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Всеки гражданин на Европейския Съюз има правото да работи и да живее 
в която и да е държава-членка, без да бъде подложен на дискриминация на 
основание на своята националност. Свободното движение на хора е една 
от фундаменталните свободи гарантирани от Договора за Европейския 

Съюз (членове 3, 39, 40) и от правото на Общността.
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Въведение
Мобилността	е	елемент	от	съвременната	действителност.	Тя	е	отражение	на	глобали-

зацията	и	интернационализацията	на	трудовия	пазар.	Тя	получава	своето	ускорение	с	въз-
никването	на	Европейския	съюз	на	база	на	един	от	основните	му	принципи	–	свобода	за	
придвижване	на	стоки	и	хора.	Това	поражда	въздействие	върху	управлението	на	човешките	
ресурси,	поражда	проблеми	по	прогнозирането	на	икономическите	процеси.	Мобилността	
изисква	постоянно	наблюдение	и	анализ.	Мобилността	изисква	целенасочена	политика	на	
фирмено,	браншово	и	национално	ниво.	Мобилността	провокира	и	заостря	проблемите	в	
областта	на	образованието,	професионалната	квалификация,	удовлетвореността	от	работ-
ното	място	и	упражняваната	професия,	кариерата	и	професионалната	реализация,	услови-
ята	за	живот	и	прогнозируемото	бъдеще,	на	демографските	процеси,	на	съществуването	на	
религиозни,	културни,	малцинствени	и	различия,	на	териториалното	и	регионалното	разви-
тие	на	страната-родина	и	на	страната-домакин.

Целта	на	този	наръчник	е	да	даде	информация:

o върху	съществуващите	европейски	нормативни	документи,	регулиращи	мобил-
ността;

o как	да	 се	ползват	и	прилагат	националните	наредби	и	 закони,	по	отношение	
мобилността	и	пазарът	на	трудовата	сила;

o как	би	трябвало	да	се	решават	конкретни	казуси	от	позицията	на	работодател	и	
на	работник;

Наръчникът	има	за	цел	да	даде	повече	увереност	на	ръководители,	предприемачи	и	ра-
ботници/специалисти	във	възможностите	за	професионална,	личностна	и	бизнес	реализа-
ция,	за	преуспяваща	стратегия	при	планиране	на	своето	и	на	семейството	развитие,	за	реа-
лизиране	на	мечти	и	жизнени	цели.

Наръчникът	е	изработен	на	принципа	на	отворена	система,	която	може	да	се	допълва	
ежедневно	с	конкретна	информация,	примери	и	решения	по	отношение	на	мобилността.
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А. Мобилност в Европа

I. Право и права
„Правото на ЕС гарантира правата на пребивава-

щите на негова територия граждани“

Принципът	на	свободното	движение	на	хора	се	прилага	в	рамките	на	Европейския	
съюз	и	Европейското	Икономическо	пространство.	За	Европейския	работник	това	означава,	
че	той	има	право	да	се	премести	в	друга	държава	да	работи	или	да	търси	работа.

Правното	основание	на	свободното	движение	на	работници	е	член	45	от	Договора	за	
функционирането	на	Европейския	Съюз	(ДФЕС).	Свободата	на	движение	е	основно	право	
гарантирано	от	член	15,	параграф	2	от	Хартата	на	основните	права	на	Европейския	съюз.	
Той	се	базира	на	общностния	принцип	за	недопускане	на	дискриминация	заради	нацио-
налността	–	работниците	мигранти	трябва	да	бъдат	третирани	като	граждани	на	страната,	
в	която	пребивават	и	по-специално	по	отношение	достъп	до	работа,	условия	на	труд	и	зае-
тост,	социални	и	данъчни	обезщетения.	За	постигане	на	свобода	на	движение,	Съветът	на	
Европейския	съюз	е	регламентирал	и	Директиви,	в	които	законодателството	на	Общността	
определя	някои	правила	и	принципи,	които	да	гарантират,	че	прилагането	на	различните	на-
ционални	системи	не	вреди	на	лицата,	които	упражняват	правото	си	на	свободно	движение.

Поради	това	правото	на	ЕС	няма	за	цел	да	хармонизира	и/или	унифицира	различни-
те	национални	системи,	а	само	да	ги	координира.	Практическият	ефект	за	мобилният	ра-
ботник	е,	че	неговите	права	и	задълженията	са	гарантирани	главно	благодарение	на	правото	
на	ЕС,	но	продължават	да	се	определят	от	националното	законодателство	на	своята	страна	
или	страните	на	заетост	и/или	пребиваване.
Договорът	за	ЕС	предвижда	набор	от	основните	права	за	европейските	граждани.	Договор	
за	функционирането	на	Европейския	съюз	(ДФЕС)	е	в	сила	от	1	декември	2009	г.	За	тран-
сграничните	работници	и	работниците	мигранти	на	най-важните	статии	в	Договора	са:

Член 18 ДФЕС (предишен член 12 от Договора за ЕС)
В рамките на приложното поле на настоящия договор и без да се засягат специалните 
разпоредби, които съдържа, всякаква дискриминация въз основа на националност е заб-
ранена.

Член 20 от ДФЕС (предишен член 17, от Договора за ЕС)
1. Гражданството на Съюза се учредява. Всяко лице, притежава гражданството на дър-
жава-членка е и гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза се допълва и не замества 
националното гражданство.
2. Гражданите на Съюза се ползват с правата и имат задълженията, предвидени в дого-
ворите. Те имат, наред с другото:
a) правото да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-член-
ки;

Член 21 от ДФЕС (предишен член 18 от Договора за ЕС)
1. Всеки гражданин на Съюза има право да се движи и пребивава свободно на терито-
рията на държавите-членки, при спазване на ограниченията и условията, определени в 
договорите и от мерките, приети за да имат ефект.
2. Ако действие на Съюза изглежда необходимо за постигане на тази цел и договорите 
не предвиждат правомощия, Европейският парламент и Съветът, като действа в съот-
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ветствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат разпоредби с оглед 
улесняване на упражняването на правата, посочени в параграф 1.
3. За същите цели като посочените в параграф 1 и ако Договорите не предвиждат право-
мощия, Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, 
може да приеме мерки за социално осигуряване и социална закрила. Съветът действа с 
единодушие след консултация с Европейския парламент.

Член 45 от ДФЕС (предишен член 39 от Договора за ЕС)
1. Свободно движение на работници трябва да бъде закрепено в рамките на Съюза.
2. Тази свобода на движение води до премахването на всякаква дискриминация, основана 
на националност между работниците на държавите-членки по отношение на заетост-
та, възнаграждението и другите условия на труд и заетост.
3. Тя включва правото, предмет на ограничения, оправдани от съображения за обществе-
ния ред, обществената сигурност или общественото здраве:
a) да приемат предложения за действително направена работа;
б) да се движат свободно в рамките на територията на държавите-членки за тази цел;
в) да останат в дадена държава-членка за целите на заетостта в съответствие с разпо-
редбите, уреждащи заетостта на гражданите на тази държава, определени от законо-
вите, подзаконовите и административни разпоредби;
г) да останат на територията на дадена държава-членка след като са били наети в тази 
държава, при условия, които трябва бъдат включени в регламента на Комисията.
4. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за работа в публичната администрация.

Член 46 ДФЕС (предишен член 40 от Договора за ЕС)
Европейският парламент и Съветът като действа в съответствие с обикновената за-
конодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, издава 
директиви или приема регламенти, определящи необходимите мерки за постигане на сво-
бодно движение на работници, както е определено в член 45, по-специално:
а) чрез осигуряване на тясно сътрудничество между националните служби по заетост-
та;
б) чрез премахване на онези административни процедури и практики и тези квалифици-
ращи периоди по отношение на допустимостта за свободните работни места, които 
произтичат от националното законодателство или от по-ранни споразумения между 
държавите-членки, поддържането на които ще представлява пречка за либерализацията 
на движението на работниците;
в) чрез премахване на всички тези квалифициращи периоди и други ограничения, предви-
дени съгласно националното законодателство или по силата на споразумения, сключени 
по-рано между държавите-членки, наложени на работниците от други държави-членки 
условия за свободен избор на заетост, различни от тези, наложени на работниците от 
съответната държава;
г) чрез създаване на подходящи механизми да се въвеждат оферти за работа и да се уле-
сни постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда по та-
къв начин, че да се избегнат сериозни заплахи за стандарта на живот и равнището на 
заетост в различни региони и отрасли.

Член 48 ДФЕС (предишен член 42 от Договора за ЕС)
Европейският парламент и Съветът като действат в съответствие с обикновената за-
конодателна процедура, приемат такива мерки в областта на социалното осигуряване, 
които са необходими за осигуряване на свободно движение на работници, а така също 
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предприемат мерки за осигуряване на заети и самостоятелно заети работници мигранти 
и техните зависими лица:
a) сумирането, с оглед придобиване и запазване на правото на обезщетение и за изчисля-
ване на размера на обезщетението, на всички периоди, взети предвид съгласно законода-
телството на няколко държави;
б) изплащането на обезщетения на лица, пребиваващи на територията на държавите-
членки.
Когато член на Съвета заяви, че проект на законодателен акт, посочен в първата алинея, 
би засегнал важни аспекти на системата за социално осигуряване, включително прилож-
ното поле, разходите или финансовата структура, или би засегнал финансовото равнове-
сие на тази система, той може да поиска отнасянето на въпроса до Европейския съвет.
В този случай се преустановява обикновената законодателна процедура. След обсъждане 
Европейският съвет трябва в срок от четири4 месеца от спирането:
a) проектът да се отнесе обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на обик-
новената законодателна процедура;
или
б) не се предприемат действия или да поиска от Комисията да представи ново предложе-
ние; в този случай първоначално предложеният акт се приема, че не е приет.

Правата,	 определени	в	Договора	 за	ЕС	са	 разработени	по-специално	в	Регламент	
(ЕИО)	№	1612/68	на	Съвета	от	15	октомври	за	свободното	движение	на	работници	в	рамки-
те	на	Общността,	в	Регламент	№	883/2004	за	координация	на	системите	за	социално	осигу-
ряване	и	Регламент	№	987/2009	за	определяне	процедура	за	прилагане	на	Регламент	(ЕО)	
№	883/2004	за	координация	на	системите	за	социално	осигуряване,	в	директивите	относно	
правото	на	пребиваване	и	т.н.

Член	293	от	Договора	за	ЕС	предвижда,	че	държавите-членки,	доколкото	е	необхо-
димо,	да	започват	преговори	помежду	си	за	премахването	на	двойното	данъчно	облагане	в	
рамките	на	Общността	с	цел	гарантиране	на	социалното	осигуряване	за	техните	граждани.	
Разпоредбата	на	член	4,	параграф	3	от	ДЕС	съдържа	една	обща	разпоредба	в	смисъл,	че	
държавите-членки	улесняват	постигането	на	задачите	на	Съюза	и	ще	се	въздържат	от	вся-
какви	мерки,	които	биха	могли	да	застрашат	постигането	на	целите	на	Съюза.

1. Право на граждани на ЕИП, за да започнат работа
Европейски	 Регламент	 1612/68,	 който	 урежда	 правата	 на	 трансграничните	 работ-

ници	и	мигрантите	и	техните	семейства,	се	основава	на	забраната	на	дискриминация	на	
основание	националност	по	силата	на	членове	12	и	39,	параграф	2	от	Договора	за	ЕС.	Като	
условие	за	прилагането	на	Регламент	1612/68	работникът	трябва	да	бъде	гражданин	на	една	
от	 държавите-членки	 на	 Европейското	 икономическо	 пространство	 (ЕИП	 =	 държавите-
членки	на	Европейския	съюз	плюс	Лихтенщайн,	Норвегия	и	Исландия).	Допълнителното	
споразумение	е	било	сключено	с	Швейцария.

Член	45	от	ДФЕС	гарантира	свободното	движение	на	работници,	което	означава,	че	
всеки	гражданин	на	ЕИП	може	да	работи	в	повече	или	по-малко	сектори.	Изключение	се	
прави	за	публичния	сектор,	но	неговият	обхват	е	ограничен.	Това	се	отнася	само	до	прави-
телствени	услуги,	като	полицията	и	съдебната	система,	„независимо	дали	участват	пряко	в	
упражняване	на	публична	власт.“

Европейски	Регламент	1612/68	гарантира	равнопоставеност	на	работници	в	държа-
вите-членки	ЕИП	във	връзка	с:

	достъп	до	дейност	като	наето	лице	(член	1);
	водене	на	преговори	и	сключване	на	договори	за	заетост	(член	2);
	достъп	до	пазара	на	труда	(член	3),	включително	всички	количествени	ограниче-

ния	(член	4);
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	достъп	до	услугите	на	служби	по	заетостта	(член	5);
	условия	за	ангажирането	и	набирането	(член	6).

Член	7	на	Регламент	1612/68	е	от	особено	значение.	Този	член	урежда,	недопускане	
на	дискриминация	във	връзка	с:

	обществените	условия	и	условия	за	назначаване;
	социални	и	данъчни	облекчения;
	право	на	обучение,	рехабилитация	и	преквалификация;
	разпоредбите	на	колективни	и	индивидуални	трудови	договори.

Член 7 на Регламент 1612/68:
1. Работник, който е гражданин на държава-членка не може да бъде третиран различ-
но от работниците-нейни граждани по отношение на условията на заетост и работа, 
по-специално по отношение на трудовото възнаграждение, уволнението или ако остане 
безработен, възстановяването или новото наемане на работа, на територията на друга 
държава-членка;
2. Той се ползва от същите социални и данъчни предимства, както работниците-местни 
граждани;
3. Той също така има право на достъп до обучение в професионални училища и центрове за 
преквалификация по силата на същото право и при същите условия, както работниците-
местни граждани.
4. Клауза на колективно или индивидуално споразумение или друг колективен регламент 
относно достъпа до заетост, възнаграждение и други условия на труда или уволнението 
е нищожна, ако установява или позволява дискриминационни условия относно работници-
те, които са граждани на други държави-членки.

По	 този	 начин	 член	 7	 гарантира,	 че	 мигранти	 или	 погранични	 работници	 имат	
право	на	 същите	 социални	и	 данъчни	предимства,	 както	 работниците-местни	 граждани.	
Социалните	и	данъчни	предимства	включват	по-специално:	финанси	за	ученето	на	децата,	
компенсации	при	уволнение,	независещо	от	времето	за	пребиваване	в	компанията,	помощи	
при	безработица,	данъчни	кредити,	помощи	за	майчинство	(в	т.ч.	отделно	при	раждане),	
достъп	до	колективно	частно	здравно	осигуряване,	данъчни	облекчения	и	др.

Социалните	помощи	не	 трябва	 да	 се	 бъркат	 със	 задължителни	 социалноосигури-
телни	плащания.	Координирането	на	задължителното	социално	осигуряване	се	урежда	от	
Регламент	1408/71.

Примери:
	Чешко	семейство	се	премества	в	Брюксел	(Белгия).	И	двамата	родители	заемат	

платена	работа	в	Белгия.	Те	предявяват	искане	за	белгийски	помощ	за	майчинство	(плаща-
не	при	раждане)	–	за	раждане	на	дете,	Това	не	може	да	им	бъде	отказано	по	право,	незави-
симо,	че	не	са	белгийски	граждани.	Помощи	за	майчинство	са	„социално	предимство“	(по	
смисъла	на	член	7,	параграф	2	на	Регламент	1612/68).

	Полско	семейството	живее	в	Маастрихт	(Холандия).	Бащата	е	на	платена	рабо-
та	в	Белгия.	При	раждането	на	едно	дете,	семейството	има	право	на	белгийска	помощ	за	
майчинство.	Белгия	може	да	не	изисква	семейството	да	живее	в	Белгия.	Ако	бащата	е	са-
мостоятелно	зает	в	Белгия,	няма	право	на	майчински	надбавки,	защото	член	7,	параграф	2	
на	Регламент	1612/68	се	прилага	само	за	служители	и	не	за	самостоятелно	заети	(съдебно	
решение	Leclere	C-43/99).

	Френски	студент	живее	в	Холандия	и	учи	за	висше	образование.	Той	работи	два	
дни	в	седмицата	на	платена	работа.	Студентът	има	право	да	иска	допълнителна	холандска	
студентска	стипендия	(решение	Roulin	C-57/87),	защото	има	работа.
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Друг пример (член 7, параграф 4 на Регламент 1612/68):
	Гръцки	лекар	отива	да	работи	в	Германия,	след	като	е	бил	на	подобна	позиция	в	Гър-

ция.	Съгласно	Немския	колективен	трудов	договор,	служители,	включително	лекари,	имат	
право	на	подпомагане	до	достигане	на	по-висока	заплата	след	определени	години	работа	
в	германски	болници.	Съдът	установи,	че	годините	трудов	стаж	в	Гърция	трябва	да	бъдат	
сумирани	и	третирани	наравно	с	тези	в	Германия		при	заемане	на	същата	позиция	(решение	
Schöning-Kougebetopoulou	C-15/96).

Достъп	до	синдикални	организации	и	упражняване	на	синдикални	права	се	уреждат	
от	член	8.

Член 8 на Регламент 1612/68:
1. Работник, който е гражданин на държава-членка и е нает на работа на територия-
та на друга държава-членка се ползва с равно третиране по отношение членуване в про-
фесионални съюзи и упражняване на правата, свързани с тях, включително правото да 
гласува; Той може да бъде изключен от участие в управлението на органи, регулирани от 
публичното право и от заемането на пост според публичното право. Освен това той има 
право да бъде избиран в представителни органи на работниците в предприятието.
Разпоредбите на този член не засягат законите или подзаконовите актове в някои държа-
ви-членки, които предоставят по-широки права на работниците, идващи от други дър-
жави-членки.

