ще тества, анализира, прототипира и предостави уникален инструментариум за 
решаване на този проблем. В допълнение, грижата за служителите има фундаментална роля в 
изграждането на репутацията на дадена фирма/ организация/ администрация, а репутацията в 
днешни дни е ключов фактор за успеха, независимо дали става въпрос за корпоративна или 
публична структура.  
За да стане възможно, обаче, успешното постигане на планираните по проекта цели и резултати 
и преди стартиране на процеса по тестване на иновациите в България, е необходимо да бъдат 
направени поредица от проучвания, които да оценят, от една страна – местния контекст и 
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готовността на българския пазар да възприеме подобни услуги (все още нови за страната ни), а 
от друга – да опишат добри практики осново в европейските страни, а и в други държави с 
дългогодишен опит в тази сфера, които да се адаптират съобразно особеностите в България.  
 
Насоящият документ представлява Доклад от извършено проучване на правната рамка,  
приложима към спецификата на внедравяните по проекта иновации, извършено в изпълнение на  
Дейност 4: Адаптиране и/или валидиране на социални иновации: социална иновация № 2 
Програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance Progrmme – EAP) и по-
конкретно проучване по документи и анализ на приложимото към спецификата на 
внедряваните от проекта иновации законодателство в България.  
 
Проектът ще работи както с работодатели, така и с техните служители, ето защо екипът проучи  
нормативните документи, регламентиращи тези взаимоотношения.  
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
Проучването беше извършено по документи, по специално разработе за целите на проекта 
методология и обхващаше нормативна уредба, уреждаща правата и задълженията на 
работодателя и правата и задълженията на работника по отношение на условията на труд и 
типовете разходи за служителите, които са и не са данъчно облекчение за работодателите. 
 
Инструментариум на проучването 
Интерент проучване на приложимата нормативната база: законодателство - закони, наредби; 
правилници, разпоредби, указания, стратегически документи и пр. в сферата на трудовото 
законодателство, безопасността на труда, данъчното законодателство.   
 
Анализ на събраната информация 
Проучването обхваща и описва всички нормативни документи, регламентиращи приложимата 
правна сфера. На тази база беше направен вторичен анализ и се селектираха онези текстове, 
които са приложими към проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01. В допълнение, бяха проучени 
националните органи, които имат отношение към проблематиката на проекта и подготвен 
списък с контакти за последваща комуникация с тях по време на изпълнението.  
Инфомацията в настоящия документ е структурирана от частното към общото, като в началото 
представяме резултатите от вторичния анализ, а като втора част общата правна рамка.  
 
Проучването беше извършено в периода декември 2017 – януари 2018 год., от екип в състав 
Жечка Калинова, Десислава Пухлева, Десислава Милкова-Хюсеинова от екипа на Идеин ЕООД 
и Боян Иванов – външен правен консултант.  
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РАЗДЕЛ І ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ДОКУМЕНТИ 
 
Настоящият раздел обхваща описанието на нормативната уредба и стратегически документи, 
които пряко влияят върху изпълнението на проекта и тестването на програмата за подпомагане 
на служителите. От една страна тя регламентира задълженията на работодателя относно 
служителите, а от друга – обхваща онези аспекти от данъчното и друго законодателство, които 
предоставят или не определени стимулили на работодателите при прилагане на специфични 
мерки, насочени към подобряване на здравословните и безопасни условия на труд (качеството 
на работните места) и други социални придобивки.  
Този анализ ни дава представа за нормативния контекст, в който ще се предоставя впоследствие 
иновативната услуга и ни помага да формулираме аргументи в подкрепа на програмата, както и 
предложения за промени, които да бъдат представени на съответните отговорни институции и 
обсъдени по време на работните срещи, предвидени по Дейност 7 от проекта “Разпространение 
на постигнатите резултати”.  
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 
Нормативен акт Приложими текстове 
Кодекс на труда 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник - 
https://www.lex.bg/laws/ldoc
/1594373121  
 

Глава четиринадесета. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО 
ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Финансиране 

Чл. 292. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Социално-битовото и 
културното обслужване на работниците и служителите се 
финансира със средства от работодателя и от други източници. 
 

Осигуряване задоволяването на социално-битовите и 
културните потребности 

Чл. 294. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., 
в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може самостоятелно или 
съвместно с други органи и организации да осигурява на 
работниците и служителите: 
1. организирано хранене съобразно рационалните норми и 
специфичните условия на труд; 
2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа 
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търговски обекти и бази за услуги; 
3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата 
и обратно; 
4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, 
спорт и туризъм; 
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) бази за културни занимания, 
клубове, библиотеки и други; 
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) подпомагане на младите и на 
новопостъпилите работници и служители; 
7. задоволяване на други социално-битови и културни 
потребности. 
 

Грижи за семействата на работниците и служителите 

Чл. 299. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 
2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може да оказва 
съдействие за настаняване на децата на работниците и 
служителите в детски заведения, като поддържа, изгражда или 
участвува в изграждането и поддържането им със собствени 
средства или съвместно с други работодатели и общинските 
съвети. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 
Работодателят може да предоставя за ползуване от децата на 
работниците и служителите наличната база за почивка, 
физкултура, спорт и туризъм, младежки дейности и културни 
занимания. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Социалните фондове и формите 
за социално обслужване могат да се ползуват и от семействата на 
работниците и служителите по решение на общото събрание 
(събранието на пълномощниците) и в съответствие с колективния 
трудов договор. 
 

Закон за корпоративното 
подоходно облагане – 
ЗКПО 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник - 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на този закон: 
34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените 
като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда 
и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от 
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http://www.nap.bg/page?sId1
25fsL=3&id=472&textMode
=0  
 

Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. 
Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички 
работници и служители и за лицата, наети по договор за 
управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални 
разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и 
лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения 
под каквато и да е форма по отношение на получените социални 
придобивки. 
 
Необлагаеми: 

1. Социалните разходи за вноски и премии за 
допълнителното социално осигуряване и застраховки 
"Живот" -  социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква 
"а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато 
данъчно задължените лица нямат подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения към 
момента на извършване на разходите. 

2. Социалните разходи за ваучери за храна - социалните 
разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" в размер до 60 лв. 
месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на 
всяко наето лице. 

3. Социалните разходи за транспорт на работници и 
служители и лицата, наети по договор за управление и 
контрол - не се облагат с данък по чл. 204, ал. 1, т. 2 
социалните разходи за транспорт на работниците и 
служителите и на лицата, наети по договор за управление и 
контрол, от местоживеенето до местоработата и обратно. 

За всяко едно облекчение има комулативно и други изисквания, 
за да бъде облекчението признато. 

Закон за данъците върху 
доходите на физическите 
лица - ЗДДФЛ 
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник - 
http://www.nap.bg/page?id=4
72  

Глава четвърта. 
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ 

чл. 19. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно 
осигуряване и застраховане 

(1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата 
от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с 
направените през годината лични вноски за допълнително 
доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от 
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 годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през 
годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и 
премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер 
до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 
Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови 
правоотношения се намалява с направените през месеца чрез 
работодател лични вноски за допълнително доброволно 
осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна 
основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка 
на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и 
премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер 
до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2. 
 