2. Право на не-граждани на ЕИП (гражданите на трети страни) за достъп до 
работни места
Наети	лица,	които	са	граждани	на	една	от	държавите-членки	на	ЕИП	(и	Швейцария)	

автоматично	имат	право	да	работят	в	друга	държава-членка.	Заети	лица,	които	не	са	граж-
дани	на	държава-членка	(или	Швейцария)	–	„граждани	на	трети	страни“	–	нямат	право	да	
работят	в	друга	държава-членка.	Те	се	нуждаят	от	разрешително.	В	случай,	че	работник	от	
Европейското	икономическо	пространство	(	ЕИП)	е	женен	за	жител	извън	ЕИП	(трета	страна	
като	националност)	и	двамата	отиват	да	живеят	и	работят	в	друга	държава-членка,	съпругът,	
който	не	е	гражданин	на	ЕИП,	също	има	право	да	заеме	платена	работа	в	приемащата	страна	
от	ЕИП	(държава	на	пребиваване).

До	неотдавна,	правото	на	достъп	до	заетост	в	държавата	по	пребиваване	е	гаранти-
рана	от	член	11	на	Регламент	1612/68.	Сега	то	е	осигурено	от	член	23	от	новата	редакция	
на	Директива	2004/38/ЕО.	Членове	10	и	11	на	Регламент	1612/68	са	премахнати,	когато	се	
касае	за	ново	пребиваване	и	са	въведени	в	Директива	2004/38	/ЕО.

Член 23 от Директива 2004/38/ЕО
Независимо от националността, членовете на семейството на граждани на Съюза, кои-
то имат право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в държава-членка мо-
гат да започнат работа или бъдат самонаети там.

Примери:
	Финландски	работодател	наема	италиански	работник.	Той	е	женен	 за	жена	от	

Аржентина.	Двамата	съпрузи	имат	автоматично	право	да	пребивават	и	да	заемат	длъжност	
във	Финландия	–	съгласно	член	1	от	Регламент	1612/68	за	гражданин	на	ЕС,	както	и	съглас-
но	член	23	от	Директива	2004/38/ЕО	за	неговата	съпруга.	Следователно	не	е	необходимо	
разрешително	за	работа	за	граждани	извън	Европейското	икономическо	пространство	(съ-
пругата	от	Аржентина).

	Медицинска	сестра	от	Хърватия,	живееща	в	Хърватия	–	страна,	която	не	беше	
още	приета	в	Европейския	съюз	–	има	автоматично	право	да	работи	в	Австрия.	За	това	е	
необходимо	разрешително	за	работа.	Ако	тя	се	омъжи	за	германец,	който	работи	като	тран-
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сграничен	работник	в	Австрия,	но	живее	в	Хърватия,	тя	не	може	да	работи	в	Австрия.	Ако	
двойката	се	премести	да	живее	в	Австрия,	не	е	необходимо	разрешително	за	работа.

	В	строителна	фирма	със	седалище	в	Унгария	работят	украински	работници	на	
постоянен	договор	и	временно	са	изпратени	във	Франция.	Компанията	не	е	задължена	да	
кандидатства	за	разрешително	за	работа	от	френските	органи,	членове	56	и	57	от	ДФЕС	
(предишен	член	49	и	50	от	ДЕС,	освобождаване	движението	на	услуги);	(решение	Vander	
ElsC-43/93,	както	и	решението	по	дело	C	445/03,	Комисията	срещу	Люксембург).	Ако	оба-
че,	 агенция	 за	 временна	 заетост	 в	 Унгария	 изпраща	 украински	 работник	 временно	 във	
Франция,	той	трябва	да	кандидатства	за	разрешително	за	работа	във	Франция.

	Израелска	балерина	живее	в	Амстердам	(Холандия)	и	работи	в	Антверпен	(Белгия).	
Тъй	като	не	е	гражданин	на	ЕИП,	тя	може	да	работи	само	ако	има	разрешително	за	работа.	Тя	
има	право	на	надбавки	(социална	осигуровки)	за	дете,	родено	в	Белгия	съгласно	Регламент	
1408/71	за	координация	на	социалната	сигурност.	Тя	няма	право	на	помощи	за	майчинство	
от	Белгия	(социално	предимство)	съгласно	член	7,	параграф	2	от	Регламент	1612/68.	Тя	има	
право	на	детските	надбавки,	но	не	майчински	надбавки,	защото	е	„трети“	граждани	на	стра-
на,	която	попада	в	обхвата	на	социално	осигуряване,	координиране	на	Регламент	1408/71,	но	
нерегулиращи	свободното	движение	на	работници,	Регламент	1612/68.

3. Координация на социалното осигуряване
Координацията	 на	 системите	 за	 социално	 осигуряване	 се	 основава	 на	 Регламент	

(ЕИО)	№	1408/71	на	Съвета	от	14	юни	1971	г.	„за	прилагането	на	схеми	за	социално	осигу-
ряване	на	заети	лица	и	техните	семейства,	които	са	в	рамките	на	Общността,“	и	Регламент	
(ЕИО)	574/72	на	Съвета	 относно	определяне	на	процедурата	 за	прилагане	на	Регламент	
(ЕИО)	№	1408/71	за	прилагането	на	социалноосигурителни	схеми	на	заети	лица,	на	самос-
тоятелно	заети	лица	и	членове	на	техните	семейства,	движещи	се	в	рамките	на	Общността.	
Тези	два	регламента	гарантират	равно	третиране	и	социално	осигуряване	на	всички	граж-
дани	на	държавите-членки	на	ЕС,	независимо	от	тяхното	място	на	пребиваване	или	заетост.	

Регламент	 (ЕО)	 №	 883/2004	 (основен	 регламент),	 и	 нов	 –	 за	 неговото	 прилагане	
Регламент	(ЕО)	№	987/2009	са	в	сила	за	държавите	членки	на	ЕС	от	1	май	2010	г.	Действащите	
регламенти	отменят	Регламенти	(ЕИО)	№	1408/71	и	№	574/72	след	влизането	в	сила	на	новия	
регламент.	Въпреки	това,	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71	и	Регламент	(ЕИО)	№	574/72	остават	в	
сила	по	отношение	на	техните	правни	последици	(член	96,	Регламент	987/2009)	за	целите	на:

	Регламент	(ЕИО)	№	1661/85	на	Съвета	от	13	юни	1985	година	за	определяне	на	
техническите	адаптации	към	Правилата	на	Общността	за	социално	осигуряване	на	работ-
ници-мигранти	по	отношение	на	Гренландия;

	Споразумението	 за	 Европейското	 икономическо	 пространство	 относно	 ЕИП	
членки	на	Исландия,	Лихтенщайн	и	Норвегия;

	На	Споразумението	между	Европейската	общност	и	нейните	държави-членки	от	
една	страна	и	Конфедерация	Швейцария,	от	друга	страна,	относно	свободното	движение	на	
хора	и	други	споразумения,	които	съдържат	препратка	към	Регламент	(ЕИО	№	574/72);

	Регламент	 (ЕС)	 1231/2010	 разширява	 Регламент	 (ЕО)	 883/2004	 по	 отношение	
граждани	на	трети	страни,	които	не	попадат	вече	в	обхвата	на	тези	разпоредби	единствено	
на	основание	тяхната	националност	и	в	същото	време	отменя	Регламент	(ЕО)	№	859/2003.

	Регламенти	(ЕО)	№	883/2004	и	№	987/2009	не	заместват	националното	законо-
дателство,	но	координират	различните	системи	за	национална	социална	закрила	така,	че	
лицата,	които	желаят	да	се	възползват	от	правото	си	на	свободното	движение	да	не	бъдат	
санкционирани	спрямо	лица,	които	винаги	са	пребивавали	и	работили	в	една	и	съща	стра-
на.	 Разпоредбите	на	 тези	 координиращи	регламенти	 са	насочени	към	отстраняването	на	
възможни	различия	на	социалното	осигуряване	в	различните	браншове	за	мобилните	лица	
в	Европа	(работници,	пенсионери,	студенти,	самостоятелно	заети	лица,	и	т.н.).
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Практическият	ефект	за	мобилните	работници	е,	че	техните	права	и	задължения	са	
гарантирани	благодарение	на	правото	на	ЕС,	но	продължават	да	се	определят	от	национал-
ното	законодателство	за	заетост	и/или	пребиваване	на	техните	държави-членки.

Най-важните	принципи	на	координация	на	Регламент	883/2004	са:
	определянето	на	едно	приложимо	осигурително	законодателство;
	задължително	сумиране	на	периоди	на	осигуряване	в	различните	държави-член-

ки,	относно	семейните	помощи,	обезщетения	за	болест,	инвалидност,	пенсионно	осигуря-
ване	и	смърт;

	износът	на	социално	осигуряване;
	координация	на	изчислителните	методи	за	социално	осигурителни	услуги.
Регламент	(ЕО)	№	883/2004	се	е	и	не	включва	доброволните	социалноосигурителни	

системи	 (фирмени	пенсии,	частно	 здравно	осигуряване,	 допълнително	частно	 здравно	и	
застраховки	за	инвалидност,	и	т.н.).

Правилата за определяне на приложимото осигурително законодателство
Регламент	 (ЕО)	№	883/2004	полага	основите	на	 закон	 за	 социално	осигуряване	в	

сила	по	отношение	на	свободното	движение	на	работници	в	рамките	на	Европейското	ико-
номическо	пространство	(ЕИП)	и	Швейцария.	Тези	разпоредби	определят	в	коя	държава-
членка	мобилните	европейски	работници	са	обхванати	от	социалното	осигуряване.	Член	11,	
параграф	1,	раздел)	постановява,	че	дадено	лице	може	да	бъде	обхванато	от	социално	оси-
гуряване	само	от	една	държава-членка.	Това	е	известно	като	принцип	на	изключителност.

Тогава	възниква	един	въпрос	кой	закон	за	социално	осигуряване	се	прилага	в	даден	
случай,	т.е.	коя	държава-членка	се	приема	като	компетентната	държава-членка.	Обикновено	
се	прилага	принципа	на	държавата	на	заетост	(lex loci laboris).

Това	общо	правило	се	дерогира	в	ограничен	брой	случаи,	например	в	случаите,	ко-
гато	един	служител	е	изпратен	от	работодателя	си	в	друга	държава-членка	за	кратък	период	
от	време	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	12,	или	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71,	член	14)	
или,	ако	работникът	е	активен	в	няколко	държави-членки	едновременно	(Регламент	(ЕО)	
№	883/2004,	член	13,	или	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71,	член	14(a)).	Съгласно	11,	параграф	
3	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	пенсионерите	са	застраховани	в	тяхната	държава	на	пре-
биваване.

Примери
	Служител	пребивава	в	Португалия,	но	работи	в	Испания.	Връща	се	в	Португалия	

най-малко	веднъж	седмично.	Този	служител	се	счита	за	пограничен	работник.	Той	е	пред-
мет	на	системата	за	социално	осигуряване	на	страната,	в	която	работи	–	Испания	(Регламент	
(ЕО)	883/2004,	член	11	(3)	и	Регламент	(ЕИО)	14008/71,	член	13,	точка	2).

	Шведската	компания	изпраща	директора	по	персонала	за	дванадесет	месеца	в	
Дания.	Тъй	като	той	е	в	командировка,	служителят	да	бъде	социално	осигурен	от	Швеция	
(Регламент	(ЕО)	883/2004,	Член	12,	Регламент	1408/71,	член	14,	точка	1,	буква	„б“	и	съот-
ветно).

	Жител	 на	 Италия	 работи	 за	 френска	 компания	 във	 Франция	 (50%)	 и	 Италия	
(50%).	Той	е	обект	на	социалното	осигуряване	на	една	единствена	държава,	в	този	случай	
Италия,	страната,	където	той	живее	и	работи.	Френският	работодател	съответно	трябва	да	
прави	вноски	за	социално	осигуряване	в	Италия	(Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	13,	точка	
1,	буква	„а“	и	Регламент	(ЕИО)	1408/71,	съответно	член	14,	точка	2).

	Жител	на	Австрия	работи	като	механик	по	поддръжка	за	една	германска	фирма,	
но	също	работи	в	Италия	и	Швейцария.	Работникът	или	служителят	е	предмет	на	социал-
ното	законодателство	на	една	държава-членка,	в	този	случай	Германия,	където	е	базиран	
неговият	работодател	 (Регламент	 (ЕИО)	1408/71,	член	14,	точка	2)	–	ако	Регламент	 (ЕО)	
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№	883/2004	 влиза	 в	 сила	 за	Швейцария,	 член	 13,	 точка	 1,	 буква	 „б“	 от	 Регламент	 (ЕО)	
№	883/2004).

	Жител	на	Франция	е	самостоятелно	заето	лице	във	Франция	и	работи	на	непъл-
но	работно	време	в	Германия.	Съгласно	на	член	13,	точка	3	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	
той	се	осигурява	в	държавата	на	заетост,	т.е.	в	Германия,	като	служител,	но	не	и	за	неговата	
самостоятелна	дейност.	(Съгласно	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71,	член	14в	и	приложение	VII,	
лица,	които	са	заети	или	самостоятелно	заети	в	две	различни	страни,	не	се	изисква	да	се	
регистрират	за	социално	осигуряване	и	в	двете	страни.)

	Холандска	жена	 получава	 осигуровка	 от	Холандия	 съгласно	 член	 11,	 точка	 3,	
буква	„д“	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.	Ако	тя	започне	мини-работа	в	Германия,	холанд-
ското	осигурително	право	вече	не	може	да	се	прилага;	вместо	това,	по	силата	на	член	13,	
буква	„а“	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	ще	се	прилага	немското	осигурително	законода-
телство.	Мини-работни	места	се	считат	тези,	които	осигуряват	месечен	доход	на	най-много	
€400 

В	редки	случаи	може	да	има	изключение	от	правилата	на	приложимото	законода-
телство,	посочени	в	Регламент	(ЕО)	883/2004,	членове	11-15	(Регламент	(ЕИО)	№	1408/71,	
член	71,	точка	1).	
„Две или повече държави-членки, респ. компетентните органи на тези държави-членки 
или институциите, определени от тези органи могат по общо съгласие да предвидят из-
ключения по членове 11-15 в интерес на някои лица или категории лица.“ (Регламент	(ЕИО)	
№	1408/71,	членове	13-16).

Сумиране на осигурителни периоди
Човек,	който	работи	в	една	държава-членка	е	обект	на	системата	за	социално	осигу-

ряване	на	тази	страна	(lex	loci	laboris,	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	пара-
граф	3,	буква	„а“).	Правната	система	на	съответната	държава-членка	не	може	да	налага	на	
гражданите	на	ЕС	условия	за	националност	или	място	на	пребиваване	за	достъп	до	систе-
мата	на	социално	осигуряване.	Въпреки	това,	проблеми	могат	да	възникнат	при	промяна	
от	една	система	за	социално	осигуряване	към	друга.	В	много	държави-членки,	човек	има	
право	на	социално	осигуряване,	само	след	като	той	е	плащал	социални	осигуровки	за	оп-
ределен	период	от	време.

Много	мобилни	 европейски	 работници	 вече	 са	 осигурени	 в	 държавата-членка	по	
произход.	Затова	те	имат	право	на	социалното	осигуряване.	Член	6	от	Регламент	(ЕО)	№	
883/2004	съдържа	разпоредби,	които	изискват	натрупаните	периоди	на	осигуряване	в	други	
държави-членки	да	се	считат	също	за	установяването	на	право	на	социалноосигурителни	
обезщетения	(известни	като	правила	за	обединяване):

Регламент (ЕО) 883/2004, член 6: Сумиране на периоди
Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, компетентната институция на 
дадена държава-членка, съгласно чието законодателство:
– придобиването, запазването, времетраенето или възстановяването на правото на обез-
щетения,
– обхвата на законодателството, или
– достъпа до или освобождаването от задължително, незадължително продължено или 
доброволно осигуряване, зависи от завършването на периоди на осигуряване, заетост, са-
мостоятелна заетост или пребиваване доколкото е необходимо, като се вземат предвид 
периодите на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване, завършени 
съгласно законодателството на друга държава членка, както ако те са били завършени 
като периоди съгласно законодателството, което тя прилага.
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Координация на методите на изчисляване за социални помощи
Координиращият	 Регламент	№	883/2004,	 членове	 11-16	 предвижда	 при	 трансгра-

ничните	мобилни	работници	да	бъдат	застраховани	така,	че	да	се	предотврати	тези	работ-
ници	да	са	обхванати	от	двойно	социално	осигуряване	или	изобщо	да	не	бъдат	обхванати.	
Въпреки	това	проблеми	могат	да	възникнат	защото	националните	социалноосигурителни	
системи	са	организирани	по	различен	начин.

Като	пример,	има	различни	разпоредби	за	инвалидност,	както	и	за	пенсиониране	и	
наследствени	права	пенсии	в	отделните	държави-членки	що	се	отнася	до:

	когато	са	изпълнени	изискванията	за	допустимост	(степен	на	инвалидност	или	
възраст);

	метода	за	изчисляване	на	пенсиите	за	инвалидност	или	за	прослужено	време,	ако	
хората	имат	периоди	на	осигуряване	в	няколко	държави-членки	и	следователно	са	придоби-
ли	права.

Правото на износ на обезщетения
В	много	държави-членки	правото	на	обезщетение	или	плащането	им	изтича,	кога-

то	работникът	е	вече	пребивавал	в	тази	държава-членка.	След	завръщането	в	страната	на	
произход	или	преместване	в	друга	държава-членка	може	да	възникне	риск	да	изгуби	тези	
права.	Това	е	силна	пречка	за	свободното	движение	на	работници.

Регламент	(ЕО)	883/2004	предвижда,	че	обезщетения	за	семейство,	болест,	инвалид-
ност,	пенсиониране	и	смърт	трябва	да	продължават	да	се	изплащат	на	техните	бенефици-
енти,	които	пребивават	в	друга	държава-членка	или	които	са	се	завърнали	в	страната	си	на	
произход.

Регламент (ЕО) 883/2004, член 7: Отмяна на правилата за пребиваване
Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, паричните обезщетения, плати-
ми съгласно законодателството на една или повече държави-членки или съгласно насто-
ящия регламент обезщетението не подлежи на намаляване, изменение, спиране, отнемане 
или конфискация поради факта, че бенефициентът или членовете на неговото семейство 
пребивават в държава-членка различна от тази, в която се намира институцията, която 
отговаря за предоставянето на обезщетения.