Облагаем доход 

Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е 
трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или 
в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с 
изключение на доходите, посочени в ал. 2. 
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се 
включват: 
1. стойността на: 
а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в 
натура по чл. 285 от Кодекса на труда; 
б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени 
в натура по реда на други закони; 
..... 
е) ваучерите за храна, получени в размера и по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане; 
..... 
9. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по 
реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и 
разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за 
сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно 
Закона за корпоративното подоходно облагане; 
.... 
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) 
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Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху 
разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в 
натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на 
Закона за корпоративното подоходно облагане при условията на 
същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, 
ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не може 
да се прилага за отделни физически лица. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Доходите 
в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане, не се включват в 
облагаемия доход по ал. 1. 
 

Национална програма за 
безопасност и здраве при 
работа 2018-2020 година 
 
Приета с Решение № 801 на 
Министерския съвет от 
22.12.2017 г. 
 

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-
2020 г. (НПБЗР 2018-2020 г.) е стратегически документ, чрез 
който Правителството на Република България определя 
приоритетите за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд. Целта е да се очертаят ангажиментите и да се 
насочат усилията на държавните органи, организациите на 
работодателите и на работниците и служителите, както и други 
неправителствени организации за осигуряването на сигурни и 
безопасни условия на труд, като се отчитат промените на 
работното място и възникването на нови професионални рискове.  
 
Структурните, организационните и технологичните промени в 
работната среда водят до повишено въздействие върху 
равновесието между професионалния и личния живот. 
Източниците на въздействие включват фактори като повишеното 
информационно натоварване, необходимостта от бърза реакция, 
високите изисквания по отношение на качеството на 
обслужването на клиентите и свързаните с тях изисквания 
работниците да са постоянно на разположение, както и бързите 
темпове на промените. Необходими са изследвания относно 
въздействието на новите модели на заетост и работа, различните 
форми на гъвкавост и внедряването на нови технологии 
(например мобилна работа, осъществявана с помощта на ИКТ) 
върху равновесието между професионалния и личния живот и 
здравето и благосъстоянието на работното място. 
Настоящият преход към икономика, основана на услугите и 
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знанието, подчертава значението на секторите, свързани с 
услуги за населението и гражданите. Тези сектори осигуряват 
нарастващ брой висококвалифицирани работни места, например в 
секторите на информационните и комуникационните технологии 
и маркетинга, но също така и нарастващ брой 
нискоквалифицирани и нископлатени работни места, често 
характеризиращи се с нестандарти условия на труд и социално 
неприемливо работно време. По-конкретно в секторите на 
образованието, здравеопазването и социалните услуги 
служителите са изложени на тежки условия на труд, съчетани с 
голямо емоционално натоварване, насилие и тормоз на работното 
място. Потенциалните опасности за здравето в сектора на 
социалните услуги включват нарастващия психосоциален риск от 
това служителите да са на разположение за работа през по-голяма 
част от времето, както и новите и чести контакти с хора. Наред с 
други проблеми, жертвите на стрес, насилие и тормоз страдат от 
депресия, тревожност, нервно напрежение, разстройства на съня и 
затруднена концентрация. Последствията за организациите са 
отсъствия от работа, злополуки и намалена производителност. 
Вероятно значението на това явление ще нараства с 
увеличаването на дела на сектора на услугите. 
Наличието на психосоциални и организационни рискови 
фактори като висока работна натовареност, кратки срокове за 
изпълнение, дълго и/или нестандартно работно време (работа на 
смени, нощен труд), несигурна работа или работа в изолация, 
които могат да действат поотделно или съчетано, допринася за 
развитието на някои хронични разстройства и заболявания. 
Характерът на много от комплексните взаимодействия между 
свързаните с работата психосоциални рискови фактори, 
рисковите форми на поведение и хроничните заболявания и 
здравословните състояния, включително професионалните 
заболявания и здравни разстройства, не е добре проучен и 
изяснен, но бъдещите проучвания в тази област следва да станат 
основа за разработването на основани на данни политики и 
ефективни стратегии за превенция. 

 
 
Социалните услуги/пакети по отношение на работещите в БГ се заключават до: 
допълнително осигуряване; 
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− ваучери за храна; 
− транспорт от и до работното място (при определени условия); 
− осигуряване на служба по трудова медицина; 
− безплатна храна, безплатната предпазна храна и противоотровите; 
− предпазно работно облекло. 

 
Законодателят точно и ясно е определил данъчните облекчения по отношение на работодател и 
работник. Важното в случая е, че винаги се взема решение на базата нормативен акт, който дава 
правото за тези данъчни облекчения. 
Доколко новопредлаганата услуга може да бъде полезна на работодателя от гледна точка на 
финансови и данъчни облекчения, е необходимо да се анализират следните понятия от законова 
гледна точка: 

− социални разходи, предоставени в натура; 
− общодостъпност на социалната придобивка; 
− присъщи ли са за дейността на съответното предприятие/фирма тези разходи. 

 
Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите 
социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор 
за управление и контрол (наети лица), а според б. „а” и „б“ на т. 2 от чл. 204 социалните 
разходи, предоставени в натура, включват и разходите за вноски (премии) за допълнително 
доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот” и 
разходите за ваучери за храна. 
  
От цитираната разпоредба е видно, че като възможни адресати на социалните разходи, 
предоставени в натура, законът посочва работниците, служителите и лицата, наети по договор 
за управление и контрол, наречени в обобщение „наети лица“. 
  
От своя страна дефиницията за „социални разходи, предоставени в натура“, дадена в § 1, т. 
34 от ДР на ЗКПО, изисква социалните придобивки да са достъпни за всички наети лица. 
  
Два са въпросите, свързани с данъчното третиране по реда на ЗКПО на социалните разходи, 
предоставени в натура, които дългосрочно пораждаха дискусия и съответно бяха повод за 
спорове в рамките на  процеса по осъществяване на данъчно-осигурителен контрол. Накратко 
въпросите се свеждат да следното: 

1. Как следва да се разбира изискването за общодостъпност на социалните придобивки, 
предвидено в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО? 

2. Ако изискването за общодостъпност на социалните придобивки не е спазено и тяхното 
предоставяне носи белезите по-скоро на допълнително възнаграждение, какво е 
данъчното третиране на отчетените разходи? 
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Всяка от многообразните видове социални придобивки (поради разнообразните социални 
потребности - Вж. чл. 294 от Кодекса на труда (КТ), от който е видно, че законодателят ги е 
формулирал общо, като принцип, а не ги е изброявал изчерпателно. Така например т. 7 на чл. 
294 от КТ дава широка възможност за предоставяне на други (извън посочените в т. 1 – 6 на чл. 
294)  социални придобивки) трябва да бъде подложена на анализ, за да се установи как тя 
отговаря на предназначението си да обезпечи сфери от ежедневието на наетите лица вън от 
трудовото правоотношение/правоотошението по договор за управление и контрол, но свързани 
с него, които засягат пряко и непосредствено живота и бита им през времето, когато престират 
труда си. Именно поради многообразието на видовете социални придобивки е необходима 
внимателна преценка за изпълнение на критерия за общодостъпност на всеки вид от гледна 
точка на нейното естество и предназначение. 
Важен аспект при преценката дали се касае за социални разходи по смисъла на определението, 
дадено с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, и оттам дали съответните придобивки са общодостъпни, е  
извършването наанализ на реда и начина, по които са предоставени тези придобивки, а именно: 

− по реда и начина, предвидени в чл. 293 от Кодекса на труда (КТ), или 
− по ред и начин, определени от ръководството на предприятието.  

Според § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО това са две алтернативни възможности с еднаква тежест. 
 
Вторият въпрос също е предмет на дискусия с оглед на това, че съществува тенденция в 
рамките на ревизионните производства да се приема, че ако даден разход не може да бъде 
определен като социален (най-често поради неизпълнение на изискването за  общодостъпност 
на социалните придобивки), той се явява разход, който не е свързан с дейността и съответно не 
се признава за данъчни цели по реда начл. 26, т. 1 от ЗКПО. Едновременно с това обаче, за 
целите на облагане с данък върху доходите на физическите лица въпросните придобивки се 
квалифицират като възнаграждение за положен труд и се облагат по реда на Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Казано с други думи противоречието се 
изразява това, че разход, квалифициран като възнаграждение, се третира като разход, несвързан 
с дейността. Очевидно е, че това е явно противоречие, за чието преодоляване е необходим 
анализ на всеки конкретенслучай. Основният паралел, който следва да бъде направен за целите 
на анализа, е дали: 

− съответният разход носи белезите на възнаграждение за извършена от наетото лице 
работа или 

− няма такъв характер, а по-скоро представлява насочване на средства от предприятието 
към физическото лице без да е налице адекватна престация от негова страна. 

Извършването на такъв анализ е необходимо, защото данъчното третиране в двете посочени 
хипотези е различно, а именно: 
  

− В първата хипотеза, обхващаща случаите, при които извършените в полза на наетото 
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лице разходи не представляват социални разходи, предоставени в натура, а по-скоро 
носят белезите на възнаграждение за извършена от него работа, тези разходи са признати 
за данъчни цели и с тях не се преобразува счетоводният финансов резултат по реда на 
ЗКПО. 

 
− Във втората хипотеза, в която попадат случаите, при които данъчно задълженото лице 
извършва разходи в полза на наетото лице без да е налице адекватна престация от негова 
страна (която да може да се окачестви като възнаграждение за работата му), се касае за 
разходи, несвързани с дейността. Тези разходи не са признати за данъчни цели на 
основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО. 

 
Основният извод, който можем да направим, след като в детайли се запознахме с 
регламентиращата правата и задълженията на работодателя и работника по отношение на 
условията на труд и благосъстоянието на работното място, е че експериментираната в рамките 
на проекта иновативна услуга – програма за подпомагане на служителите, не е изрично 
конкретизирана в нормативен документ и нейното предоставяне от работодателя на служителя 
като социална придобивка, вкл. и по отношение отчитането на разходите за нея, е въпрос на 
тълкувания, мнения и становища на Министерство на финансите и НАП за всеки конкретен 
случай. Възможно е работодателят да признае подобен разход като присъщ, но тълкуванието 
доколко това е така е въпрос на интерпретация и субективно становище на проверяващия.  
 
В заключение можем да кажем, че екипът на Идеин ще направи консултации с органите, имащи 
отношение към разглежданата проблематика, преди да формулира въпросите за анкетното 
проучване, което е предвидено по дейности 3 и 4 и преди пилотирането на иновациията по 
дейност 4.  
 
Органи на изпълнителната власт и институции, които регламентират и/или имат отношение към 
поставените въпроси 
 

1. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) 
2. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) 
3. Министерски съвет (МС) 
4. Фонд “Условия на труд” - юридическо лице към Министерство на труда и 
социалната политика, създаден със Закона за здравословни и безопасни условия на труд  

5. Национален съвет по условията на труд - създаден на основание чл. 39-40 от Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд.  

6. Областен съвет по условия на труд - съгласно чл. 43, ал.1 от ЗЗБУТ. 
7. Националният съвет за тристранно сътрудничество. 
8. Национален център по обществено здраве и анализи. 
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9. Министерство на здравеопазването. 
10. Национален осигурителен институт (НОИ) 
11. Министерство на финансите  (МФ) 
12. Национална агенция за приходите (НАП) 

За целите на проекта екипът ни е събрал информация и контактни данни за гореописаните 
институции, включена в базата данни от организации, потенциални заинтересовани страни в 
процеса на изпълнение на дейностите.  
 
РАЗДЕЛ ІІ ОБЩА НОРМАТИВНА РАМКА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ПРАВАТА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ И СЛУЖИТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
УСЛОВИЯТА НА ТРУД  
 
Нормативен акт Приложими текстове 
Кодекс на труда 
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник - 
https://www.lex.bg/laws/ldoc
/1594373121  
 

- В Раздел VIIIа, чл.107г, чл.107д, чл.107к - Кодексът 
урежда задълженията на работодателя за осигуряване на 
условията за надомна работа и свързаните с нея 
здравословни и безопасни условия на труд, както и 
отговорността на работника/служителя да спазва 
правилата същите условия, както и правата, които имат 
работници при работа от разстояние.  

- Чл.107х много важен член се описват правата на 
работника/служителя - ТВ, отпуски, БЗУТ и т.н.  

- От чл.124 до чл.127 се регламентират основните 
задължения за страните по трудовото правоотношение – 
изпълнение на възложената работа от страна на работника 
и спазване на правилата за БЗУТ и задълженията на 
работодателя за осигуряване за условията за работа – 
БЗУТ, работно място и пр.  

- Чл. 140а – са особените правила при полагане на нощен 
труд и тук се включват мерки за осигуряване на БЗУТ.  

- От  чл.275 до чл.281 от Глава тринадесета се определят 
задълженията на работодателя да осигури здравословни и 
безопасни условия на труд, както и Нормативните актове, 
които уреждат осигуряването на БЗУТ.  

- В Глава петнадесета от чл.303 до чл.305 е уредена 
специалната закрила на някои категории работници и 
служители, в случая на непълнолетни от 16 до 18 години и 
приемането им на работа, както и осигуряването на БЗУТ.  
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Административнонаказателната отговорност за нарушение на 
трудовото законодателство и видовете наказания свързани с БЗУТ 
се състоят в чл.412а, чл.413, чл.414  

Наредба за работното 
време, почивките и 
отпуските  
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник - 
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/ordinances/NRV
PO.pdf    
 

Наредбата определя работното време на работника/служителя, 
извънредния труд, отпуските, отпуската по майчинство и други 
видове отпуски.  
  

- От чл.4а до чл.10 Глава първа се определя началото и 
краят на работния ден, почивките по време на работа, 
редът за отчитане на работното време, удължено работно 
време, установяване на непълно работно време, отработени 
часове и пр.  