Обезщетения	за	безработица	обаче	могат	да	бъдат	изнасяни	само	за	много	ограни-
чен	период	от	максимум	3	месеца	(Регламент	(ЕО)	883/2004,	Articl3	64).

Примери
	Португалски	пограничен	работник,	живеещ	в	Португалия,	който	е	работил	през	

цялата	си	кариера	в	Испания,	получава	обезщетение	от	Португалия,	ако	той	е	напълно	без-
работен	(принцип	на	страната	на	пребиваване	–	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	65(5)).	
Ако	обаче	той	е	безработен	за	кратко	време,	тогава	той	има	право	на	обезщетение	за	безра-
ботица	от	Испания	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	65,	параграф	1).

	Холандска	двойка	се	премества	в	Италия.	Тя	има	пенсия	за	инвалидност	и	той	
взема	обезщетение	за	безработица.	Пенсия	за	инвалидност	може	да	се	изнася	(Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	член	7),	но	износът	на	безработица	е	ограничен	до	3	месеца	(Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	член	64(1)c).	Това	задължение	не	е	абсолютно.	Специални	парични	обез-
щетения	без	вноски	не	може	да	бъдат	изнасяни.	Такива	обезщетения	са	изброени	в	прило-
жение	X	от	Регламент	(ЕО)	883/2004	г.
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Специални разпоредби за различните видове социално осигуряване 

Ползи

Обезщетения за болест и майчинство
Човек	(и	семейството	му),	който	е	осигурен	в	една	държава-членка	и	пребивава	в	

друга,	има	право	на	обезщетения	в	натура	от	компетентния	орган	в	мястото	му	на	преби-
ваване	за	сметка	на	отговорния	компетентен	орган	на	първата	държава-членка.	Ако	този	
човек	остава	в	компетентната	държава	по	някаква	причина,	той	има	право	на	обезщетения	
в	натура	в	тази	държава.	Въпреки	това,	специални	разпоредби	се	прилагат	към	членове	на	
семействата	на	пограничните	работници.

Осигурените	лица,	които	пребивават	в	държава,	различна	от	компетентната	дър-
жава-членка,	 имат	 право	 на	 обезщетения	 в	 натура.	Тези	 обезщетения	 се	 предоставят	
от	 приемащата	 държава-членка.	 Членовете	 на	 семейството	 на	 пенсионер,	 които	 пре-
бивават	в	друга	държава-членка,	различна	от	държавата	на	пенсионера,	имат	право	на	
обезщетения	 в	 натура,	 които	 се	 предоставят	 от	 институцията	 по	 мястото	 на	 тяхното	
пребиваване.

Някои	държави-членки	са	въвели	периоди	на	изчакване	по	отношение	на	здравното	
осигуряване	(право	на	продължаване	плащането	на	заплатите	в	случай	на	болест,	отпуск	и/
или	възнаграждение	за	медицинските	разходи).	Това	е	случаят	с	Белгия,	Дания,	Финландия,	
Франция,	Ирландия,	Норвегия	и	Австрия.	За	предотвратяване	на	пропуски	в	областта	на	
здравните	застраховки	за	мобилните	работници	в	цяла	Европа	член	6	от	Регламент	(ЕО)	№	
883/2004,	е	предоставил	възможност	за	сумиране	на	периоди	на	осигуряване	в	различните	
държави-членки.

Разпоредбата	предвижда	защита	на	мобилните	работници	в	цяла	Европа	срещу	про-
пуски	при	правото	им	за	изплащането	на	заплатите	при	болест,	и/или	възнаграждение	за	
медицински	разходи,	но	само,	ако	те	са	били	обхванати	от	юридически	здравно	осигурява-
не	в	друга	държава-членка.	

Примери
	В	Белгия	се	изплаща	на	индивид	обезщетение	за	отпуск	по	болест,	след	като	е	бил	

социално	осигурявен	за	период	от	6	месеца.	Ирландски	работник,	който	работи	в	Белгия	и	
се	разболява	след	три	месеца,	има	право	на	обезщетение	за	отпуск	по	болест,	ако	може	да	
представи	доказателство,	че	е	бил	обхванат	от	здравнозастрахователно	осигуряване	(бивш	
формуляр	Е-104	(Irl)	или	S1)	за	поне	3	месеца	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	6).

	Медицинска	сестра	живее	и	работи	в	Ирландия.	След	това	тя	отива	в	Дания	да	
работи	и	живее	там.	След	3	седмици	се	разболява.	В	Дания	работникът	има	право	на	отпуск,	
плащан	от	работодателя	към	първия	ден	на	полагащия	му	се	отпуск,	ако	той	е	работил	поне	
74	часа	в	Дания	през	последните	8	седмици	преди	да	се	разболее.	Ако	болестта	продължава	
повече	от	2	седмици,	или	ако	няма	право	на	болнични	при	инвалидност,	общината	плаща	
обезщетение	за	отпуск,	при	условие,	че	работникът	е	бил	е	нает	за	последните	13	седмици	
преди	да	се	е	разболял	и	е	работил	най-малко	120	часа	през	този	период.	Ако	ирландската	
медицинска	сестра	може	да	представи	S1,	заверен	от	ирландското	социално	ведомство,	от	
който	се	вижда,	че	тя	е	била	от	здравно	осигурена	за	повече	от	8	седмици	в	Дания	или	13	
седмици	в	Ирландия,	ирландските	и	датските	периоди	на	осигуряване	 се	приравняват	и	
обобщават.	По	този	начин	ирландска	медицинска	сестра,	която	емигрира	в	Дания	пак	има	
право	на	датски	здравни	застрахователни	обезщетения.
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Обезщетения за трудови злополуки и заболявания
Застраховка	„злополука“	покрива	трудови	злополуки,	транспортни	злополуки	и	про-

фесионални	заболявания.
Всяка	страна	има	списък	на	признати	професионални	болести.	Ако	това	заболяване	

не	е	в	този	списък,	то	може	в	определени	случаи	да	се	разглежда	като	професионална	бо-
лест	ако	се	докаже,	че	е	било	причинено	от	трудова	дейност.

Обезщетения	за	осигуряване	при	злополуки	включва:
	Функционална	рехабилитация	(протези	и	помощни	средства);
	Преквалификация	и	връщането	на	работа;
	Медицинско	лечение	(разходи	за	лекар	и	лекарства);
	Дневните	разходи	за	компенсиране	загубата	на	надници	в	случай	на	трудова	зло-

полука;
	Обезщетения	в	натура	в	случай	на	постоянна	инвалидност	или	обезщетение	за	

преживяло	лице	в	случай	на	смърт.
Работниците	не	плащат	 вноски	 за	 застраховка	 „злополука“,	 те	 се	поемат	 само	от	

работодателя.
Член	36	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	постановява	следното	относно	правото	на	обез-

щетения	в	натура	и	в	брой	по	отношение	на	трудови	злополуки	и	професионални	болести: 
„Парични обезщетения по същество се предоставят от компетентната институция на 
страната по заетостта съгласно правните уредба в сила в тази страна.“	Ако	пограничен	
работник	или	работник	мигрант	е	първоначално	осигурен	в	една	държава-членка	за	20	годи-
ни,	а	в	друга	държава-членка	за	1	година	и	ако	той	претърпи	трудова	злополука	или	заболее	
от	професионална	болест,	той	има	право	само	на	едно	обезщетение	в	брой	(обезщетение	от	
държавата-членка,	в	която	последно	е	обхванат	от	социално	осигуряване)	(метод	на	една	пен-
сия;	не	пропорционално	изчисляване	на	частична	пенсия	от	няколко	държави-членки).

Пример
	При	трудови	злополуки	и	професионални	болести,	немски	пограничен	работник,	

който	работи	в	Люксембург	има	право	на	обезщетения	в	натура	 (лечение)	и	на	парични	
обезщетения	(компенсация).	Страната	на	пребиваване	(Германия)	е	отговорна	за	обезщете-
нията	в	натура.	Граничните	работници	обаче	също	могат	да	получат	медицински	обезщете-
ния	в	държавата	на	заетост,	т.е.	Люксембург.

Пограничният	работник	трябва	да	представи	документ	DA1	(преди	това	Е	123)	до	
компетентната	здравноосигурителна	институция	по	местоживеене.	Искането	за	възстано-
вяване	на	разходите	за	обезщетения	в	натура	в	случай	на	трудова	злополука	се	равнява	на	
100%.	Такива	обезщетения	в	натура	включват	медицински	грижи,	лекарства,	ортопедични	
устройства,	медицински	сестри,	хоспитализация,	както	и	помощи	за	участие	в	професио-
налния	живот.	На	пограничен	работник	съгласно	законодателството	на	Люксембург	се	пре-
доставят	обезщетения	в	брой.

Компетентната	институция	на	държавата-членка,	чието	законодателство	предвижда	
поемане	на	разходите	 за	 транспортиране	 (Регламент	 (ЕО)	№	883/2004,	член	37)	на	 един	
човек,	който	е	пострадал	при	злополука	в	работа	или	страда	от	професионална	болест,	или	
до	неговото	място	на	пребиваване	или	до	болница,	като	те	трябва	да	отговарят	на	разходите	
за	транспорт	до	съответното	място	в	друга	държава-членка,	където	лицето	пребивава.	Ако	
човекът	не	е	пограничен	работник,	институцията	трябва	да	даде	предварително	разреше-
ние	за	такова	транспортиране.

Ако	един	човек,	който	е	пострадал	при	работна	злополука	или	е	заболял	от	профе-
сионална	болест,	желае	да	промени	страната	на	пребиваване,	той	трябва	да	получи	обез-
щетението,	без	предварително	одобрение	от	компетентните	осигурителни	институции,	тъй	
като	обезщетенията	в	натура	трябва	да	бъдат	получени	в	новата	държава	на	пребиваване.	
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Член 39 от Регламент (ЕО) № 883/2004 определя правила в случай на влошаване на 
професионална болест. 
Точка 1:
1. Ако няма осигуряване срещу трудови злополуки или професионални болести в държава-
та-членка, в която заинтересованото лице пребивава или има престой, или ако съществу-
ва такова осигуряване, но няма институция, която отговаря за предоставянето на обез-
щетения в натура, тези обезщетения се предоставят от институцията по мястото на 
пребиваване или престой, която отговаря за предоставянето на обезщетения в натура в 
случай на болест.

Неработоспособност
Пограничен	работник	или	пограничен	работник	по	същество	има	право	на	пенсия	

по	инвалидност	от	държавата-членка	(държава	на	заетост),	където	той	е	регистриран	като	
социалноосигурен.

Съгласно	членове	6	и	7	от	Регламент	(ЕО)	№	8833/2004,	той	може	да	разчита	на	пен-
сия	за	инвалидност	и	изнесена	в	друга	държава-членка.	Това	означава,	че	трансграничен	
работник	няма	да	има	никакъв	проблем	на	територията	на	страната	си	на	пребиваване	или	
другаде,	докато	той	получава	пенсия	за	инвалидност	от	държавата	на	заетост,.

Съгласно	член	70,	специални	парични	обезщетения	без	вноски	не	могат	да	се	изна-
сят.	Това	са	обезщетения	по-специално	отнасящи	се	до	специфична	защита	на	лицата	с	ув-
реждания,	тясно	свързани	с	посоченото	лице	на	социална	среда	в	държавата-членка,	които	
са	изброени	в	приложение	X	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Много	държави-членки	изискват	периоди	на	изчакване	преди	право	на	пенсии	за	ин-
валидност.	В	случай	на	промяна	от	една	система	за	социално	осигуряване	към	друга,	което	
често	се	случва	за	мобилни	европейски	работници,	могат	да	възникнат	пропуски	в	соци-
алното	осигуряване.	Член	45	от	Регламент	(ЕО)	883/2004	защитава	мобилните	европейски	
работници	по	отношение	на	тяхното	право	на	пенсия	за	инвалидност	чрез	признаването	и	
сумиране	на	периоди	на	застраховка.

Регламент (ЕО) 883/2004, член 45: Специални разпоредби за сумиране на периоди 
Компетентната институция на дадена държава-членка, чието законодателство обусла-
вя придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения зависи 
от завършването на периоди на осигуряване или пребиваване, когато е необходимо, член 
51, параграф 1 се прилага mutatis mutandis. 

Има	много	големи	различия	в	Европейския	съюз	между	застрахователни	системи	
по	отношение	на	оценката	на	инвалидност	и	това	дали	някой	е	годен	за	работа.	Освен	това	
има	две	коренно	различни	системи	по	отношение	на	обезщетения,	а	именно	кумулативни	и	
риск	базирани	системи.

Броят	 класове	 на	 увреждане	 (степен	 на	 инвалидност)	 се	 различават	 от	 страна	 до	
страна:	В	Белгия	има	само	един	клас	увреждане;	 в	Германия,	Холандия	и	Португалия	–	
два.	В	Гърция	(частично)	е	забранено	на	лице	да	работи,	ако	то	е	по-малко	от	50%	годно	за	
работа;	В	Испания	–	33%,	в	Литва	–	45%,	а	в	Румъния	–	50%	и	в	Словакия	–	41%.	Липсата	
на	подравняване	или	хармонизация	на	социалните	системи	може	да	доведе	до	ситуация,	
когато	работник	мигрант	или	пограничен	работник	може	да	бъде	обявен	за	0%	негоден	за	
работа	в	една	държава-членка	и	100%	в	друга.

Различни	национални	 разпоредби	 усложняват	 изчислението	и	 координирането	на	
пенсиите	за	инвалидност:

Има	два	вида	на	законодателството	относно	обезщетения	за	инвалидност	в	държа-
вите-членки.	Държавите-членки	със	 законодателство	тип	А,	където	размерът	на	обезще-
тенията	за	инвалидност	не	зависи	от	продължителността	или	период	на	осигуряване	или	
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пребиваване,	които	са	изрично	определени	в	приложение	VI	към	Регламент	(ЕО)883/2004:	
Чехия,	Естония,	Ирландия,	Гърция,	Латвия,	Финландия,	Швеция	и	Обединеното	кралство.

Има	специална	координация	(една пенсия)	за	тези	системи.	Другите	държави-член-
ки	са	класифицирани	под	тип	Б	в	Регламент	 (ЕО)	№	883/2004.	Размерът	на	пенсията	на	
лицата,	осигурени	в	една	държава	се	изчислява	с	помощта	на	същите	процедури	както	за	
гражданите	на	тази	страна,	съгласно	съответните	разпоредби	в	сила	в	тази	държава.

Лица,	осигурени	в	няколко	страни:
	Са	били	осигурени	изключително	в	държавите-членки,	където	размерът	на	пен-

сиите	зависи	от	осигурителни	периоди:	в	такъв	случай	ще	получите	отделни	пенсии	от	вся-
ка	от	тези	страни.	Размерът	на	всяка	пенсия	ще	съответства	на	периодите	на	осигуряване,	в	
съответните	страни;

	Са	били	осигурени	изключително	в	държавите-членки,	където	размерът	на	пен-
сията	не	зависи	от	за	периодите	на	осигуряване:	ще	получавате	пенсия	от	страната,	където	
сте	били	осигурени	при	настъпилото	увреждане.	Вие	винаги	ще	имате	право	на	пълния	
размер	на	тази	пенсия,	дори	ако	сте	осигурени	в	тази	страна	само	за	кратък	период	(една	
година,	например).	Обратно,	няма	да	имате	право	на	пенсия	от	другите	страни,	където	сте	
били	осигурени	преди	това.

	Първо	сте	били	осигурени	в	една	държава-членка,	където	размерът	на	пенсията	за-
виси	от	дължината	на	периода	за	осигуряване,	а	след	това	в	страна,	където	пенсията	не	зависи	
от	продължителността	на	тези	периоди:	ще	получавате	две	пенсии,	един	от	първата	страна,	
която	отговаря	на	периоди	на	осигуряване,	завършени	съгласно	нейното	законодателство	и	
втора	от	страната,	където	сте	били	осигурени	при	възникване	на	вашето	увреждане;

	Първо	сте	били	осигурени	в	страна,	където	размерът	на	пенсията	не	зависи	от	
дължината	на	период	за	осигуряване,	а	след	това	в	страна,	където	пенсията	зависи	от	тези	
периоди:	Вие	ще	получите	две	отделни	пенсии,	всяка	от	която	отговаря	на	дължината	на	
периодите	ви	на	осигуряване	в	тези	различни	страни.	Изчисляването	на	пенсията:	Пропор-
ционално	или	частична	координация.	Член	52	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	(отпускане	на	
обезщетения)	определя	начина	за	изчисляване	размера	на	обезщетението.	Всяка	държава-
членка	трябва	да	извършва	три	изчисления:
1.	националната	пенсия:	самостоятелното	обезщетение
2.	теоретичен	размер
3.	Пропорционално	или	пропорционална	пенсия

1) националните пенсионни изчисления: независима помощ/пенсия
Държавна	пенсия	е	пенсия	за	инвалидност,	на	която	има	право	застрахования	моби-

лен	европейски	работник	в	дадена	държава-членка.	Тази	пенсия	се	определя	в	съответствие	
с	 националната	 правна	 система	 на	 тази	 държава-членка.	В	 други	 държави-членки	 не	 са	
вземат	под	внимание	периодите	на	осигуряване.	Националната	пенсия	за	инвалидност	се	
нарича	„самостоятелно	обезщетение.“
2) изчисление на теоретичната пенсия: теоретична помощ/пенсия

Теоретичната	пенсия	е	сумата,	към	която	мобилният	европейски	работник	ще	има	
право,	ако	той	е	изплащал	всички	осигурителни	периоди,	които	са	били	прекарани	в	други	
държави-членки,	като	се	избира	една	държава-членка	(фиктивно	определяна).	Работникът	
няма	право	на	този	теоретичен	размер.	Изчислението	е	само	междинна	стъпка	за	изчисля-
ване	на	пропорционална	пенсия.	Ако	съгласно	това	законодателство,	размерът	на	обезще-
тението	зависи	от	продължителността	на	завършените	периоди,	то	тази	сума	е	теоретична.
3) изчисляването на пенсията за пропорционален (pro-rata): пропорционална помощ/пенсия

Пропорционална	или	пропорционална	инвалидна	пенсия	се	получава	чрез	умножа-
ване	на	теоретичната	пенсия	с	фракция.	Числителят	на	дробта	е	дължината	на	периодите,	
завършени	в	държавата-членка,	а	знаменател	е	общата	дължина	на	всички	периоди,	завър-
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шени	във	всички	държави-членки,	които	се	вземат	пред	вид	за	изчисляване	на	теоретичния	
размер.	Пропорционалната	пенсия	е	известна	също	като	пропорционална	инвалидна	пен-
сия	или	като	международна	инвалидна	пенсия.

Пет	отделни	случаи	могат	да	настъпят	за	пограничен	работник,	обявен	като	негоден	
за	работа,	всеки	от	който	има	специална	регулаторна	система:
а.	работникът	е	работил	само	в	държавите-членки	със	система,	базирана	на	риска	(тип	А)	кои-
то	са	изброени	в	Приложение	VI	към	Регламент	(ЕО)	№	883/2004:	специална	координация;
б.	работникът	е	работил	само	в	държавите-членки	със	система,	базирана	на	риска,	които	не	
са	изброени	в	приложение	VI	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004:	пропорционална	координация;
в.	работникът	е	работил	само	в	държавите-членки	с	кумулативна	система;
г.	работникът	работи	първоначално	в	дадена	държава-членка	с	кумулативна	система	и	на-
края	в	държава-членка	със	система,	базирана	на	риска;
д.	работникът	работи	първоначално	в	дадена	държава-членка	със	система,	базирана	на	ри-
ска	и	накрая	в	държава-членка,	с	кумулативна	система.

Случаи, координация и примери
а)	Работникът е работил само в държавите-членки с риск основа система (тип А), която 
е включена в приложение VI от Регламент (ЕО) № 883/2004: специална координация.

	Работник	работи	1	година	в	Швеция	(система	базирана	на	риска,	изброена	в	при-
ложение	VI).	Той	преди	това	е	работил	15	 години	в	Латвия	 (система	базирана	на	риска,	
също	така	изброена	в	приложение	VI).	В	случай	на	инвалидност	този	работник,	независимо	
от	неговата	предишна	застраховка,	има	право	само	на	общата	шведска	инвалидна	пенсия	
(известна	като	една	пенсия).	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член	44,	параграф	1	той	
има	право	на	шведска	инвалидна	пенсия,	все	едно	че	винаги	е	бил	регистриран	със	соци-
ално	осигуряване	в	Швеция.	Тази	специална	координация	предполага,	че	работникът	има	
право	на	пенсия	за	инвалидност	(известен	като	единна	пенсия).

б) работникът е работил само в държавите-членки с система базирана на риска, която не 
е изброена в приложение VI от Регламент (ЕО) № 883/2004: пропорционално координация.

	Работник	работи	1	година	в	Белгия	(система	базирана	на	риска,	но	не	е	избро-
ена	в	приложение	VI).	Той	е	работил	преди	това	15	години	в	Холандия	(базирана	на	ри-
ска	система,	също	така	неизброена	в	приложение	VI).	В	случай	на	инвалидност,	съгласно	
Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	52,	той	има	право	пропорционално	(15/16)	на	холандска	
инвалидна	пенсия	и	пропорционално	 (1/16)	 белгийска	пенсия	или,	 ако	 е	по-благоприят-
но,	пълна	белгийска	пенсия	минус	холандската,	пропорционално	(15/16)	частична	пенсия	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	52);	Ако	работникът	няма	право	на	пропорционалната	
белгийска	инвалидна	пенсия,	то	той	има	право	на	пропорционално	(15/16)	холандска	инва-
лидна	пенсия,	ако	той	е	100%	инвалид	съгласно	холандското	право.

В	тези	два	случая	се	предполага,	че	инвалидността	е	създадена	в	двете	страни.	Само	
Белгия,	Франция	и	Италия	приемат	степента	на	инвалидност	установени	от	един	на	друг	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	приложение	VII).	Ако	инвалидност	в	тези	два	случая	е	уста-
новен	само	в	Холандия,	но	не	и	в	Белгия,	от	това	работникът	има	право	на	пълна	холандска	
инвалидна	пенсия.	Обратно	ако	инвалидността	се	признава	само	в	Белгия	и	не	в	Холандия,	
той	има	право	само	на	белгийска	частична	пенсия.

в)	работникът е работил само в държавите-членки с кумулативна система.
	Работник	мигрант	живее	и	работи	в	продължение	на	15	години	в	Австрия	(ку-

мулативни	система)	и	след	това	за	10	години	в	Германия	(кумулативна	система).	В	случай	
на	инвалидност,	този	работник,	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	46	или	52,	има	
право	пропорционално	(10/25)	на	немска	инвалидна	пенсия	(частична	пенсия)	и	пропор-
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ционално	(15/25)	австрийска	инвалидна	пенсия	(частична	пенсия).	Ако	е	призната	инвалид-
ност	съгласно	германското	законодателство,	но	не	по	австрийското	право,	тогава	работни-
кът	има	право	само	на	пропорционално	(15/25)	австрийска	инвалидна	пенсия.

г)	работникът работи първоначално в дадена държава-членка с кумулативна система и 
накрая в държава-членка, със система базирана на риска 

	Работник	работи	15	години	в	Германия	(кумулативна	система)	и	след	това	за	10	
години	в	Холандия	(система	базирана	на	риска).	В	случай	на	инвалидност,	има	право	на	
пълна	холандска	инвалидна	пенсия.	Ако	инвалидността	е	призната	по	германското	право,	
той	има	право	на	пропорционално	(15/25)	немска	инвалидна	пенсия.	Съгласно	Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	член	52,	Холандия	трябва	да	извършва	две	изчисления:	холандска	пълна	
пенсия	минус	пропорционално	(15/25)	немска	инвалидна	пенсия	и	тогава	пропорционално	
(10/25)	холандска	инвалидна	пенсия.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	52,	работ-
никът	има	право	на	по-високата.

е)	работникът работи заедно първоначално в дадена държава-членка с система базирана 
на риска и накрая в държава-членка, с кумулативна система.

	Един	работник	е	работил	20	години	в	Чешката	република	(система	базирана	на	
риска)	и	след	това	10	години	в	Люксембург	(кумулативна	система).	В	случай	на	инвалид-
ност,	този	работник,	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	46	или	52,	има	право	на	
пропорционална	люксембургска	(10/30)	и	пропорционална	(20/30)	чешка	пенсия.	Ако	той	
е	обявен	100%	инвалид	по	люксембургския	закон,	но	0%	по	чешкото	право,	той	има	право	
само	на	пропорционално	(10/30)	люксембургска	инвалидна	пенсия.	Той	трябва	да	се	обърне	
към	социалните	органи	за	сигурност	по	мястото	му	на	пребиваване,	за	да	покрият	произти-
чащите	разходи.

Пенсия за прослужено време
По	същество	мобилните	европейски	работници	могат	да	претендират	за	пенсия	от	

всички	държави-членки	където	са	регистрирани	за	социалното	осигуряване.	Съответните	
пенсии	са	пропорционални	на	натрупани	осигурителни	периоди,	през	които	работникът	е	
действително	обхванат	(частично	или	пропорционално).

Вземането	 за	 пенсия	 се	 урежда	 от	 член	 45	 от	 прилагането	 на	 Регламент	 (ЕО)	№	
987/2009:	ищецът	може	да	подаде	заявлението	за	пенсия	до	институцията	на	държавата-
членка	по	пребиваването	или	до	институцията	на	държавата-членка,	чието	законодателство	
е	било	приложимо	за	него.	Процедурата	се	урежда	от	член	46	до	член	48	на	Регламент	(ЕО)	
98/2009.

Поради	липса	на	европейско	сближаване,	националните	пенсионни	системи	се	раз-
личават	значително.	Правото	на	пенсия	по	възраст	също	варира	от	една	държава-членка	
до	друга	(Холандия	–	65	години;	Норвегия	–	67;	Франция	–	60	и	др.).	Някои	страни	дават	
възможност	за	ранно	пенсиониране,	с	или	без	намаления	(Германия,	Белгия,	Люксембург	
и	др.),	но	други	не.	Има	пенсии,	които	са	пропорционални	на	доходите	(Белгия,	Германия,	
Франция	 и	 т.н.),	 докато	 пенсиите	 по	 право	 са	 независими	 от	 доходите	 в	 други	 страни	
(Нидерландия,	Дания,	 и	 др.).	Има	 специфични	 координиращи	 разпоредби	 за	 осигурите-
лен	стаж	и	наследствените	пенсии.	Има	също	така	правила	как	компетентните	институ-
ции	да	изчисляват	обезщетенията	и	определят	разпоредби	за	натрупване	на	обезщетения	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	членове	52-59).

Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	7,	осигурителният	стаж	и	наследстве-
ните	пенсии	могат	да	бъдат	платени	в	друга	държава-членка.	Това	означава,	че	пограничен	
работник	може	да	остане	на	територията	на	своята	държава	на	пребиваване	или	другаде,	
докато	той	получава	пенсия	от	държава	на	заетост.
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Примери
	Работник	работи	в	Германия.	Преди	това	той	е	живял	в	Холандия	5	години	(но	

не	е	работил	непременно	там)	и	е	работил	в	Белгия	10	години.	При	възраст	63	години,	той	
има	право	на	немски	пенсия.	На	63-годишна	възраст	той	има	право	и	на	белгийска	пенсия	
чрез	сумиране	на	периоди	на	осигуряване	в	Белгия,	Холандия	и	Германия.	Въпреки	че	той	
има	право	на	пенсиониране	на	63	години	в	Белгия	не	означава,	че	той	също	ще	получи	
холандски	пенсия	на	тази	възраст.	В	Холандия	пенсия	по	право	се	получава	на	възраст	65	
години.

	Френски	работник	е	работил	като	пограничен	работник	в	Германия	10	месеца.	
Тъй	като	той	е	регистриран	за	социалното	осигуряване	в	Германия	за	по-малко	от	1	година,	
той	няма	право	на	немска	пенсия	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	47).	Въпреки	това,	ра-
ботникът	има	право	на	пенсия	за	този	период,	която	се	плаща	от	държавата,	където	работ-
никът	е	работил	последно	(Франция).

	Шведски	работник	е	работил	като	служител	на	заплата	в	Германия	4	години.	
Според	германските	закони	няма	право	на	немска	пенсия,	защото	той	е	регистриран	за	
социално	осигуряване	за	по-малко	от	5	години	(период	на	изчакване).	Ако	работникът	е	
регистриран	за	социално	осигуряване	в	друга	държава,	той	все	пак	има	право	на	немска	
пенсия	чрез	признаване	и	сумиране	на	всички	тези	периоди	(известно	като	задължителна	
пенсия).	

Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	52	(отпускане	на	обезщетения)	определя	изчисля-
ването	на	пенсиите.	Прилага	се	същия	подход	като	при	изчисляването	на	инвалидна	пенсия.	
Всяка	държавата-членка	трябва	да	се	извършат	три	изчисления:
1.	Националната	пенсия:	самостоятелното	обезщетение
2.	Теоретичен	размер
3.	Пропорционално	или	пропорционална	пенсия
Накрая,	размерът	на	националната	пенсия	 (1)	 се	сравнява	с	пропорционална	пенсия	 (3).	
Всяка	държава-членка	плаща	най-високата	пенсия.

Пример
	Австрийски	 лаборант	 е	 работил	 23	 години	 в	 Австрия,	 след	 това	 2	 години	 в	

Германия	и	още	15	години	в	Италия.	Той	е	регистриран	за	социално	осигуряване	за	общо	
40	 години.	 Италианската	 пенсионна	 служба	 провежда	 следните	 изчисления	 за	 пенсия.	
Италианската	пенсия	се	изчислява	на	основата	на	италианското	законодателство.	След	това	
се	изчислява	теоретичната	пенсия	(известно	като	задължителна	пенсия),	която	той	би	по-
лучил,	ако	е	бил	регистриран	за	социално	осигуряване	в	Италия	в	продължение	на	40	годи-
ни.	И	накрая	се	изчислява	пропорционално	или	пропорционална	пенсия.	Това	съответства	
на	15/40	на	теоретичната	пенсия.	Италианската	национална	пенсия	се	сравнява	с	пропор-
ционално	(pro-rata)	пенсия	и	по-високата	сума	трябва	да	се	плати.	Това	изчисление	може	
да	се	извърши	в	Австрия	и	в	Германия.	Германия	има	период	на	изчакване	от	5	години.	
Германската	национална	(независима)	пенсия	не	се	изчислява.	Лаборант	има	право	само	на	
немска	пропорционална	пенсия.

Правилата	на	координиращия	Регламент	(ЕО)	883/2004	по	отношение	изчисляване-
то	на	законните	пенсии	не	се	прилагат	за	допълнителните	пенсионни	права	(допълнителни	
пенсии	–	фирмени,	пенсии	за	гражданска	служба	и	т.н.),	които	са	регулирани	от	Директива	
98/49/ЕО	„за	запазване	допълнителна	пенсия	на	заети	и	самостоятелно	заети	лица,	движе-
щи	се	в	рамките	на	Общността.“	

Обезщетения за безработица
Относно	 обезщетенията	 за	 безработица,	 компетентната	 институция	 на	 държава-

членка	взема	под	внимание	периодите	на	осигуряване	или	заетост	или	самостоятелна	за-
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етост,	 ако	 те	 са	 завършени	в	 съответствие	 с	действащото	 законодателство.	Правилата	 за	
завършените	 осигурителни	 периоди	 в	 чужбина	 се	 прилагат	 и	 за	 самонаетите	 съгласно	
Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Регламент (ЕО) 883/2004, член 61: Специални правила за сумиране на периоди на осигу-
ряване, заетост или самостоятелна заетост
1. Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство регулира 
придобиването, запазването, възстановяването или продължителността на правото на 
обезщетения и зависи от завършването на периоди на осигуряване, заетост или самосто-
ятелна заетост следва, доколкото е необходимо, да се вземат предвид периоди на осигу-
ряване, заетост или самостоятелна заетост, завършени съгласно законодателството на 
друга държава-членка, като то се прилага ако те не са били завършени съгласно законо-
дателството.

Изчисляване	на	обезщетения	за	безработица	се	урежда	от	член	62	от	Регламент	(ЕО)	
883/2004:

Регламент (ЕО) 883/2004, член 62: Изчисляване на обезщетения
1. Компетентната институция на държава-членка, чието законодателство предвижда 
изчисляването на обезщетенията въз основа на размера на предишното трудово възна-
граждение или професионален доход взема под внимание изключително заплатата или 
професионалния доход, получавани от заинтересованото лице при последната му дейност 
като заето или самостоятелно заето лице съгласно посоченото законодателство.
2. Параграф 1 се прилага, когато прилаганото от компетентната институция законода-
телство предвижда специален изискуем осигурителен период за определяне на заплата-
та, която служи като основа за изчисляването на обезщетенията и когато за целия или 
част от този период, заинтересованото лице е било субект на законодателството на 
друга държава-членка.

Новият	регламент	се	 занимава	 главно	с	два	въпроса	във	връзка	 с	обезщетения	 за	
безработица:

	Износ	на	обезщетения	за	безработни	лица,	които	отиват	в	друга	държава-членка	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	64).

	Правото	на	обезщетения	за	безработни	лица,	които	са	пребивавали	в	държава-
членка,	различна	от	компетентната	държава	по	време	на	последната	си	заетост	(Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	№	65).

Пример
	Гражданин	на	Гърция	работи	5	години	в	Гърция.	След	това	се	премества	в	Германия.	

След	като	работи	3	месеца	в	Германия,	той	загубва	работата	си.	В	Германия	той	има	право	на	
обезщетение	за	безработица	едва	след	като	той	е	бил	нает	там	поне	за	360	дни	и	подлежи	на	
задължително	осигуряване.	Гръцкият	работник	има	право	на	немска	безработица,	защото	той	
може	да	докаже	чрез	сумиране	и	изравняване	на	периодите	на	заетост	от	общо	5	години	и	3	
месеца	(Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	61).	Привилегията	се	изчислява	съгласно	Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	член	62	изключително	от	възнагражденията,	спечелени	в	Германия.

Семейни обезщетения
Семейните	 обезщетения	 са	 семейните	 помощи	 или	 плащания,	 които	 семействата	

получават,	за	да	могат	да	се	грижат	за	децата	си.	Те	се	изплащат	независимо	от	доходите	
на	родителите,	докато	детето	достигне	определена	възраст.	Ако	детето	има	доходи,	тогава	
се	прилагат	ограничения.	Семейните	обезщетения	също	включват	обезщетения,	изплатени	
през	първите	години	на	детето,	когато	един	от	родителите	не	е	извършвал	платена	работа.
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Глава	8	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	установява	коя	държава-членка	трябва	да	пла-
ти	семейни	обезщетения	и	как	да	се	избегне	натрупване	на	семейните	обезщетения.	В	някои	
държави-членки,	например	Германия	или	Холандия	се	предоставят	семейни	обезщетения,	
само	ако	децата	пребивават	на	тяхна	територия.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	
67,	работникът	има	право	на	семейни	обезщетения,	съгласно	законодателството	на	държа-
ва-членка	(държава	на	заетост)	за	членове	на	семейството,	когато	членовете	на	семейството	
са	пребивавали	в	тази	държава-членка.

Пример
	Работник	и	членовете	на	семейството	му	живее	в	Белгия.	Работи	само	единият	

родител-като	пограничен	работник	в	Холандия.	В	Холандия	иск	за	семейни	обезщетения	
се	основава	на	принципа	на	пребиваване.	В	Белгия	семейни	обезщетения	се	основават	на	
заетостта.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	67,	семейството	има	право	на	холандски	
семейни	парични	обезщетения	в	държавата	на	заетост.	Холандските	семейни	обезщетения	
могат	да	се	изнасят.	Няма	никакви	претенции	към	белгийските	семейни	обезщетения.