- В чл.15 до чл.18 е уреден извънредният труд, неговото 
полагане и отчитане.   

- В чл. 22 до чл.43а Глава трета се определят отпуските – 
платения годишен отпуск.  

- Чл.45 до чл.49д Раздел II е отпускът по майчинство – 
неговото ползване и начина за ползване, отглеждане на 
дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 2-
годишна възраст.  

В чл.50 до чл.55 Раздел III  са уредени другите видове отпуски – 
отпуски на учащи се, платения или неплатения служебен или 
творчески отпуск и т.н.   

Закон за здравословни и 
безопасни условия на труд 
 
Издател на документа –  
Народно събрание  
Източник -  
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/laws/ZZBYT.pd
f 

От чл. 3 на Глава втора до чл. 13 се описват подробно общите 
изисквания за осигуряването на безопасни и здравословни 
условия на труд.  

- В чл. 4 ал.1 се изброяват необходимите мерки, които 
работодателят е длъжен да осигури на работещите, а 
именно – здравословни и безопасни условия на труд, 
превенция на професионалните рискове, избягване на 
рисковете, оценка на рисковете, които не могат да бъдат 
избегнати и пр.  

- Чл.5 ал. 1 описва правилата и нормите за здравословни и 
безопасни условия на труд, на всеки който проектира 
строителни обекти и дейности, производства, конструкции, 
технологии и работно оборудван  и т.н.  

 
От чл.14 на Глава трета до чл.34 се определят задълженията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 
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юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат 
работещи.   
 
В Глава четвърта се описва кой определя и провежда политика 
за осигуряване на здравословни и безопасни  условия на труд –
Министерският съвет – от чл. 35 до чл.43  
 
Глава шеста определя икономическите форми за подобряване на 
условията на труд – чл. 51 Работещите се осигуряват 
задължително за професионално заболяване и трудова злополука, 
като осигурителните вноски са за сметка на работодателите.  
 
Глава седма – кой изпълнява цялостен контрол по спазването на 
закона – Министерство на труда и социалната политика.  

Закон за защита от 
вредното въздействие на 
химичните вещества и 
смеси   
 
Издател на документа –  
Народно събрание  
Източник -  
http://www.moew.governme
nt.bg/static/media/ups/tiny/fil
e/Chemicals/Zakonodatelstvo
/ZZVVHVS_29_12_2015.pd
f 

Законът урежда правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, 
употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в 
самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси с цел 
защита на човешкото здраве и опазване на околната среда;  
 

- правомощията на държавните органи, осъществяващи 
контрол върху производството, пускането на пазара, 
употребата, съхраняването и износа на химични вещества 
в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси; 

- ограничаването на употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване (EEO) с цел 
защита на човешкото здраве и на околната среда, 
включително екологосъобразно оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците от ЕЕО и свързаните с това 
задължения на икономическите оператори на ЕЕО;  

- изискванията за предоставяне, въвеждане, притежаване и 
използване на химични вещества и смеси, които са 
прекурсори на взривни вещества, и за докладване на 
подозрителни транзакции, включващи тези химични 
вещества и смеси. 

 
В Глава първа са уредени общите положения, регламентите и 
директивите, които се прилагат по отношение на закона.  
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В Глава втора се определя класификацията, опаковането и 
етикирането на опасните химични вещества – от чл.5 до чл.7е.  
 
В Глава трета са мерките за прилагане на Регламент (ЕО) 
№648/2004 и Регламент №259/2012 – от чл. 8 до чл.11.  
 
В Глава четвърта са мерките за прилагане на Регламент (ЕС) № 
528/2012 и за предоставяне на пазара на биоциди, съдържащи 
съществуващи активни вещества, включени в приложение ii на 
делегиран Регламент (ЕС) 1062/2014 – от чл.14 до чл.19а.  
 
В Глава пета са мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (reach) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (clp) – чл. 20 до 
чл.21г.  
 

В Глава пета „а“ е ограничаването на опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване – чл.21д до 21л.  

В Глава шеста  са мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 
649/2012 и Регламент (ЕО) №850/2004 – чл.22 до чл.22ж.  

В Глава шеста „а“ са мерките за прилагане на Регламент (ЕС)№ 
98/2013 – чл.23 до чл.24б.  

Глава седма е за контрола върху химичните вещества в 
самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия – чл.25 до 
чл.31 

Административнонаказателните разпоредби са в Глава осма, 
Раздел I – от чл.32 до чл. 37. 

Закон за инспектиране на 
труда 
 
Издател на документа –  
Народно събрание  
Източник -  
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/laws/ZIT.pdf 

Закон за инспектиране на труда следи за спазването на 
трудовото и осигурителното законодателство и осъществява 
специализиран контрол по Закона за насърчаване на 
заетостта и Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд.  
 

Закон за здравето 
 

Законът урежда обществените отношения, свързани с опазване 
здравето на гражданите.  
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Издател на документа –  
Народно събрание  
Източник -  
https://www.mh.government.
bg/media/filer_public/2016/1
2/08/zakon_za_zdraveto.pdf 

 
В чл.5 до чл.28в Глава първа, Раздел II - V се регламентират 
органите на управление на националната система за 
здравеопазване, държавния здравен контрол, здравните заведения, 
здравната информация и документация и пр.  
 
В чл.29 до чл.78а Глава втора са дейностите по опазване на 
здравето включващи осигуряване на здравословна жизнена среда, 
здравни изисквания към козметичните продукти, дейности за 
въздействие върху рискови фактори, надзора на заразните 
болести и т.н.  
 
Медицинското обслужване е уредено от чл.79 до чл.116е Глава 
трета – тук се включват правата и задълженията на пациентите, 
достъпа и качеството на медицинската помощ, спешни състояния, 
медицинска експертиза и пр.  
 
Здравна закрила на определени групи от населението са от чл. 
117 до чл.144а – включващи здравна закрила на децата, 
интегрирани здравно-социални услуги, репродуктивно здраве, 
асистирана репродукция.  
 
Психично здраве – закрила на психичното здраве, 
задължителното настаняване и лечение са в чл.145 до чл.165 
Глава пета.  
 
Медицинско образование, медицинска професия, медицинска 
наука, медицински научни изследвания върху хора са от чл.174 
до чл.208в – включвайки текстовете за медицинско образование, 
медицинска професия, медицинска наука, медицински научни 
изследвания върху хора и пр.  
 
Административнонаказателни разпоредби са в чл.209 до чл.23б.  

Закон за интеграция на 
хората с увреждания  
 
Издател на документа –  
Народно събрание  
Източник -  

Законът урежда обществените отношения, свързани с 
интеграцията на хората с увреждания, тяхната равнопоставеност, 
социалната интеграция и упражняването на правата им, 
интеграцията им в работна среда и подкрепата на тях и техните 
семейства.  
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http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/laws/ZIXY.pdf  

В чл. 14 ал.3 на Глава четвърта се изброяват институциите, 
които съдействат за предотвратяването на уврежданията чрез: 
1. здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите 
фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;  
2. здравна профилактика;  
3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 
ЗБУТ.  