Пенсионер	има	право	на	семейни	обезщетения	съгласно	законодателството,	прило-
жимо	в	компетентната	държава-членка,	предоставяща	пенсията.	

Ако	 работникът	живее	 със	 семейството	 си	 в	 държава-членка	 различна	 от	 тази,	 в	
която	той	е	регистриран	за	социално	осигуряване,	двете	системи	за	семейни	обезщетения	
могат	да	се	прилагат	по	същото	време	(помощ	на	натрупване).	Често	семейство	също	има	
право	на	семейни	обезщетения	съгласно	законодателството	на	държавата	по	пребиваване.

Регламент (ЕО) 883/2004, член 68: Правила за предимство в случай на съвпадане
1. Когато, по време на същия период и за едни и същи членове на семейството, са пред-
видени обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава-членка, се 
прилагат следните правила за предимство:
a) в случай на обезщетения, платими от повече от една държава-членка на различни осно-
вания, редът на предимство е както следва: първо – права на обезщетения, произтичащи 
от дейност като заето или самостоятелно заето лице, второ – права на получаване на 
пенсия и накрая – права на обезщетения, получени на базата на пребиваване. 

Пример
	Работник	и	членовете	на	семейството	му	живеят	в	Холандия.	Работи	само	еди-

ният	родител-като	пограничен	работник	в	Белгия.	В	Холандия,	другият	родител	има	право	
на	холандски	семейни	обезщетения	на	основа	на	пребиваване	(например	70	€	на	месец).	В	
Белгия	пограничният	работник	има	право	на	белгийски	семейни	обезщетения,	на	основата	
на	заетостта	(90	€	на	месец).	Семейството	има	право	на	обезщетения	от	няколко	държави-
те-членки	(Холандия	и	Белгия)	на	различни	основания.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	883/2004,	
член	68,	белгийски	семейни	обезщетения	 (80	евро	на	месец)	се	изплащат	с	предимство.	
Холандският	фонд	за	семейни	помощи	плаща	разликата	между	холандските	семейни	обез-
щетения	(€70	на	месец)	и	белгийските	семейни	обезщетения	(80	евро	на	месец)	(увеличе-
нието	е	10	€	на	месец).

Ако	и	двамата	родители	работят	в	различни	държави-членки	и	по	този	начин	имат	
право	на	семейни	обезщетения	на	същата	основа	на	„заетост,“	тогава	семейството	има	при-
оритет	на	семейни	обезщетения	в	държавата	по	пребиваване,	ако	един	на	родителите	рабо-
ти	в	държавата	на	пребиваване	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	68,	параграф	1,	б).	Ако	
семейното	обезщетение	в	подчинена	държава-членка	е	по-висока	от	семейни	обезщетения,	
изплащани	 от	 приоритетната	 компетентна	 държава,	 тогава	 подчинената	 държава-членка	
осигурява	баланса.
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	Едно	 семейство	 живее	 в	 Полша.	 Бащата	 работи	 като	 пограничен	 работник	 в	
Германия,	майката	работи	в	Полша.	Семейството	има	две	деца	(възраст	6	и	9):	Ако	и	двама-
та	родители	са	заети	в	различните	европейски	държави-членки,	претенцията	е	приоритет	
в	 държавата	на	 заетост,	 в	 която	пребивава	 детето.	Другата	 държава	може	да	предоставя	
обезщетения	в	подчинен	капацитет.	В	такъв	случай	салдото	ще	трябва	да	бъдат	платени	
от	държавата	на	подчинение,	ако	съответното	обезщетение	е	по-високо	там.	В	Полша	се	
изплаща	обезщетения	за	деца	само	когато	нетният	доход	не	е	по-висок	от	PLN	504	(126€).	
В	този	пример	деца	на	възраст	6	и	9	могат	да	получават	по	€23	всяко	в	Полша.	Тъй	като	
бащата	е	нает	на	работа	в	Германия,	няма	иск	към	разликата	между	€1847(детски	надбавки	
в	Германия)	и	€23	(детски	надбавки	в	Полша).

	Ако,	за	разлика	от	предишния	пример,	майката	не	е	заета,	Германия	е	приоритет	
като	компетентна	държава-членка.

Ако	и	двамата	родители	работят	като	погранични	работници	в	една	и	съща	държава-
членка,	за	семейни	обезщетения	може	да	се	претендира	въз	основа	на	законодателството	на	
държавата	на	заетост.	Същото	важи	и	за	самотни	родители.	Ако	обаче	има	иск	за	семейни	
обезщетения	 в	 държавата	на	 заетост,	 държавата	на	пребиваване	може	да	плати	 семейни	
обезщетения.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	обаче	не	е	задължително	да	се	направи	
така.

Пример
	Едно	семейство	живее	в	Германия.	И	двамата	родители	работят	като	погранични	

работници	в	Холандия.	Имат	право	само	на	холандски	семейни	обезщетения	(обезщетения	
за	деца,	надбавки	за	детски	грижи,	бюджет	за	дете	и	др.).	Те	нямат	право	на	допълнителни	
немски	семейни	обезщетения	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	3	а,	тъй	като	е	
приложимо	холандското	право.

	Самотна	майка	живее	в	Германия	и	работи	в	Холандия.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	
883/2004	тя	има	право	на	холандски	семейни	обезщетения,	но	няма	увеличение	в	Германия.	
Холандските	детски	надбавки	се	внасят	до	18-та	година	най-много,	немски	детски	надбав-
ки	се	изплащат	до	25-та	година	най-много.

По	дело	C-325/0,	Bosmann	срещу	Федерална	агенция	по	заетостта,	според	немското	
право,	немски	детски	надбавки	могат	да	се	предоставят,	когато	холандски	детски	надбавки	
достигат	своя	предел.

4. Европейското трудово право
Трудовото	 право	 е	 законодателен	 акт,	 който	 определя	 правата	 и	 задълженията	 на	

работодателите	и	работниците	и	служителите	на	работното	място.	Голяма	част	от	нацио-
налното	трудово	законодателство	е	повлияна	от	правото	на	Европейския	съюз.

Европейското	трудово	право	е	обхванато	в	чл.10	от	Договора	за	функционирането	
на	Европейския	съюз	като	„социална	политика“	и	се	състои	от	голям	брой	актове,	които	
определят	минималните	изисквания	в	Европейския	съюз	по	отношение	на:

	Условия	на	труд,	които	образуват	работно	време,	непълно	работно	време,	фикси-
рани	дългосрочна	заетост	и	командироването	на	работници;

	Информация	и	консултирането	на	работниците,	по-специално	в	случай	на	колек-
тивни	уволнения	и	поглъщания	на	компании.

За	разлика	от	регламентите,	които	се	прилагат	пряко,	директивите	първо	трябва	да	
бъдат	 транспонирани	 в	 националното	 законодателство.	Най-важните	 части	на	 трудовото	
право	законодателство	са:

•	 Регламент	(ЕО)	№	44/2001	(„Брюксел	I“)	относно	компетентността,	признаване-
то	и	изпълнението	на	съдебни	решения	по	граждански	и	търговски	дела.
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•	 Регламент	(ЕО)	№	593/2008	(„Рим	I“)	относно	приложимото	право	към	договор-
ните	задължения.

•	 Директива	96/71/ЕО	относно	командироването	на	работници	в	рамките	на	пре-
доставянето	на	услуги.

Съдът	на	Европейските	общности	играе	важна	роля	в	спорове	и	осигурява	правни	
становища	по	въпроси,	поставени	от	националните	съдилища	по	отношение	на	тълкуване-
то	на	закона.	Вашите	права	и	задължения	следователно	са	гарантирани	за	цялата	територия	
на	Европейския	съюз.	Важни	решения	на	Съдът	на	Европейските	общности	на	трудовото	
право	включва,	например	Викинг,	Лавал,	Rüffert	и	Комисията	срещу	Люксембург.

Компетентният трудов съд: Регламент (ЕО) 44/2001
Регламент	(ЕО)	№	44/2001	„относно	компетентността,	признаването	и	изпълнението	

на	съдебни	решения	по	граждански	и	търговски	дела“	установява	правилата	на	Общността	
за	подсъдността	и	признаването	на	решенията	по	граждански	и	търговски	дела.	Настоящият	
регламент	се	отнася	за	мобилните	европейски	работници.	Международната	юрисдикция	по	
жалби,	подадени	срещу	ответниците,	установени	в	Швейцария	се	определя	в	Конвенцията	
Lugano	от	2007	г.	„за	юрисдикцията	и	изпълнението	на	съдебни	решения	по	граждански	и	
търговски	дела“	

Конвенцията	от	1	май	2011	г.	е	в	сила	във	всички	договарящи	се	страни,	т.е.	държа-
вите-членки	на	Европейския	съюз,	Норвегия,	Исландия	и	Швейцария.	Лихтенщайн	не	 е	
добавена	към	Конвенцията	Lugano).

По	отношение	на	индивидуални	трудови	договори,	Регламент	(ЕО)	44/2001,	член	19	
„компетентност	при	индивидуални	трудови	договори“	гласи:	Срещу работодател с место-
живеене в държава-членка може да бъде предявен иск:
1) в съдилищата на държавата-членка, където има местожителство; или
2) в друга държава-членка;
а) в съдилищата по мястото, където работодателят обичайно осъществява дейността 
си или в съдилищата по последното място, където я е осъществявал; или
б) в съдилищата по мястото, където е нает работника или служителя за дейността, 
дори ако работникът или служителят не осъществяват дейността обичайно или не в 
тази държава.

Примери
	Гражданин	от	Франция	работи	като	пограничен	работник	в	Германия.	Един	ден,	

той	забелязва,	че	заплащането	му	е	твърде	ниско.	Компетентният	съд	е	в	Германия,	защото	
този	пограничен	работник	е	работил	изключително	в	Германия.

	Търговски	 представител,	 пребиваващ	 в	 Италия	 е	 нает	 от	 френски	 работода-
тел,	за	да	го	представлява	пред	клиенти	в	Италия.	Налице	е	спор	за	плащане	на	заплата.	
Служителят	може	да	отнесе	случая	до	италиански	съд,	защото	той	упражнява	дейността	си	
в	Италия.

Регламент (ЕО) 44/2001, член 20
1. Работодател може да започне дело само в съдилищата на държавата-членка, в която 
пребивава работникът.
2. Разпоредбите на този раздел не засягат правото да предяви насрещен иск в съда, който 
е в съответствие с този раздел

Пример
	Гражданин	от	Белгия	работи	като	пограничен	работник	в	Холандия.	В	тази	стра-

на,	служители	могат	да	бъдат	уволнени	само	ако	холандски	съд	даде	разрешение	за	уволне-
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ние.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	44/2001,	член	20,	параграф	1,	обаче,	работодателят	може	
да	поиска	такова	разрешение	от	белгийски	съд,	при	което	посочения	белгийски	съд	трябва	
да	прилага	холандското	право.

Регламент (ЕО) 44/2001, член 21
Разпоредбите на този раздел могат да се дерогират само по силата на споразумение за 
подсъдност:
1) което е сключено след възникването на спора; или
2) което допуска работникът или служителят да заведат дело в съдилища, различни от 
тези, посочени в този раздел.

Пример
	Гражданин	от	Белгия	работи	като	пограничен	работник	в	Холандия.	В	тази	стра-

на,	служител	могат	да	бъдат	уволнени	само	ако	холандски	съд	даде	разрешение	за	уволне-
ние.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	44/2001,	член	20,	параграф	1,	обаче,	работодателят	може	да	
поиска	такова	разрешение	от	белгийски	съд.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	44/2011,	член	21,	
холандският	съд	може	да	обяви	компетентност	след	възникването	на	спора.	–	Важно:	клауза,	
вписана	в	договор	за	работа	в	смисъл,	че	холандският	съд	е	компетентен,	е	нищожна.

Приложимото трудово право: Регламент (ЕО) 593/2008
Въпросът	за	приложимото	трудово	право	възниква	по-специално	ако	работник	е	нает	

временно	или	преместен	постоянно	в	друга	страна	от	работодателя	си.	Ако	от	друга	страна	
работник	упражнява	дейност	в	друга	страна	„доброволно“,	тогава	се	прилага	трудовото	за-
конодателство	на	тази	държава.	Много,	особено	мултинационалните	дружества	се	възполз-
ват	от	свободния	избор	на	приложимото	право	по	силата	на	Регламент	(ЕО)	593/2008,	член	
3,	1.	Регламент	(ЕО)	№	593/2008	относно	приложимото	право	към	договорни	задължения	
(Рим	I)	се	прилага	за	договорни	задължения	по	граждански	и	търговски	дела,	които	имат	
връзка	с	правото	на	различни	страни.	Заедно	с	Регламент	(ЕО)	№	44/2001	относно	компе-
тентността	и	признаването	и	изпълнението	на	съдебни	решения	по	граждански	и	търговски	
дела	(Брюксел	I)	и	Регламент	(ЕО)	№	864/2007	относно	приложимото	право	към	извъндо-
говорни	задължения	(„Рим	II“),	установяват	набор	от	задължителни	правила	за	междуна-
родното	частно	право	относно	договорните	и	извъндоговорни	задължения	по	граждански	
и	търговски	дела.	Виенският	план	за	действие	от	1998	г.	и	програмата	от	Хага	от	2004	г.	с	
нейното	действие	засилват	значението	на	хармонизираните	правила	относно	стълкновение	
на	 закони	 в	 прилагането	 на	 принципа	на	 взаимното	признаване	 на	 съдебни	 решения	по	
граждански	и	търговски	дела.	

По	отношение	на	трудовото	право,	Регламент	(ЕО)	№	593/2008	съдържа	следните	
разпоредби:
(34) Правилото за индивидуалните трудови договори не трябва да накърнява приложение-
то на висшите задължителни разпоредби на страната, към която е командирован работ-
никът, в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16.12. 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето 
на услуги.
(35) Работниците следва да не бъдат лишавани от защита, предоставена им от разпо-
редби, които не могат да бъдат отклонени чрез споразумение или които могат да бъдат 
отклонени единствено в тяхна полза.
(36) Що се отнася до индивидуалните трудови договори за работа, извършена в друга 
държава трябва да се смятат за временни, ако се очаква работникът да възобнови рабо-
та в страната на произход след изпълнение на задачите си в чужбина. Сключването на 
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нов трудов договор с първоначалния работодател или с работодател, принадлежащ към 
една и съща група от дружества, тъй като първоначалния работодател, не следва да 
възпрепятства служителят да бъде разглеждан като временно извършващ дейността си 
в друга държава.

Свобода на избор
Регламент (ЕО) 593/2008, член 3: Свобода на избора, параграф 1
Договорът се урежда от избраното от страните право. Изборът се извършва изрично 
или от условията на Договора или обстоятелствата по случая. Чрез избора си страните 
могат да изберат правото, приложимо за целия или за част от Договора.

Пример
	Представител	по	продажбите,	който	живее	в	Австрия	е	нает	от	френски	рабо-

тодател	да	го	с	представлява	пред	клиенти	в	Италия.	Има	възможност	за	избор	между	ав-
стрийско,	 френско	 и	 италианско	 трудово	 право.	 Въпреки	 това	 трудово	 право	 на	 Латвия	
също	може	да	бъде	договорено.

Императивни (задължителни) разпоредби
Регламент (ЕО) 593/2008, член 4: Приложимо право при липса на избор
1. Доколкото приложимото към Договора право не е било избрано, съгласно член 3 и без да 
се засягат членове 5 до 8, правото, уреждащо Договора, се определя както следва:
2. Когато Договорът не е покрит от параграф 1 или когато елементите на Договора биха 
били обхванати от повече от една от букви „а“–“з“ от параграф 1, Договорът се уреж-
да от правото на страната, където страната, характерна за Договора престация има 
своето обичайно местопребиваване. 
3. Когато е ясно от всички обстоятелства по случая, че Договорът е явно по-тясно свър-
зан с държава, различна от посочената в параграф 1 или 2, се прилага правото на тази 
друга държава.
4. Когато приложимото право не може да бъде определено съгласно параграфи 1 или 2, 
Договорът се урежда от правото на страната, с която той е най-тясно свързан.

Регламент (ЕО) 593/2008, член 8: Индивидуални трудови договори
1. Всеки индивидуален трудов договор се урежда от правото, избрано от страните съ-
гласно член 3. Такъв избор на правото обаче не може да води до лишаване на работника от 
защитата, предоставяна му от разпоредбите, които не могат да бъдат отклонени чрез 
споразумение съгласно правото, което при липса на избор би било приложимо съгласно 
параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.
2. Доколкото приложимото право към индивидуалния трудов договор не е било избрано 
от страните, Договорът се урежда от правото на страната, в която или, при липса на 
такава, в която работникът обичайно полага своя труд по изпълнение на Договора. Стра-
ната, където обичайно се извършва работата не се счита за променена, ако работникът 
временно е нает в друга страна.
3. Когато приложимото право не може да бъде определено съгласно параграф 2, Догово-
рът се урежда от правото на страната, където се намира мястото на стопанска дей-
ност, за която работникът или служителят е бил ангажиран.
4. Когато от обстоятелствата като цяло че Договорът е по-тясно свързан с държава, 
различна от посочената в параграф 2 или 3, се прилага правото на тази друга държава.

Особените	повелителни	разпоредби	трябва	да	се	вземат	под	внимание	(Регламент	
(ЕО)	№	593/2008,	член	9).	Това	са	правила,	по-широки	по	обхват	от	защитата	на	отделните	
работници.	Тези	правила	са	от	общ	интерес	(„полиция	и	законите	на	обществения	ред“),	
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закони	за	защита	на	труда,	и	т.н.	Всяка	държава-членка	има	свои	собствени	стандартни	по-
велителни	норми.

Регламент (ЕО) 593/2008, член 9: Особени повелителни норми
1. Особени повелителни норми са разпоредбите, спазването на които се счита от реша-
ващо значение от страна, за гарантиране на нейните обществени интереси, като ней-
ната политическа, социална или икономическа организация, до такава степен, че те са 
приложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, независимо от правото иначе 
приложимо към Договора съгласно настоящия регламент.

Регламент (ЕО) 593/2008, член 12: Обхват на приложимото право
1. Правото, приложимо към Договора съгласно настоящия регламент, урежда в част-
ност:
а) тълкуването;
б) изпълнението;
в) в рамките на правомощията, предоставени на съда от неговото процесуално право, 
последиците от пълното или частичното неизпълнение на задълженията, включително 
оценка на вредите, доколкото това се урежда от правилата на закона;
г) различните начини на пожарогасителни задължения, давност или преклузивни срокове;
д) последиците от недействителността на Договора.
2. По отношение на начина на изпълнение и стъпки, за да се предприемат в случай на де-
фектно изпълнение предвид закона на страната, в която е местоизпълнението.

Пример
	Работник,	 който	 пребивава	 в	 Испания	 е	 командирован	 от	 работодателя	 си	 в	

Германия,	като	към	испанския	труд	продължават	да	се	прилагат	немските	регламенти,	неза-
висимо	от	това	дали	към	тях	могат	да	бъдат	приложени	специални,	особените	повелителни	
разпоредби	(Немски	стандарти	за	намеса	в	трудовото	право).	Това	е	важно	да	се	знае	за	кои	
области	на	немския	труд	регламентите	се	считат	като	повелителни	разпоредби.	Испанският	
работник	трябва	да	запита	Немската	синдикална	федерация	(на	немски	с	инициали	DGB)	
и/или	към	„звена“,	посочени	в	директивата	относно	командироването	на	работници.

5. Данъчна координация
За	 разлика	 от	 социалното	 осигуряване	 съществуват	 наднационални	 регулации	 на	

ниво	ЕС	или	ЕИП	относно	данъчното	законодателство.	Съгласуването	на	данъчното	обла-
гане	се	разглежда	в	няколко	стотин	двустранни	данъчни	споразумения	с	и	между	на	държа-
вите-членки.	

Член	 293	 от	 Договора	 за	 ЕО	 постановява,	 че	 държавите-членки	 започват	 прего-
вори	с	всеки	други	с	оглед	на	премахването	на	двойното	данъчно	облагане	в	рамките	на	
Общността.	Въпреки	това,	общите	разпоредби	на	член	4,	параграф	3	от	ДЕС	предвиждат,	
че	държавите-членки	ще	улесняват	постигането	на	задачите	на	Съюза	и	ще	се	въздържат	от	
всякакви	мерки,	които	биха	могли	да	застрашат	постигането	на	целите	на	Съюза.	

Данъчните	 системи	 и	 данък-конвенциите	 на	 държавите-членки	 винаги	 трябва	 да	
съответстват	на	основните	принципи	на	Договора	относно	свободното	движение	на	хора,	
услуги	и	капитали,	свободата	на	установяване	(членове	45,	49,	56	и	63	от	ДФЕС)	и	на	прин-
ципа	на	 недопускане	на	 дискриминация.	В	по-общ	начин,	 член	 21	 от	ДФЕС	освен	 това	
предвижда,	че	всеки	гражданин	на	Съюза	има	право	да	се	движи	и	пребивава	свободно	в	
рамките	на	територията	на	държавите-членки.	Споразумението	за	Европейското	икономи-
ческо	пространство	(ЕИП)	разширява	тези	принципите	на	свободното	движение	на	хора,	
стоки	и	услуги,	както	и	равни	условия	на	конкуренция	и	липса	на	дискриминация	на	граж-
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даните	и	предприятията	от	ЕИП	(Исландия,	Лихтенщайн	и	Норвегия).	Вторичното	право	
на	ЕС	обаче,	 се	прилага	 за	 страни	от	ЕИП.	Международните	конвенции,	предназначени	
да	попречат	на	двойното	данъчно	облагане	по	ефективен	начин,	трябва	да	прилагат	4-те	
основни	принципи	на	данъчно	облагане,	т.е.	принципите	на	страната	на	пребиваване,	стра-
ната-източник,	териториалност	и	доходи	в	световен	мащаб.

	Ако	се	прилага	принципът	на	страната	на	пребиваване	в	страна,	за	данъчни	цели,	
тогава	всички	лица,	физически	или	юридически,	са	действително	отговорни	за	данъка	в	
държавата,	където	те	имат	своето	местоживеене	или	където	те	са	възприели	постоянно	пре-
биваване.

	Принципът-източник	отива	в	обратната	посока:	съгласно	този	принцип,	естест-
вени	и	юридически	лица	са	отговорни	за	данъка	в	държавата,	от	която	получават	доходите	
си.	Ако	доходът	им	произтича	от	различни	страни,	данъкоплатците	са	съответно	отговорни	
за	данъка	в	съответните	различни	страни.

	Друг,	макар	и	не	толкова	широко	разпространен,	принцип	на	данъчно	облагане	е	
принципът	на	териториалност,	при	което	всеки	данъкоплатец	е	отговорен	само	за	доходите,	
което	е	спечелил	на	територията	на	съответната	държава.

	В	над	100	страни	по	света	в	действителност	се	прилага	принципа	на	данъчно	
облагане	на	световен	доход,	съгласно	който	данъчно	облагане	се	извършва	на	мястото	на	
пребиваване,	но	не	само	на	доходите,	получени	в	тази	страна,	а	всъщност	на	всички	доходи	
на	физическо	или	юридическо	лице	в	света,	съгласно	концепцията	за	„световен	доход.“

Европейската	 двойно	 данъчно	 облагане	 е	 вдъхновено	 в	 голяма	 степен	 от	
Организацията	за	икономическо	сътрудничество	и	развитие	(ОИСР)	–	Примерната	данъчна	
конвенция.	Тази	конвенция	предвижда	по	принцип	за	данъчно	облагане	на	доходите	в	дър-
жавата-източник,	въпреки	че	са	възможни	изключения	от	принципа	на	държавата-източник.

Може	да	бъде	договорено	обаче,	пограничните	работници	да	се	облагат	с	данък	в	
страната	на	пребиваване	(вж.	глава	10).

ОИСР Примерната данъчна конвенция, член 4: жител
1. За целите на тази конвенция терминът „резидент на договаряща страна“ означава 
всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава може да се облага в нея 
поради местоживеенето, пребиваването, място на управление или всеки друг критерий 
от подобен характер. Това обаче не включва всяко лице, което подлежи на данъчно об-
лагане в тази държава по отношение само на доходи от източници в тази държава или 
столица, разположена в него.
2. Когато поради разпоредбите на параграф 1 дадено лице е местно лице на двете дого-
варящи държави, тогава статута му се определя както следва:
a) той се счита за местно лице само на държавата, в която има постоянен дом; Ако той 
има постоянен дом в двете държави, той се счита за местно лице само на държавата, 
с която е в по-близки лични и икономически връзки (център на жизненоважни интереси);
б) ако не може да бъде определена държавата, в която е центърът на жизнените ин-
тереси, или ако той няма постоянно домашно огнище в някоя държава, той се счита за 
местно лице само на държавата, в която има обичайно местопребиваване;
в) ако той има обичайно местопребиваване в двете държави или в нито една от тях, той 
се счита за местно лице само на държавата, на която той е гражданин;
г) ако той е местно лице на двете държави или на нито една от тях, компетентните ор-
гани на договарящите държави ще решат въпроса по взаимно съгласие.
3. Когато поради разпоредбите на параграф 1 лице, различно от физическо лице е местно 
лице на двете договарящи държави, тогава той се приема да бъде местно лице само на 
държавата, в която се намира мястото му на ефективно управление.
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Два	стандартни	методи	се	прилагат,	за	да	се	предотврати	двойното	данъчно	облага-
не:	метода	на	изключението	и	кредит-метод.

Безброй	правила	следват	принципа	за	страната-източник.	Въпреки	това	принципът	за	
страната	на	пребиваване	обикновено	се	прилага	като	стандартно	правило	за	всички	доходи.

Често	командированият	работник	е	обложен	в	държавата	на	заетост.	Възниква	въ-
просът,	коя	държава-членка,	респ.	страна	на	пребиваване	или	на	страната	на	заетост	–да	
предостави	данъчни	облекчения	(удръжки)	или	данъчно	освобождаване	във	връзка	със	се-
мейното	положение.	Този	проблем	възниква	в	частност	когато	една	майка	работи	в	страната	
на	пребиваване,	а	другият	родител	–	в	друга	страна.

В	случай	на	трансгранични	работници,	възниква	следният	въпрос:	кой	подлежи	на	
данъчно	облагане	по	чуждия	закон	(чуждестранни)	–	като	вътрешен	данъкоплатец	(фиктив-
ни	гражданин)	и	да	получи	данъчни	облекчения?

В	случая	Schumacker	(C-279/93),	съдът	на	ЕС	постанови,	че	трансграничен	работник	
(непребиваващ	в	страната	на	заетост),	чиито	(семейство)	доход	е	спечелил	до	голяма	степен	
в	държавата	на	заетост,	има	право	на	всички	данъчни	облекчения/намаления	в	тази	страна,	
свързани	с	неговото	лично	и	семейно	положение.	Под	„до	голяма	степен“	съдът	разбира	
повече	от	около	90%.

Един	от	забележителните	аспекти	на	юрисдикция	в	областта	на	данъчното	облагане	
е,	че	съдът	оставя	държавите-членки	да	дават	много	свобода	за	сключване	на	споразумения	
за	предотвратяване	на	двойното	данъчно	облагане.	Дори	разпоредбите	в	такива	споразуме-
ния,	които	се	разграничават	пряко	въз	основа	на	гражданство,	могат	да	бъдат	оправдани	при	
определени	обстоятелства	(Решение	на	съда	по	дело	C-336/96	Гили).

Принципът на страната на трудова заетост
По	отношение	на	данъка	върху	дохода,	конвенция	на	ОИСР	предвижда	прилагането	

на	принципа	на	държавата	на	заетост.	За	работник,	който	пребивава	в	една	държава-членка	
и	работи	в	друга	държава-членка,	страната	на	пребиваване	трябва	на	теория	да	откаже	ком-
петентността	за	данъчно	облагане	в	страната	на	заетост.

ОИСР Примерната данъчна конвенция, член 15:
Предмет на разпоредбите на членове 16, 18 и 19 са заплати, надници и други подобни въз-
награждения, получени от жител на договаряща държава по отношение на заетостта 
и се облагат само в тази държава, освен ако заетостта се упражнява в другата догова-
ряща държава. 

Пример
	Работник,	който	пребивава	във	Франция	и	работи	в	Испания	за	испански	работо-

дател	се	облага	в	Испания	(принцип	на	страната	на	заетост).
Въпреки	това,	договорите	за	двойното	данъчно	облагане,	сключени	между	съседни	

страни	могат	да	направят	изключение	от	този	принцип	на	страната	по	заетост	за	трансгра-
ничните	работници;	 ако	такъв	е	случаят,	 страната	на	пребиваване	си	 запазва	правото	на	
данъчно	облагане	(трансгранични	работници,	срв.	параграф	5.4.3).

Често,	друг	принцип	се	прилага	за	художници	(член	17),	спортисти	(член	17),	уни-
верситетски	преподаватели	(член	20)	и	ученици	(член	20).	Заплатите	и	пенсиите	на	държав-
ните	служители	(член	19)	обикновено	се	облагат	в	държавни	органи	(страна	на	заетост).

Принцип на страната на пребиваване 
Ако	 един	 работник	извършва	 дейността	 си	 в	 дадена	 държава-членка	 различна	 от	

страната	си	на	пребиваване	му	и	ако	връзката	с	тази	страна	на	заетост	остава	„минимал-
на,“	страната	по	пребиваване	запазва	своята	компетентност	на	данъка.	Това	е	случаят,	ко-
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гато	работникът	извършва	дейности	в	тази	друга	държава-членка	само	временно	и	неговия	
работодател	няма	връзка	със	страната	на	заетост.	Моделът	на	ОИСР-конвенция	използва	
обективни	критерии	за	определяне	на	такива	ситуации.	Страната	на	пребиваване	не	трябва	
да	отстъпи	компетентността	да	начислява	данък	върху	 заплатата	 за	подобни	дейности	в	
страната	на	заетостта,	ако	следните	условия	не	са	спазени	едновременно:

ОИСР Примерната данъчна конвенция, член 15, параграф 2:
Независимо от разпоредбите на параграф 1 възнаграждението получено от жител на 
договаряща държава в отношение на заетостта, упражнява в другата договаряща дър-
жава се облага само в първата посочена държава ако: 
а) получателят се намира в другата държава за период или периоди, не надвишаващи 
общо 183 дни в всеки 12 месечен период, започващ или завършващ през съответната да-
нъчна година, и 
б) възнаграждението се изплаща от или от името на работодател, който не е местно 
лице на другата държава, и 
в) възнаграждението не се поема от място на стопанска дейност, които са в другата 
държава.

Ако	някое	от	тези	условия	не	е	изпълнено,	се	счита	за	достатъчна	връзката	с	дър-
жавата	на	заетост	и	работникът	ще	бъде	облаган	от	първата	му	на	физическо.	Съгласно	
данъчни	конвенции,	временни	трансгранични	работници	често	се	облагат	в	държавата	на	
заетост,	защото	те	не	отговарят	на	условие	б).	Ако	агенция	за	временна	заетост	изпрати	
временен	пограничен	работник	–	с	кого	има	договор	–	в	компания	в	друга	страна,	се	счита	
като	работодател.	Ако	временен	работник	се	предоставя	на	дружество	в	друга	държава,	
компанията,	която	го	изпраща	се	счита	за	работодател.	Тази	компания	действително	уп-
ражнява	реално	правомощията	на	работодател,	а	също	и	плаща	косвено	заплата	на	вре-
мения	работник.

Примери
	Работник	пребивава	и	 работи	 в	Италия.	Той	 е	изпратен	 в	Испания	от	 работо-

дателя	си	от	1	февруари	до	31	май	на	временна	мисия	с	клиент.	Не	е	въпрос	на	стопанска	
дейност.	Работникът	продължава	да	се	облага	в	своята	страна	на	пребиваване,	т.е.	Италия.

	Работник	пребивава	и	работи	в	Италия.	Той	е	изпратен	на	дадено	място	в	Испания	
от	работодателя	си	от	1	февруари	до	31	май.	Съгласно	данъчна	конвенция,	Испания	трябва	
да	се	разглежда	като	място	на	стопанска	дейност.	Работникът	се	облага	върху	заплатата	си,	
спечелена	през	февруари,	март,	април	и	май	в	държавата	на	заетост,	т.е.	Испания.

	Полски	временен	работник	се	изпраща	от	полската	агенция	за	временна	заетост	
на	холандска	компания.	Заплатите	на	този	полски	временен	работник,	се	облагат	в	Холандия	
от	първия	ден,	защото	холандската	фирма	се	счита	като	работодател	и	възстановява	разхо-
дите	за	труда	на	полската	агенция	за	временна	заетост.

Специфични правила
Примерната	данъчна	конвенция	на	ОИСР	установява	стриктни	условия	в	член	15,	

параграф	2,	ако	страната	на	пребиваване	запазва	своята	компетентност	за	данъчно	облага-
не,	включително	ако	работникът	осъществява	своята	дейност	в	друга	държава-членка.

Пример
	Работник,	който	пребивава	във	Франция	и	работи	в	Испания	за	работодател,	ус-

тановен	във	Франция,	може	да	се	облага	в	Испания	 (принцип	на	страната	по	 заетостта)	
или	във	Франция	(принципът	на	страната	на	пребиваване).	Коя	от	двете	държави-членки	
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е	компетентна	за	облагане	се	определя	в	съответствие	с	двойно	данъчно	облагане	между	
Франция	и	Испания.

При многонационални работници
Специален	 регламент	 се	 отнася	 за	 работниците	 в	 международната	 мобилност.	

Тяхната	заплата	не	е	обложена	в	страната	на	заетостта,	а	в	държавата-членка,	където	дейст-
вително	се	намира	управлението	на	компанията	(принцип	на	страната	на	пребиваване).

ОИСР Примерната данъчна конвенция, член 15, параграф 3
Чрез дерогация от предходните разпоредби на този член възнаграждения, получени по от-
ношение на заетостта на борда на кораб или самолет, експлоатирани в международния 
трафик, или на борда на лодка, ангажирана във вътрешни водни пътища, могат да бъдат 
облагани в договарящата държава, в която е мястото на ефективното управление на 
предприятието. 

Ако	работник	работи	в	две	или	повече	държави-членки,	съгласно	горепосочените	
правила	(член	15,	параграф	2	от	Примерната	данъчна	конвенция	на	ОИСР),	могат	да	поро-
дят	разделени	права	на	данъчно	облагане.	Страната	или	страните	на	заетост	и	в	страната	по	
пребиваване	могат	да	получат	право	на	данъчна	част	от	заплатата.	Всяка	страна-по	заетост	
може	да	иска	данък	върху	част	от	доходите,	получени	от	дейности,	които	са	създадени	на	
нейна	територия.	

Пример
	Британски	работник	е	нает	от	работодател,	установен	във	Франция.	Той	работи	

2	дни	в	седмицата	в	страната	на	пребиваване,	т.е.	на	Обединеното	кралство	и	3	дни	във	
Франция.	Работникът	се	облага	във	Франция	за	дейности,	извършвани	във	Франция.	Той	
ще	се	облага	в	Обединеното	кралство	за	заплатата,	изплащана	за	дейности,	извършвани	в	
Обединеното	кралство.

Облагане на пенсии и социални помощи
Възниква	въпросът	дали	се	облагат	професионалните	пенсии,	частните	пенсии,	со-

циални	помощи	и	др.	Публичните	пенсии	(на	държавните	служители),	от	друга	страна	се	
облагат	в	страната-източник	(преди	това	в	държава	на	заетост).

Задължителните	социални	помощи	като	при	болест	и	обезщетения	за	инвалидност,	
пенсионно	осигуряване	и	смърт	се	облагат	като	„други	приходи“	(член	21	от	Примерната	
данъчна	конвенция	на	ОИСР)	в	страната	на	пребиваване	на	получилия	статут	на	социални	
помощи.	Въпреки	това	двойното	данъчно	облагане	понякога	включва	различни	предмети	и/
или	дерогации	за	социално	осигуряване.