Правилник за прилагане на 
Закона за интеграция на 
хората с увреждания – в 
сила от 1.01.2018 г.  
 
Издател на документа –  
Министерски съвет 
Източник -  
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/rules/ppzixu.pdf 
 

Информационната база данни за хората с трайни увреждания се 
урежда в Глава първа чл.1.  
 
Глава трета е уредено оценяването на увреждането и на 
възможностите за интеграция – от чл.7 до чл.15.  
 
Трудовата заетост на лицата с трайни увреждания е от чл.16 до 
чл.23 Глава четвърта. 
Социално-икономическата защита е регламентирана в Глава 
пета от чл.24 до чл.53б – тук се включва и месечната добавка за 
социална интеграция и целевите помощи за социална интеграция.  
 
Условия и ред за субсидиране на национално представените 
организации на или за хора с увреждания –  чл.54 и чл.55. 

Наредба № 2 от 22.03.2004 
г. за минималните 
изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд при 
извършване на строителни 
и монтажни работи 
 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник - 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang 

Наредбата определя минималните изисквания за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните 
и подвижните строителни площадки – чл. 1 Глава първа.   
 
Чл.2 Глава първа - Наредбата се прилага при извършване на 
следните строителни и монтажни работи (СМР): 

 1. земни работи, вкл. екскавация; 
 2. изграждане; 
 3. монтаж и/или демонтаж; 
 4. преустройство и/или разширение; 
 5. реконструкция; 
 6. възстановяване; 
 7. ремонт; 
 8. събаряне, вкл. разрушаване; 
 9. техническо обслужване; 
 10. изолационни и довършителни работи; поддръжка; 
 11. отводнителни (дренажни) работи; 
 12. техническа ликвидация и/или консервация на обекти. 
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От чл.5 до чл.75 са уредени правата и задължението на 
участниците в строителството, общите изисквания, работата на 
височина, пожарната безопасност, дейностите при аварии и др.   
 
От чл.76 до чл. 86 Глава втора са строителни машини и 
устройства.  
 
От чл.87 до чл.103 Глава трета са скелетата, платформите, 
люлките и стълбите.  

Наредба № 3 от 19.04.2001 
г. за минималните 
изисквания за безопасност 
и опазване на здравето на 
работещите при използване 
на лични предпазни 
средства на работното 
място 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник - 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang 

Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания 
за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства при работа. 

   Чл. 2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и 
места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

    Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за: 
 1. облекло, което не е специално предназначено за опазване 

на здравето и безопасността на работещия; 
 2. лични предпазни средства, носени или използвани от 

военнослужещите, полицията и други служби за поддържане на 
обществения ред; 

 3. спортна екипировка; 
 4. отбранителна или възпираща екипировка за самозащита; 
 5. устройства, вкл. и портативни, за откриване и 

сигнализиране на опасности и вредности. 
 (2) Наредбата се прилага, като разпоредбите й се 

съобразяват със специфичните нормативни актове, 
регламентиращи изисквания за лични предпазни средства за: 

 1. аварийни и спасителни служби; 
 2. пътен транспорт. 

 
Задължения на работодателите – чл.5 до чл. 28 Раздел II.  

Наредба № 5 от 20.04.2006 
г. за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд на 
работниците по срочно 
трудово правоотношение 

Чл.1 С наредбата се определят допълнителни изисквания за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 
работниците по срочно трудово правоотношение или временно 
трудово правоотношение. 

 Чл. 2. Наредбата се прилага: 
 1. във всички предприятия и места по чл. 2 от Закона за 
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или временно трудово 
правоотношение 
 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник – 
http://www.vsa.bcci.bg/files/
custom/general_docum/trudo
vo_pravo/NAREDBA_5_ot_
20042006_g_za_osigurqvane
_na_zdravoslovni_i_bezopas
ni_usloviq_na_trud_na_rabot
nicite_po.pdf  

здравословни и безопасни условия на труд, за работещите, наети 
по срочен трудов договор: 

 а) за определен срок; 
 б) до завършване на определена работа; 
 в) за заместване на работник или служител, който отсъства 

от работа; 
 г) за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни 

работи и дейности; 
 д) за работа на длъжност, която се заема с конкурс; 
 е) за определен мандат; 
 2. във всички предприятия, ползватели на работници и 

служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна 
работа. 
 
Специфични разпоредби по отношение на лицата, които ще 
започват работа – чл. 4 до чл. 8 Раздел II.  
 

Наредба № 15 от 
31.05.1999 г. за условията, 
реда и изискванията за 
разработване и въвеждане 
на физиологични режими 
на труд и почивка по време 
на работа  
 
Издател на документа – 
Министъра на 
здравеопазването и 
министъра на труда и 
социалната политика  
Източник – 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang=  

С тази наредба се определят условията, редът и изискванията за 
разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и 
почивка по време на работа с цел осигуряване на устойчива 
работоспособност, намаляване на умората и опазване на здравето 
на работещите – чл.1 Раздел I.  
Общи положения – чл.1 до чл.7 Раздел I.  
Условия и ред за разработване и въвеждане на физиологични 
режими на труд и почивка по време на работа – чл.8 до чл.11 
Раздел II.  
 

Наредба за определяне на 
видовете работи, за които 
се установява 
допълнителен платен 
годишен отпуск 

С наредбата се определят видовете работи, извършвани при 
специфични условия и рискове за живота и здравето, които не 
могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо 
от предприетите мерки, за които се установява допълнителен 
платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на 
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Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник – 
https://ekspertis.bg/document
/view/law/116506/29647/ 

здравните рискове за работниците и служителите – чл.1  
От чл.2 до чл.4 – са изброени видовете работа, при които 
работниците/служителите имат право на  допълнителен платен 
годишен отпуск.   
 

Наредба за условията и 
реда за командироване и 
изпращане на работници и 
служители в рамките на 
предоставяне на услуги 
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник –  
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang= 

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за 
командироване и изпращане на работници и служители по 
смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). 
(2) Наредбата не се прилага спрямо предприятия от търговския 
флот по отношение на морските лица. 
 
Командироване и изпращане на работници и служители от 
Република България в друга държава - членка на Европейския 
съюз, в държава - страна по споразумението за Европейското 
икономическо пространство, и в конфедерация Швейцария в 
рамките на предоставяне на услуги – чл.2 до чл.8 Глава втора.  
 
Командироване и изпращане на работници и служители от 
държавите - членки на Европейския съюз, от държавите - страни 
по споразумението за Европейското икономическо пространство, 
и от конфедерация Швейцария или от трети държави в република 
България в рамките на предоставяне на услуги – чл. 9 до чл.17 
Глава трета. 

Наредба № 3 от 5.05.2005 г. 
за минималните изисквания 
за осигуряване на здравето 
и безопасността на 
работещите при рискове, 
свързани с експозиция на 
вибрации 
 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник – 

  Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за 
предпазване на работещите от съществуващи или потенциални 
рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на 
вибрации при работа. 

   Чл. 2. Наредбата се прилага във всички предприятия, места 
и дейности съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, когато работещите са или могат да бъдат 
изложени на вибрации при работа. 
 