ОИСР Примерната данъчна конвенция, член 18: пенсии
Предмет	на	разпоредбите	на	параграф	2	от	член	19	са	пенсии	и	други	подобни	въз-

награждения,	изплатени	на	жител	на	договаряща	държава	и	предвид	минала	заетост	се	об-
лагат	само	в	тази	държава.

Примерната данъчна конвенция на ОИСР, член 21: Други приходи
Приходи	на	жител	на	договаряща	държава,	където	и	да	са	възникнали	и	не	са	разгле-

дани	в	предходните	членове	на	тази	конвенция,	се	облагат	само	в	тази	държава.

Пример
	Жител	на	Италия	получава	пенсия	по	немски	закон.	Немската	пенсия	се	облага	

съгласно	Договора	за	германско-италианското	двойното	данъчно	облагане.
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	Жител	на	Германия	получава	задължителна	холандска	пенсия,	която	се	облага	в	
съответствие	с	холандско-германското	данъчно	облагане.	Холандската	професионална	пен-
сия	все	пак	се	облага	в	Германия	(страната	на	пребиваване).	Пенсиите	на	холандските	дър-
жавни	служители,	изплащани	на	пенсионирани	държавни	служители,	живеещи	в	Германия,	
се	облагат	в	Холандия	(страна	на	властите).

При трансграничните работници
В	данъчно	облагане	между	съседни	страни,	по	правилата,	приложими	за	трансгра-

ничните	работници,	често	се	отклоняват	от	принципа	на	страната	на	заетост.	Въпреки	сил-
ната	връзка	със	страната	на	трудова	заетост,	страната	на	пребиваване	запазва	компетент-
ност	за	облагане.	

Методи за избягване на двойното данъчно облагане
Има	два	стандартни	метода	за	избягване	на	двойното	данъчно	облагане:

Метод на освобождаване 
За	да	се	избегне	облагането	два	пъти	на	човек,	който	е	отговорен	за	облагане	с	да-

нъци	в	две	страни,	е	постигнато	споразумение	в	съответните	договори	да	не	се	дължи	да-
нък-доход	 в	 някоя	 от	 държавите.	 За	 данък	 на	 икономическото	 изпълнение	 на	 това	 лице	
обаче	такъв	доход	е	взет	под	внимание	в	ограничено	освобождаване	при	прилагането	на	
прогресивни	данъчни	ставки.	Данъчната	ставка	за	друг	доход	по	този	начин	се	увеличава	в	
другата	страна.

Ако	 имате	 допълнителни	 доходи	 в	 страната	 на	 пребиваване,	 или	 ако	 вашият	 съ-
пруг	е	нает	на	платена	работа	там,	и	вие	сте	солидарно	отговорни	за	корпоративния	данък.	
Доходите,	получени	в	чужбина	също	се	вземат	под	внимание	при	определянето	на	данъч-
ната	ставка	и	се	добавят	към	този	вътрешен	доход.	По-високата	данъчна	ставка	се	прилага	
като	в	случай	без	чужд	доход.	Следователно,	независимо	от	освобождаване	от	данъци,	тру-
дови	доходи	от	чужбина	трябва	да	се	декларират	в	страната	на	пребиваване.

Кредитният метод
При	кредитния	метод	се	кредитират	данъци,	налагани	и	плащани	върху	доходи,	по-

лучени	в	една	страна	(данък	код),	ако	данъкът	бъде	платен	в	другата	страна.	За	погранични	
работници,	това	е	стандартно	отчисление	или	данъци	за	заплати,	удържани	от	работника	и	
платими	на	компетентните	данъчни	служби.

Пример 1
	Работник	 пребивава	 в	 страна	А,	 където	 той	 работи	 за	 5	 месеца	 и	 е	 спечелил	

€12,000.	След	това	работи	в	страна	Б	за	7	месеца,	като	е	спечелил	18	000	евро	в	тази	страна.	
Световният	доход	възлиза	на	€30,000.	Тъй	като	работникът	е	работил	повече	от	183	дни	в	
страна	Б,	той	е	отговорен	за	данък	в	тази	държава.	Ако	данъчна	ставка	върху	дохода	от	18	
000	евро	е	25%,	той	плаща	данъци	в	размер	на	€4500	в	страната	Б.
Държава	(на	пребиваване)	А	извършва	„изчисление	в	сянка“	т.е.	изчислява	колко	данъци	ра-
ботника	теоретично	би	трябвало	да	плати,	ако	той	е	спечелил	тази	€30,000	в	своята	страна	
на	пребиваване	(държава-членка
A).	Данъчната	ставка	на	приходи	от	€30,000	например	е	35%	и	по	този	начин	теоретичен	
данък	върху	доходите	задължения	е	€10,500.

Ако	в	Договора	за	двойното	данъчно	облагане	между	страните	А	и	Б	е	предвиден	Кредит-
ният метод,	данъка	в	държава	А	се	изчислява	по	следния	начин:
Данъци,	плащани	в	страната	Б:	€4500
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Данъци,	платими	в	страната:	€6,000
Общо	данъчно	задължение:	€10,500

Ако	в	Договора	за	двойното	данъчно	облагане	между	страните	А	и	Б	е	предвиден	Методът 
на освобождаване,	данъкът	се	изчислява	по	следния	начин	в	страната:

Като	данъчната	ставка	на	страната	A	на	доход	от	€30,000	възлиза	на	35%	в	този	пример,	
дължимия	данък	върху	доходите	на	€	12	000,	получени	в	държава	А	е	Евро	4200	(€12,000	x	
35%).
Данъци,	платими	в	страната:	Евро	4200
Данъци,	плащани	в	страната	Б:	€4500
Общо	дължимите:	€8700
В	метода	на	освобождаване	данъкът,	платен	в	страна	Б	не	е	взет	под	внимание,	но	са	взети	
предвид	приходите	получени	в	страна	Б.	Въпреки	това,	в	този	пример,	съгласно	метода	на	
освобождаване,	работникът	има	данъчно	предимство	на	€1800	сравнение	с	метода	на	кре-
дит,	тъй	като	той	плаща	общо	само	€8700.	Ако	той	е	спечелил	си	целия	доход	в	страна	А,	
той	би	трябвало	да	плати	€10,500	данъци.

Пример 2
	Работник	живее	в	страна	Б,	където	той	работи	5	месеца	и	печели	€12,000.	Той	

след	това	работи	7	месеца	в	страната	В.	Доходът	от	страната	В	възлиза	на	18	000	евро.	На	
работника	световният	доход	по	този	начин	възлиза	на	€30,000.	Тъй	като	работникът	е	рабо-
тил	в	страната	В	повече	от	183	дни,	той	е	отговорен	за	данъчни	там.	Ако	данъчната	ставка	
върху	€18,000	е	35%,	той	плаща	€6,300	на	данъците	в	страната	В.

Страната	Б	(на	пребиваване)	осъществява	„изчисление	в	сянка“	т.е.	изчислява	колко	
данъци	работникът	теоретично	би	трябвало	да	плати,	 ако	той	е	спечелил	тази	€30,000	в	
своята	страна	на	пребиваване	(държава-членка	Б).	Данъчната	ставка	на	приходи	от	€30,000	
например	е	30%	и	по	този	начин	теоретичен	данък	върху	доходите	задължения	е	€9000.

Ако	 в	Договора	 за	 двойното	 данъчно	 облагане	между	 страни	 Б	 и	В	 е	 предвиден	
Кредитният метод,	данъка	в	държава	Б	се	изчисляват	по	следния	начин:
Данъци	платени	в	страната	C:	€6,300
Данъци,	платими	в	страната	б:	€2,700
Общо	дължимите:	€9000

Ако	 в	Договора	 за	 двойното	 данъчно	 облагане	между	 страни	 Б	 и	В	 е	 предвиден	
Методът на освобождаване,	данъкът	в	страна	Б	се	изчислява,	както	следва:

Тъй	като	данъчната	ставка	в	страна	Б	върху	доход	от	€30,000	е	30%,	дължимия	данък	
в	Страна	на	доход	от	€12,000	е	€3,600	(=	€12,000	x	30%).
Данъци,	платими	в	страната	Б:	€3,600
Данъци	платени	в	страната	В:	€6,300
Общо	дължимите:	€9,900

Работникът	трябва	да	плати,	съгласно	метода	на	освобождаване,	общо	€900	повече	
в	данъци,	отколкото	ако	плати	данъчното	си	задължение	в	страната	на	пребиваване	Б,	оп-
ределен	в	съответствие	с	кредитния	метод,	или	ако	той	е	спечелил	дохода	си	изключително	
в	страната	на	пребиваване	Б.

В	случая,	Джили	(C-336/96),	Съдът	на	европейските	общности	постанови,	че	при-
лагането	 на	 процедура	 за	 изчисляване	 на	 данъка	 при	 по-висока	 данъчна	 тежест	 спрямо	
метода	на	изключението	не	нарушава	принципа	 за	равно	третиране	съгласно	член	39	от	
Договора	за	ЕС	(сега	член	45	от	ДФЕС).
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Различни компетенции за социални осигуровки и данъци
За	оценка	на	нетния	доход	на	мобилни	европейските	работници,	размерът	на	соци-

алните	вноски	в	двете	държави-членки	трябва	да	бъдат	взети	предвид	освен	данъка,	дъл-
жим	върху	доходите.	Освен	това	трябва	да	се	има	предвид,	че	вноските	за	социално	осигу-
ряване	(частично)	се	облагат.

В	бюджетната	обосновка	на	дадена	държава-членка,	често	има	последователна	връз-
ка	между	данъци	и	социално-осигурителни	вноски.	Някои	държави-членки	следователно	
се	характеризират	с	осигурителна	система,	където	ниските	вноски	се	компенсират	от	по-
високи	данъци	(например,	данъчното	облагане	на	обезщетения	за	социалното	осигурява-
не).	Съществува	и	обратното.

Независимостта	 на	 държавите-членки	 по	 данъчни	 въпроси	 води	 до	 ситуации	 на	
практика,	при	които	осигурителното	законодателство	 („където	работниците	са	регистри-
рани	за	социална	сигурност“)	често	се	сблъскват	с	правила	за	присвояване	в	двустранно-
то	данъчно	облагане	(„където	данъците	са	платени“).	В	случай	на	трансгранични	работи,	
социални	осигуровки	и	данъци	могат	да	бъдат	изплатени	в	съответствие	с	принципите	на	
противоречието	(„lex	locis	laboris“	или	на	принципа	на	държавата	на	заетост	на	една	страна	
и	„lex	locis	domicilii“	или	на	принципа	на	страната	на	пребиваване	от	друга).	Това	ситуация	
води	до	липса	на	координация	и	могат	според	случая,	да	бъдат	благоприятни	или	вредни	за	
трансграничен	работник.

Основната	разлика	между	данъци	и	вноски	за	социално	осигуряване	е,	че	принци-
път	за	изключителност	се	прилага	за	социално	осигуряване,	т.е.	само	една	държава-членка	
е	компетентна	за	събиране	на	вноски	за	социалното	осигуряване.	В	случаите	на	данъчно	
облагане,	е	възможно	за	един	работник,	който	е	нает	на	работа	в	две	или	повече	държави-
членки	държави	да	му	изплащат	заплати,	облагани	в	държавите-членки,	където	е	извърш-
вал	дейности	на	техните	територии.	Тук,	това	не	е	въпрос	на	двойно,	но	по-скоро	на	общо	
облагане	(въз	основа	на	това,	което	е	известно	като	заплата-разделяне).

Съответно,	работниците	в	 сектора	на	 трансграничния	товарен	транспорт	са	реги-
стрирани	със	социално	осигуряване	в	държава-членка,	където	работодателят	е	със	седали-
ще	(принципът	на	страната	на	пребиваване,	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член	11,	параграф	
2,	или	Регламент	(ЕО)	№	1408/71,	член	14,	параграф	2)	и	често	трябва	да	плащат	данъци	за	
заплатите,	които	печелят	от	дейности	извън	държавата-членка.

Примери
	Трансграничен	работник	живее	във	Франция	и	работи	в	Белгия.	Той	плаща	срав-

нително	ниски	социалноосигурителни	вноски	в	Белгия	и	сравнително	нисък	данък	върху	
доходите	във	Франция.	Тази	ситуация	е	следователно	изгодна	за	него.

	Обратно	на	това,	пограничен	работник,	който	живее	в	Белгия	и	работи	във	Франция	
плаща	относително	високи	вноски	за	социално	осигуряване	във	Франция,	както	и	относител-
но	висок	корпоративен	данък	в	Белгия:	тази	ситуация	следователно	е	вредна	за	него.

Случва	се	също	така,	че	бюджетните	мерки,	които	водят	до	увеличаване	на	вноските	
за	социално	осигуряване	са	продиктувани	от	вътрешни	политически	причини.	Ако	тран-
сграничен	работник	си	плаща	данъците	в	друга	държава-членка,	 той	не	 се	ползва	обаче	
от	тази	компенсация.	Трансграничните	работници	следователно	трябва	да	бъдат	напълно	
информирани	за	своите	права	и	задължения	условия.	

Определен	брой	договори	за	двойното	данъчно	облагане	(Холандия	и	Белгия	2003,	
Белгия	и	Германия	2004	г.)	бяха	изменени	и	следват	същия	принцип	като	събиране	на	внос-
ки	за	социално	осигуряване	(принципът	на	страната	на	заетост	или	на	равенството	в	поле)	
като	компетентност	при	облагане.	Когато	изменението	довело	до	неравностойно	положе-
ние	за	български	работници,	компенсациите	бяха	договорени.	Холандското	правителство	
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предоставя	компенсация	за	трансгранични	работници,	които	ще	отидат	в	Белгия	да	работят	
след	влизането	в	сила	на	новия	договор	за	двойното	данъчно	облагане.	По	този	начин	се	
постига	равенството	между	съседи.

Пример
	Приносът	на	служител	за	здравно	осигуряване	във	Франция	е	0.75%	от	общия	

размер	на	заплата	в	сравнение	с	2.35%	в	Елзас-Мозел;	Приносът	на	работодателя	е	12.8%	от	
общия	размер	на	заплатата.	Хората,	които	са	обект	на	френската	система,	но	не	са	данъчни	
резиденти	във	Франция,	не	са	длъжни	да	плащат	на	Агенцията	за	социална	помощ	(извест-
на	с	френските	инициали	GSG)	помощ	за	възстановяване	на	социалния	дълг.	Обратно	те	
са	длъжни	да	плащат	здравната	осигурителна	вноска	на	служителя	дела,	който	е	5.5%	от	
общия	размер	на	заплата,	в	сравнение	с	7,1%	в	Елзас-Мозел.

Допълнителни пенсии
Директива	98/49/ЕД	„за	запазване	на	правото	на	допълнителна	пенсия	на	заети	и	са-

мостоятелно	заети	лица,	движещи	се	в	рамките	на	Общността“	е	въведена	през	1998	година.	
Тя	не	третира	юридическата	пенсия,	която	е	координирана	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Целта	на	настоящата	директива	за	пенсии	е	за	защита	правата	на	работниците	за	
допълнителни	пенсии	при	тези	работници	преместване	от	една	държава-членка	в	друга.	
Защитата	се	отнася	задължително	до	двете	доброволни	пенсионни	системи.	Директива	
98/49/ЕО	изисква	държавите-членки	да	предприемат	мерки,	които	гарантират,	че	работ-
ниците,	които	се	възползват	от	правото	на	свободно	движение	на	хора,	и	за	които	премии/
вноски	са	вече	изплатени,	да	си	запазват	правото	на	пенсиите,	които	те	са	придобили.

Когато	един	работник	е	свързан	с	допълнително	пенсионно	система	се	осчетоводява	
от	работодателя	си	в	друга	държава-членка,	директивата	му	дава	възможност	да	поддържа	
своята	принадлежност	към	тази	система.	Терминът	„Осчетоводяване“	трябва	да	се	разбира	
в	смисъла	на	член	12	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Директива 98/49/ЕО, член 6: Вноските за допълнителните пенсионни схеми от и за 
сметка на командировани работници
1. Държавите-членки приемат такива мерки, каквито са необходими, за да осигурят про-
дължаващото правене на вноски към схема за допълнително пенсионно осигуряване, уста-
новена в държава-членка от или от името на даден работник, изпратен, който е член на 
такава схема по време на неговата / нейна работа в друга държава-членка.
2. Когато, съгласно параграф 1, вноските продължават да се правят към схема за допъл-
нително пенсионно осигуряване в една държава-членка, изпратеният на работа работник, 
и където е приложимо, неговият работодател се освобождава от всякакви задължения 
да правят осигурителни вноски за схема на допълнително пенсионно осигуряване в друга 
държава-членка.

Директивата	предвижда	освен	това	задължение	да	се	информират	командированите	
работници.

Директива 98/49/ЕО, член 7: Информация на членовете
Държавите-членки вземат мерки да гарантират, че работодателите, управителите или 
други отговорни за управлението на допълнително пенсионно осигуряване предоставят 
адекватна информация на членовете, когато те се движат към друга държава-членка, 
относно пенсионните им права и възможностите, които са достъпни за тях по схемата. 
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По	дело	C-269/07	(Европейска	комисия	срещу	Федерална	република	Германия;	ре-
шение	„Riester	пенсия“),	съдът	постанови,	че	националните	разпоредби	относно	допълни-
телните	пенсионни	разпоредби	не	са	били	съвместими	със	законодателството	на	ЕС,	ако	
отпускането	на	обезщетения	зависи	от:

	Бенефициентът	се	облага	с	неограничена	данъчна	отговорност	в	държавата-членка;
	Налага	се	да	върне	назад	помощта,	веднага	след	като	е	приключило	неограниче-

ното	данъчно	задължение	и;
	С	изключение	на	възможността	за	използване	на	капитала,	даден	с	настоящия	

регламент	да	придобие	частно	жилище.