Задължения на работодателите – чл.5 до чл.12 
 
Здравно наблюдение – чл.13 до чл.15   
 



  
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  
„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

http://www.nonoise-
bg.com/files/Naredba3.pdf 
Наредба № 6 от 15.08.2005 
г. за минималните 
изисквания за осигуряване 
на здравето и 
безопасността на 
работещите при рискове, 
свързани с експозиция на 
шум 
 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник – 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang 

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за 
предпазване на работещите от съществуващи или потенциални 
рискове за здравето и безопасността, свързани с експозиция на 
шум, особено риска от увреждане на слуха. 
 
Задължения на работодателите – чл.4 до чл.12 Раздел II. 
 
Здравно наблюдение – чл.13, чл.14 Раздел III.  

 

Наредба № 10 от 7 
декември 2004 г. за 
осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд при работа 
с електрокари и мотокари 
 
Издател на документа – 
Министерство на труда и 
социалната политика  
Източник - 
https://www.lex.bg/bg/laws/l
doc/2135497038 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд при работа с 
електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение. 
(2) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 
2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, където 
се експлоатират електрокари и мотокари с общо предназначение. 
 
Чл. 2. При организиране и осъществяване на работа, свързана с 
електрокари и мотокари, освен разпоредбите на тази наредба се 
изпълняват и изискванията на: 
1. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и 
при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 
г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 
2003 г. и бр. 88 от 2004 г.), както и изискванията на другите 
нормативни актове по безопасност и здраве при работа; 
2. Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-
технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 
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от 1994 г.), Наредба № 3 от 1997 г. за пожарната безопасност на 
обектите в експлоатация (обн., ДВ, бр. 54 от 1997 г.; попр., бр. 60 
от 1997 г.), както и изискванията на другите нормативни актове за 
пожарна и аварийна безопасност. 
 
Общи изисквания – от чл.5 до чл. 37.  

Наредба № 6 от 25 май 
2004 г. за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд при 
механично обработване на 
дървесина  
 
Издател на документа – 
Министерство на труда и 
социалната политика  
Източник - 
https://www.lex.bg/bg/laws/l
doc/2135486512  

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд при механично 
обработване на дървесина. 
(2) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 
2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, където 
се извършва механично обработване на дървесина. 
 
Общи изисквания – чл.5 до чл.57 Раздел II.   

 

Наредба № 7 от 23.09.1999 
г. за минималните 
изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд на 
работните места и при 
използване на работното 
оборудване 
 
Издател на документа – 
Министъра на труда и 
социалната политика и 
министъра на регионалното 
развитие и 
благоустройството  
Източник – 
http://www.gli.government.b
g/upload/docs/2016-
11/NAREDBA__7_OT_23_
SEPTEMVRI_1999_G_ZA_

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд: 

 1. на всяко работно място; 
 2. при използване на работното оборудване. 
 (2) Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, 

където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).  

(3) Тази наредба се прилага, като разпоредбите й се 
съобразяват със специфичните нормативни актове за безопасност 
и опазване на здравето при работа, регламентиращи изисквания за 
следните работни места: 

 1. в транспорта, използван извън предприятието, и в 
транспортните средства; 

 2. на временни или подвижни работни площадки; 
 3. в миннодобивната промишленост; 
 4. на риболовните кораби; 
 5. на полето, в горите и на други места, които са част от 

селскостопански и горскостопански предприятия и са 
разположени извън сградите и територията на предприятието. 
 (4) Тази наредба се прилага и от лицата, които самостоятелно 
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MINIMALNITE_I_7.pdf  упражняват трудова дейност 
 
Територия на предприятието – чл.11 до чл.15 Глава трета.  
 
Производствени сгради, работни помещения и работни места се 
уреждат в чл. 16 до чл.73 – включвайки разпоредбите за подове, 
стени, тавани, прозорци, капандури, врати и портали, 
електрически съоръжения и инсталации, пътни маршрути, опасни 
зони, аварийни пътища, работни места на открито и др.  
 
Работна среда – чл.74 до чл.163 – осветление на работните 
места, производствен микроклимат, прах, токсични и други 
вредни вещества, намаляване на шума на работното място и пр.  
 
Използване на работното оборудване – чл.164 до чл.215п. 
Организация на трудовата дейност – чл.216 до чл.220. 

Наредба № 3 от 28.02.1987 
г. за задължителните 
предварителни и 
периодични медицински 
прегледи на работниците 
 
Издател на документа – 
Министъра на народното 
здраве 
Източник - 
https://www.lex.bg/laws/ldoc
/-552853504 

Чл. 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се 
извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с 
оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена 
професия (длъжност, производствена дейност), за която 
кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински 
преглед.  
 
Организация и провеждане на задължителни периодични 
медицински прегледи на работниците – чл. 8 до чл.16 Раздел II.  
 
Организация и провеждане на задължителните периодични 
медицински прегледи на работещите при вредни за здравето 
условия на труд – чл.17 до чл. 29 Раздел III.  
 
Анализ на резултатите от проведените задължителни периодични 
медицински прегледи на работниците – чл. 32 и чл.33 Раздел IV.  

НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 
ноември 2016 г. за 
минималните изисквания за 
осигуряване на здравето и 
безопасността на 
работещите при рискове, 
свързани с експозиция на 

С тази наредба се определят минималните изисквания за защита 
на работещите от съществуващи или потенциални рискове за 
здравето и безопасността, причинени от експозиция на 
електромагнитни полета по време на работа – чл.1 Раздел I. 
 
Гранични стойности на експозиция (ГСЕ) и стойности за 
предприемане на действие (СПД) – от чл.6 до чл. 10.  
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електромагнитни полета 
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник –  
https://www.mh.government.
bg/media/filer_public/2016/1
1/29/naredbard-07-5-
minimalni-iziskvaniq-rabota-
elektromagnitni-poleta.pdf 

 
Задължения на работодателите – чл. 11 до чл.16 Раздел III.  
 Физически величини по отношение на експозицията на 
електромагнитни полета – описания и определения. 
 

Наредба за определяне на 
видовете работи, за които 
се установява намалено 
работно време  
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник – 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang=  

С наредбата се определят видовете работи, извършвани при 
специфични условия и рискове за живота и здравето, които не 
могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо 
от предприетите мерки, но намаляването на продължителността 
на работното време води до ограничаване на рисковете за 
здравето на работниците и служителите – чл.1   
 
От чл.1 до чл. 7 са регламентирани видовете работа и часовете, 
при които работниците/служителите работят.  
 

Наредба № 12 от 30 
декември 2005 г. за 
осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд при 
извършване на товарно-
разтоварни работи 
 
Издател на документа – 
Министерство на труда и 
социалната политика  
Източник – 
https://www.mlsp.governmen
t.bg/index.php?section=CON
TENT&I=227&lang= 

С наредбата се определят изискванията за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
товарно-разтоварни работи – чл.1 Раздел I.   
 
Общи положения – чл. 1 до чл.8 Раздел I.  
 
Общи изисквания – чл.9 до чл. 23 Раздел II.  
 
Товарно-разтоварни площадки и складове – чл.24 до чл.36 
Раздел III.  
 

Наредба за 
трудоустрояване  
 

В наредбата са описани и изброени видовете трудоустрояване, 
като например:  

- трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;  
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- трудоустрояване на бременни работнички/служителки и на 
работнички/служителки – кърмачки; 

- работници/служители с над 50 на сто загубена 
работоспособност в специализираните предприятия;  

- трудоустрояване на здрави лица, серопозитивни към 
вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност 
(СПИН).  

Методика за реда и начина 
на определяне размера на 
осигурителната вноска за 
трудова злополука и 
професионална болест 
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник - 
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/methods/mrnoro
vtzpb.pdf 

С методиката се уреждат редът и начинът за определяне от 
Националния осигурителен институт на размерите на 
осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и 
професионална болест" на държавното обществено осигуряване 
по групи икономически дейности съгласно Националната 
класификация на икономическите дейности – чл. 1.  
 
В чл. 2 до чл.8 се определя диференцирането на осигурителната 
вноска – степента на риска, коефициентите, размера за 
осигурителната вноска и пр.  
 

Постановление № 44 от 19 
февруари 2009 г. за 
определяне на условията и 
реда за изплащане на 
компенсации на работници 
и служители, за които е 
установено непълно 
работно време, в 
икономическите сектори 
"индустрия" и "услуги" 
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник - 
https://www.az.government.b
g/pages/zakoni/ 

На работници и служители от икономическите сектори 
"Индустрия" и "Услуги", за които е установено непълно 
работно време при условията и по реда на чл. 138а, ал. 1 и § 3б от 
преходните разпоредби на Кодекса на труда (КТ), могат да се 
изплащат компенсации – чл. 1.  
Видове компенсации – чл. 1 ал.2,3,4,5. 
 
Изплащане на компенсации – чл.2  
 
Кой издава заповед на откриване на процедура за кандидатстване 
за изплащане на компенсации на работниците/служителите – 
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта – чл.4 
 
Как работниците/служителите получават компенсациите по 
чл.1 – попълват и предоставят на работодателя писмени 
декларации по образец съгласно приложение № 1. 
 
Съвета за сътрудничество разглежда и оценява подадените 
документи по реда на постъпването им – чл. 7 
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Директорите на дирекции "Бюро по труда" въз основа на 
предложенията по чл.7 издават решение за одобряване или 
неодобряване на декларациите и уведомяват чрез работодателя 
работниците и служителите, на които ще бъдат изплащани 
компенсации, в срок 3 дни от получаване на предложението на 
Комисията по заетост към областния съвет за развитие и на 
заповедта на изпълнителния директор за преразпределение на 
неусвоените средства – чл.8  
 
В случаите, когато работниците и служителите преминат на 
пълно работно време преди изтичането на срока за изплащане на 
компенсации, 5 работодателят уведомява писмено дирекция 
"Бюро по труда" в срок 3 дни от датата на заповедта за въвеждане 
на пълно работно време – чл.9  

Закон за защита от 
вредното въздействие на 
химичните вещества и 
смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 
114 от 2003 г., бр. 63 от 
2010 г., в сила от 
13.08.2010 г.) 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник – 
http://www.moew.governme
nt.bg/static/media/ups/tiny/fil
e/Chemicals/Zakonodatelstvo
/ZZVVHVS_29_12_2015.pd
f 

Чл. 1 Глава първа - правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, 
употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в 
самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси с цел защита на 
човешкото здраве и опазване на околната среда;  
2. правомощията на държавните органи, осъществяващи контрол 
върху производството, пускането на пазара, употребата, 
съхраняването и износа на химични вещества в самостоятелен 
вид, в смеси или в изделия и смеси – чл. 1 Глава първа.  
 
Класифициране, опаковане и етикетиране на опасните 
химични вещества и смеси – от чл.5 до чл.7е Глава втора - 
Всяко лице, което пуска на пазара химично вещество или смес, е 
длъжно да го класифицира въз основа на неговите физико-
химични, токсикологични и екотоксикологични свойства. 
 
Мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 и 
Регламент (ЕС) № 259/2012 – чл. 8 до чл.11 Глава трета.  
 
Мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 528/2012 и за 
предоставяне на пазара на биоциди, съдържащи съществуващи 
активни вещества, включени в приложение ii на делегиран 
Регламент (ЕС) № 1062/2014 – чл.14 до чл. 19а Глава 
четвърта.   
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Ограничаване на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване – чл.21д до чл.21л Глава пета. 
 
Mерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 649/2012 и Регламент 
(ЕО) № 850/2004 – чл.22 до чл.22ж Глава шеста.  
 
Контрол върху химичните вещества в самостоятелен вид, в 
състава на смеси и в изделия – чл.25 до чл.31 Глава седма.  
 
Административнонаказателни разпоредби – чл.32 до чл.37 
Глава осма. 

Кодекс за социално 
осигуряване  
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник – 
http://www.nssi.bg/images/b
g/legislation/Codes/KCO.pdf 

Кодексът за социално осигуряване урежда обществените 
отношения, свързани със: държавното обществено осигуряване 
при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, 
майчинство, безработица, старост и смърт. Към държавното 
обществено осигуряване  има и допълнително социално 
осигуряване, което включва:  

→ допълнителното задължително пенсионно осигуряване при 
старост и смърт;  

→ допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във 
фондове за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във 
фондове за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване по професионални схеми при старост;  

→ допълнителното доброволно осигуряване за безработица 
и/или професионална квалификация. 

 
От чл.2 до чл.13г Глава първа е уредено Държавното 
обществено осигуряване – неговият обхват, принципи, осигурени 
лица, осигурители, осигурителни вноски и осигурителен доход, 
осигурителен стаж и пр.  
 
От чл.18 до чл.31 Глава втора – е уредено финансово 
устройство, а именно: 

- Осигурителните фондове, бюджет на фондовете, бюджет 
на НОИ, учителски пенсионен фонд, приходи и разходи по 
фонд „Пенсии“, разходи за фонд „Безработица“ и т.н. 

 
От чл.32 до чл.39 Глава трета е регламентирано управлението 
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на Държавното обществено осигуряване и органите, които следят 
за неговото изпълнение.  
 
Видовете обезщетения са регламентирани в чл.40 до чл.54м – 
право на обезщетение, срок на изплащане на обезщетението, 
парично обезщетение при трудоустрояване, обезщетения за 
майчинство, обезщетения за безработица, помощи.  
 
В чл.55 до чл.67 – е осигуряване за трудова злополука и 
професионална болест в това число професионална болест, 
деклариране на трудовата злополука, разследване за нея, досие, 
квалифициране, документи.  
 
Задължителното пенсионно осигуряване е от чл.68 до чл.106 – тук 
се включва придобиване право на пенсия, пенсия за инвалидност, 
наследствените пенсии, пенсии, които не са свързани с трудова 
дейност, общите правила за пенсиите.  
 
Контрол – чл.107 до чл.116 Глава седма – контролни органи, 
правомощия на контролните органи, ревизионни актове за начет, 
възстановяване на неоснователно получени суми, удръжки, 
помощи и давност.  
 
Спорове – чл.117 до чл.120 Глава осма – обжалване по 
административен ред, спиране на изпълнението, обжалване по 
съдебен ред, касационно обжалване.  
Във втората част на Кодекса е регламентирано 
допълнителното социално осигуряване. 
 
От чл.120а до чл.123о са описани пенсионно осигурителни 
дружества – учредители, акции, капитал, независими членове, 
пенсионна лицензия и пр.  
 
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се 
регламентира от чл. 124 до чл. 156. 
 
От чл.157 до чл.159 - са осигурителните вноски.  
 
Данъчни облекчения – чл. 160 до чл.162 Глава дванадесета 
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Права на осигурените лица – чл. 163 до чл.174 – пенсионен 
договор, определяне размера на пенсията, право на 
професионална пенсия, видове пенсии и пр.  
 
Активи и инвестиции – чл.175 до чл.181 
Счетоводство и отчетност – чл.185 до чл. 190 
Резерви на пенсионноосигурителното дружество – чл.191 до 
чл.193 
Такси и удръжки – чл.201 до чл.203  
Административнонаказателна отговорност – чл. 204  

Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс  
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник -  
http://nssi.bg/images/bg/legis
lation/Codes/DOPK.pdf 

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс урежда 
производствата по установяване на задълженията за данъци и 
задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и 
събиране на публичните вземания, възложени на органите по 
приходите и публичните изпълнители – чл.1 Глава първа. 
 
От чл. 1 до чл. 36 Глава първа е уредена компетентността на 
органите по приходите, страните и участниците в производството, 
задължените лица, сроковете, спирането и възобновяването на 
производства и др.  
 
На следващо място се регламентират доказателствата и 
доказателствените средства в производството – от чл. 37 до чл.72 
– видовете експертизи, писмените доказателства, веществените 
доказателства и доказателствени средства.  
 
Данъчната и осигурителната информация е уредена от чл.72 до 
чл.75.  
 
Административните производства и тяхната регистрация са от 
чл.80 до чл.87 Глава единадесета.  
 
Установяването на данъци и задължителните осигурителни 
вноски е регламентирано в чл.105 до чл.109 Глава петнадесета.  
 
Данъчно-осигурителен контрол – чл.110 до чл.127 Глава 
петнадесета – ревизиите и проверките, образуване на ревизионно 
производство, срок на ревизията, място на ревизията и пр.  
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Особените производства – се регламентират от чл. 128 до чл. 
143щ.  
 
Обжалване – чл.144 до чл.161 – съдебно обжалване на 
ревизионен акт, обжалване на ревизионен акт по 
административен ред.  
 
Събиране на публични вземания – чл.162 до чл.208 – 
включвайки разпоредбите на изпълнението за доброволно 
изпълнение, отсрочването и разсрочването, конкуренцията, 
видовете обезпечения и др.  
 
Принудителното изпълнение е от чл.209 до чл.237 – предмет на 
изпълнението, способи, действия. 

Закон за гарантираните 
вземания за работниците и 
служителите при 
несъстоятелност на 
работодателя  
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник -  
http://nssi.bg/images/bg/legis
lation/laws/ZGVRSPNR.pdf 
 

Чл. 1 Глава първа - Законът урежда условията при които се 
поражда правото на работниците и служителите на гарантирани 
вземания, произтичащи от трудови правоотношения при 
несъстоятелност на работодателя.  
Също така създаването, функциите и дейността на фонд 
"Гарантирани вземания на работниците и служителите" при 
несъстоятелност на работодателя.  
На последно, но не по важност място е реда за изплащане на 
гарантираните вземания на работниците и служителите, 
произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност 
на работодателя. 
 
Чл. 2 Глава първа - Този закон се прилага за всички 
физически и юридически лица, които наемат лица по трудово 
правоотношение и спрямо които може да се открие 
производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон 
или по реда на специални закони. 
 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“ – чл. 8 Глава втора до чл. 13 за изплащане на 
вземанията на работниците и служителите по този закон към 
НОИ се създава специализиран фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите“.  
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В Раздел III чл.20, чл.21 се определя вида и размера на вноските, 
които трябва да внасят работодателите всеки месец.  
 
Глава трета чл. 22, чл. 23 - определя размера на гарантираните 
вземания на работниците/служителите.  
 
Глава четвърта чл.25 до чл. 30 – се определя процедурата по 
изплащане на гарантираните вземания.  
 
Глава пета чл.31 и чл.32 - видове административнонаказателна 
отговорност.  

Закон за насърчаване на 
заетостта  
 
Издател на документа – 
Народно събрание  
Източник -  
https://www.lex.bg/bg/laws/l
doc/-12262909 
 

Чл. 1 Глава първа - Този закон урежда обществените отношения 
при: 
1. насърчаването и запазването на заетостта; 
2. професионалното ориентиране и обучението на възрастни; 
3. посредничеството по информиране и наемане на работа в 
Република България и в други държави на български граждани, 
граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на 
държави - страни по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 
 
Органи по заетостта – централни, регионални се регламентират 
в чл.4 до чл.13 Глава втора.  
 
Чл. 14 до чл.16а Глава трета,  определя финансирането на 
активната политика по заетостта. 
 
В чл.17 до чл.23 Глава четвърта са определят правата и 
задълженията на лицата, които търсят работа и на 
работодателите.  
 
Чл.24 и чл.25 Глава пета се регламентират процедурите по 
информиране при масови уволнения.   
 
В чл.26 до чл.57а Глава шеста е уредено насърчаването на 
заетостта – планираните програми и мерки за заетост, заетостта 
на младежите, програмите и мерките за преход от пасивни към 
активни мерки, насърчаване на предприемачеството, програми и 
мерки за откриване на нови работни места, защита и запазване на 
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заетостта и пр.    
 
От чл.58 до чл.63 Глава седма е обучението на възрастни и 
професионално им ориентиране.  
 
В чл. 75 до чл.85 Глава девета е контролът и 
административнонаказателната отговорност. 

Правилник за прилагане на 
закона за насърчаване на 
заетостта 
 
Издател на документа – 
Министерски съвет  
Източник – 
https://www.lex.bg/laws/ldoc
/2135468610 

С правилника се уреждат статутът и функциите на органите по 
заетостта, условията и редът за изготвяне и приемане на 
Национален план за действие по заетостта, финансирането на 
активната политика по насърчаване на заетостта, правата и 
задълженията на лицата, които търсят работа, и на 
работодателите, процедурата по информиране при масови 
уволнения, условията и редът за предоставяне на посреднически 
услуги, условията и редът за планиране, разработване и 
утвърждаване на програмите за заетост и обучение, условията и 
редът за включване в програми и за ползване на преференции по 
мерки за заетост и обучение, обучението на възрастни и 
професионално ориентиране, условията и редът за предоставяне 
на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под 
формата на схеми за минимална и държавна помощ – чл. 1 Глава 
първа.  

 