Право на пребиваване
От	29	април	2004	г.	е	било	регулирано	правото	на	пребиваване	за	всички	граждани	

на	Европейския	съюз	от	Директива	2004/38/ЕО.	Настоящата	директива	се	отнася	и	за	не-
граждани	на	ЕС	(трети	граждани	на	страни)	ако	те	са	членове	на	семейството	на	гражданин	
на	ЕС.	Правото	на	пребиваване	е	получено	от	съответното	право	на	гражданина	на	ЕС.

Що	се	отнася	до	други	случаи,	отделна	директива	за	пребиваване	(2003/109/ЕО)	се	
прилага	за	граждани	на	трети	страни	–	т.е.	граждани	на	ЕС	–	които	са	дългосрочно	преби-
ваващи.

Правото	на	пребиваване	 е	 разделена	 в	 три	 категории:	 право	на	пребиваване	 до	 3	
месеца,	правото	на	пребиваване	за	повече	от	3	месеца	и	правото	на	постоянно	пребиваване.

Правото	на	членовете	на	семейството	да	вземат	на	работа	–	независимо	от	тяхната	
националност	–	се	посочени	в	Директива	2004/38/ЕО.	Член	23	предвижда,	че	членовете	на	
семейството	на	гражданин	на	ЕС,	имащи	право	на	пребиваване	или	право	на	постоянно	
пребиваване	в	държава-членка	имат	право	да	бъдат	заети	или	самостоятелно	заети	лица	в	
тази	държава-членка.

Право на пребиваване до 3 месеца
При	представяне	на	валиден	паспорт	или	лична	карта,	гражданин	на	ЕС	и	членовете	

на	семейството	му	имат	право	на	пребиваване	в	държава-членка	за	период	от	3	месеца,	без	
никакви	условия	или	формалности	(член	6	от	Директива	2004/38/ЕО).	Това	се	отнася	и	за	
зависими	членове	на	семейството,	дори	ако	те	са	не-граждани	на	Общността	(граждани	на	
трети	страни).	Няма	административни	изисквания	 (член	6	от	Директива	2004/38/ЕО).	За	
пребиваване	на	гражданин	на	Общността	се	разрешава	въз	основа	на	валиден	паспорт.	Не	
се	изисква	трудов	договор.

Може	ли	да	се	спре	несемеен	партньор	в	друга	държава-членка,	ако	той	или	тя	е	за-
висим	работник	който	отива	да	живеят	и	работят	в	друга	държава-членка?	Това	става	само	в	
тези	държави-членки,	които	позволяват	на	собствените	си	граждани	да	живеят	с	неженения	
партньор	от	друга	държава-членка.	Съжителството	се	разглежда	като	„социално	предим-
ство“	съгласно	член	7,	параграф	2	на	Регламент	1612/68	 (Рийд	решение	C-59/85).	Освен	
това	терминът	„член	на	семейството“	се	определя	по	следния	начин	в	член	2,	параграф	2,	
буква	„б“	от	Директива	2004/38/ЕО:
„Партньор, с когото гражданинът на ЕС е зарегистриран, въз основа на законодател-
ството на държава-членка, ако законодателството на приемащата държава-членка 
третира регистрираното партньорство като еквивалент на брак и при условията, опре-
делени в съответното законодателство на приемащата държава-членка.“

Право на пребиваване за повече от 3 месеца
Член	7,	параграф	1	от	Директива	2004/38/ЕО	постановява,	че	всички	граждани	на	

ЕС	имат	право	на	пребиваване	на	територията	на	друга	държава-членка	за	период	от	повече	
от	3	месеца	ако	те:
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	са	работници	или	самостоятелно	заети	лица	в	приемащата	държава-членка;	или
	разполагат	с	достатъчно	средства	за	себе	си	и	членовете	на	техните	семейства,	за	

да	не	се	превърнат	в	бреме	на	система	за	социално	подпомагане	на	приемащата	държава-
членка	по	време	на	техния	период	на	пребиваване	и	имат	пълно	здравно	застрахователно	
покритие	в	приемащата	държава–членка.

В	случай,	че	гражданин	на	ЕС	желае	да	пребивава	в	дадена	държава-членка	за	пери-
од,	по-дълъг	от	3	месеца,	той	трябва	да	се	регистрира	при	местните	власти.	Доказателство	
е	регистрация	в	регистъра	на	населението,	която	се	издава	на	гражданин	на	Общността.	
Разрешение	за	пребиваване	не	е	необходимо.	Карта	за	пребиваване	се	издава	на	членове	на	
семейството,	които	не	са	граждани	на	Общността	(граждани	на	трети	страни	–	член	9	от	
Директива	2004/38/	ЕО).	Доказателство	за	регистрация	трябва	да	се	предоставя	безплатно	
или	на	цена,	която	не	надвишава	цената	за	сметка	на	гражданите	на	страната	за	издаването	
на	подобни	документи.

Картата	за	пребиваване	за	членовете	на	семейството,	които	са	граждани	на	Общността	
не	е	разрешително	за	конвенционално	пребиваване,	а	специална	„карта	за	пребиваване	на	
член	на	семейството	на	граждани	на	Съюза“.	Картата	има	чисто	декларативна	стойност	–	с	
други	думи,	тя	предоставя	писмено	потвърждение	на	правото	на	пребиваване,	предоста-
вено	по	силата	на	Директива	2004/38/ЕО.	Картата	за	пребиваване	трябва	да	се	предоставя	
безплатно,	безплатно	или	на	цена,	която	не	надвишава	цена	 за	сметка	на	гражданите	на	
страната	за	издаването	на	подобни	документи.

Право на постоянно пребиваване
Правото	на	постоянно	пребиваване	се	придобива	след	пребиваване	за	срок	от	5	го-

дини	в	дадена	държава-членка.	Член	16,	параграф	1	от	Директива	2004/38/ЕО	определя,	че	
всички	граждани	на	Съюза,	които	са	пребивавали	законно	за	непрекъснат	период	от	пет	
години	в	приемащата	държава-членка	имат	право	на	постоянно	пребиваване	там.	Член	16	
се	прилага	също	за	членовете	на	семейството,	които	не	притежават	гражданството	на	даде-
на	държава-членка	и	които	са	пребивавали	легално	за	непрекъснат	период	от	пет	години	в	
приемащата	държава-членка	с	гражданин	на	ЕС.

При	молба,	държавите-членки	ще	издават	на	граждани	на	Съюза,	след	като	са	про-
верили	продължителността	на	пребиваване	(най-малко	5	години),	документ,	удостоверяващ	
тяхното	право	на	постоянно	пребиваване	(член	19	от	Директива	2004/38/ЕО).	Държавите-
членки	издават	на	членове	на	семейството,	които	не	са	граждани	на	държава-членка	карта	
за	постоянно	пребиваване	в	рамките	на	6	месеца	от	подаването	на	заявлението;	Картата	за	
постоянно	пребиваване	се	подновява	автоматично	на	всеки	10	години	(член	20	от	Директива	
2004/38/ЕО).	Тези	документи	трябва	да	бъдат	предоставени	безплатно	или	на	цена,	която	не	
надвишава	цената	на	страната	на	гражданина	за	издаването	на	подобни	документи.

Право на пребиваване след края на заетостта
ЕС	поддържа	правото	му	на	пребиваване	в	случай	на	болест,	трудова	злополука	или	

принудителна	безработица	(след	една	година	работа).	Когато	той	е	безработен	след	време-
нен	трудов	договор	с	продължителност	по-кратък	от	1	година	или	той	е	станал	принудител-
но	безработен	в	първите	12	месеца	от	пребиваването,	той	поддържа	правото	си	на	пребива-
ване	за	6	месеца.	В	този	случай	обаче,	служителите	трябва	да	се	регистрират	като	търсещи	
работа.	Искове	за	обезщетения	за	безработица	са	регламентирани	от	член	65	от	Регламент	
(ЕО)	883/2004	г.

Социални предимства и социално подпомагане
Съгласно	член	24	от	Директива	2004/38/ЕО,	гражданите	на	ЕС	имат	право	на	иден-

тична	равнопоставеност	на	гражданите	на	приемащата	държава-членка.	Това	право	се	от-
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нася	и	за	членовете	на	семейството,	които	не	притежават	националност	на	държава-членка,	
но	имат	право	на	пребиваване	или	право	на	постоянно	пребиваване	в	държава-членка.

Изключение	е	за	социалното	подпомагане.	По	отношение	пребиваването	директива-
та	гласи,	че	държавата	на	пребиваване	не	е	длъжна	да	плаща	обезщетение	за	социално	под-
помагане	през	първите	3	месеца	на	пребиваването.	Право	на	безвъзмездна	помощ	да	учат	
и	за	поддръжка	на	програми	за	обучение	и	така	нататък	се	предоставя	само	на	лицето,	след	
като	той	има	право	на	постоянно	пребиваване	(след	5	години).	Ако	обаче,	ЕС	гражданин	ра-
боти	в	държавата	на	пребиваване,	той	може	да	претендира	за	всички	фискални	и	социални	
предимства	от	самото	начало	(член	7	на	Регламент	1612/68).

В	случай	на	принудителна	безработица	заинтересованото	лице	може	да	има	право	
на	задължителния	за	безработица	доходи,	платени	от	държавата	на	пребиваване.	Право	на	
задължителния	за	безработица	доход	се	основава	на	член	65	от	Регламент	(ЕО)	883/2004	г.	

Социално	подпомагане	обезщетения	не	попадат	в	приложното	поле	на	настоящия	
регламент.

6. Командировани работници
„Командирован	работник“	е	служител,	който	обикновено	работи	на	територията	на	

една	държава-членка	(състояние	произход),	и	който	се	изпраща	от	работодателя	си	–	„в	рам-
ките	на	предоставянето	на	услуги“	–	да	работи	в	друга	държава-членка.	Командированите	
не	са	обхванати	от	правилата	за	свободното	движение	на	хора.
През	този	период,	командированият	служител	работи	изключително	в	тази	държава-член-
ка.	Например	жител	на	Испания,	който	се	изпраща	от	испанския	си	работодател	на	работа	
в	Германия	за	20	месеца,	следва	да	приеме	работа	за	немски	клиент.

В	процеса	на	работата	си	въпросният	служител	е	зает	по	закони,	социално	осигуря-
ване	и	данък	върху	доходите	в	дадена	държава-членка.	Въпреки	това,	командироване	към	
друга	държава-членка,	дори	ако	това	е	само	временно,	може	да	прекъсне	тази	нормална	и	
позната	рамка.	Практическите	последици	от	командироването	върху	състоянието	на	зае-
тостта	заслужава	внимание.	Не	само	по	отношение	на	приложимото	осигурително	законо-
дателство	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004),	но	също	така	и	по	отношение	на	данъка	върху	до-
ходите	(двустранни	двойно	данъчно	облагане)	и	трудово	право	(Регламент	(ЕО)	№	593/2008	
и	Директива	96/71/ЕО	за	командировани	работници).	За	всяка	от	тези	области	се	прилагат	
различни	правила	и/или	разпоредби.	

Социално осигуряване
По	същество	работникът	 трябва	да	бъде	регистриран	 за	 социална	 сигурност	 в	

страната,	 където	 той	 действително	 извършва	 дейност.	 (Регламент	 (ЕО)	№	 883/2004,	
член	11,	параграф	3).	Ако	работникът	е	командирован,	той	все	пак	може	да	се	ползва	от	
координиращия	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	което	дава	възможност	за	временно	изклю-
чение	от	принципа	на	страната	по	заетостта.	По-конкретно,	това	се	отнася	до	Регламент	
(ЕО)	№	883/2004,	член	12,	1	към	член	16,	1.	Съответните	разпоредби	за	прилагане	са	
предвидени	в	Регламент	(ЕО)	№	987/2009,	членове	14	до	21.	От	особено	значение	са	ре-
шения	A2	и	A3	на	административния	комитет	за	координация	на	системите	за	социално	
осигуряване.

Член 12 на Регламент ЕО 883/2004: Специални правила
Лице, което осъществява дейност като заето лице в държава-членка от името на 

работодател който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано 
от този работодател в друга да извършва работа за сметка на работодателя продъл-
жава да е предмет на законодателството на първата държава-членка, при условие, че 
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очакваната продължителност на въпросната работа не превишава 24 месеца и че то не 
е изпратено да замести друго лице.

Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	12,1	определя	условията,	при	които	един	работ-
ник,	който	е	командирован	към	друга	държава-членка	(страна	на	заетост),	може	да	работи	
в	държавата-членка,	без	правна	система	за	социална	сигурност	на	изпращащата	държава,	
където	той	е	регистриран.

Допълнителни	възможности	се	предоставят	съгласно	член	16	от	същия	регламент.

Член 16 Регламент (ЕО) № 883/2004: изключения от членове 11-15
1. Две или повече държави-членки, компетентните органи на които или определените от 
тях органи могат по общо споразумение да предвиждат изключения в членове 11-15 в ин-
терес на някои лица или категории лица.

Във	връзка	с	прилагането	на	настоящия	член	при	командироване,	държавите-членки	
сключват	споразумение	по	принцип,	че	при	командироване,	принципът	на	страната	на	зае-
тостта	може	да	се	отложи	до	5	години.

Продължителност на командировката
Регламент	 (ЕО)	№	883/2004,	член	12,1	предвижда,	че	първоначално	изключение	 за	

отклонение	от	принципа	на	страната	на	заетостта	по	отношение	на	задължението	да	се	регис-
трират	социално	осигуряване,	не	може	да	превишава	24	месеца.	Това	изключение	се	предос-
тавя	от	компетентната	социалноосигурителната	институция	в	държавата-членка	(държава	на	
изпращане),	в	която	работникът	е	била	регистриран	първоначално	за	социалното	осигурява-
не.	Компания,	която	командирова	работник	в	друга	държава-членка	или,	в	случай	на	самосто-
ятелно	заето	лице,	за	това	лице	трябва	да	отговаря	компетентната	институция	в	изпращащата	
държава.	Ако	поради	непредвидени	обстоятелства	командироването	на	работници	продължа-
ва	повече	от	първоначално	предвиденото,	изключение	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	
член	16,1,	може	да	е	по-дълъг	период,	но	не	повече	от	60	месеца.

Споразумение	се	сключва	между	съответните	компетентни	държавни	органи	на	из-
пращащата	страна-членка	(изпращащата	държава-членка)	и	получаващата	държава-членка	
(страна	на	заетост),	въпреки	че	това	е	необходимо	по	силата	на	Регламента.

Предпоставки за командироване
Освен	времевото	ограничение	на	командироването	и	факта,	че	това	не	е	предназна-

чено	да	замести	друг	командирован	работник,	различни	важни	точки	трябва	да	се	вземат	
под	внимание:
а)	Служителят	трябва	да	бъде	нормално	активен	в	изпращащата	държава.	
б)	Правилото,	че	работникът	„провежда	професионална	дейност	за	сметка	на	работодате-
ля“	означава,	че	трябва	да	има	договорни	връзки	между	изпращащата	страна	и	командиро-
вания	работник	за	продължителността	на	командировката.	
в)	Регламентите	предвиждат	това,	че	работниците	трябва	да	бъдат	регистрирани	в	систе-
мата	на	социално	осигуряване	на	държавата,	която	изпраща,	от	самото	начало	на	неговата	
заетост,	а	работодателят	обичайно	осъществява	дейността	си	в	изпращащата	държава.

Термините	„обикновено	извършва	дейността	си“	се	отнася	до	работодател,	който	по	
принцип	извършва	 значителни	дейности,	различни	от	чисто	вътрешни	административни	
дейности	на	територията	на	държавата-членка,	в	която	той	е	установен.	Ако	дейностите	на	
дружеството	са	ограничени	до	усъвършенстване	на	собственото	управление	и	организация,	
компанията	няма	да	се	разглежда	като	обичайно	извършваща	дейността	си	в	тази	държава-
членка.	Вземат	се	под	внимание	всички	фактори,	които	характеризират	дейността	на	ком-
панията	на	въпросния	работодател;	съответните	фактори	трябва	да	бъдат	адаптирани	към	
специфичните	характеристики	на	всеки	работодател	и	за	истинската	същност	на	упражня-
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ваните	дейности.	Наличието	на	съществени	дейности	от	дружеството	в	изпращащата	дър-
жава	може	да	бъде	проверена	от	набор	от	обективни	фактори.	Фактори,	изброени	по-долу	
са	от	особено	значение.	Този	списък	не	е	изчерпателен	защото	критериите	трябва	да	бъдат	
адаптирани	към	всеки	отделен	случай	и	да	отчитат	естеството	на	дейностите,	извършвани	
от	на	компанията	в	държавата	на	установяване.	Също	така	може	да	се	окаже	необходимо	
да	се	вземат	под	внимание	други	критерии,	които	отразяват	специфичните	характеристики	
на	фирмата	и	действителното	естество	на	дейностите,	той	извършва	в	държавата	на	уста-
новяване:

	Мястото	в	което	изпращащата	фирма	е	със	седалище	и	администрация;
	Броят	на	административните	служители	на	изпращащата	държава	и	държавата	

на	заетост	–	ако	изпращащата	компания	има	само	административен	персонал	в	изпращаща-
та	държава;

	Мястото	на	наемане	на	командирования	работник;
	Мястото,	където	са	сключени	по-голямата	част	от	търговски	договори;
	Правото,	приложимо	към	договори,	подписани	от	изпращащата	фирмата	с	ней-

ните	клиенти	и	неговите	служители;
	Броят	на	договорите,	изпълнени	в	изпращащата	държава	и	в	държавата	на	зае-

тост;
	Оборотът,	 генериран	от	изпращащата	компанията	в	изпращащата	държава	и	в	

държавата	на	 заетост	по	време	на	достатъчен	период	за	оценка	 (например	оборот	около	
25%	от	общия	оборот	генерирани	в	изпращащата	държава	може	да	е	достатъчен	показател,	
ще	 са	необходими	допълнителни	проверки	под	 този	праг	 от	 25%).	По	принцип	оборота	
може	да	бъде	изчислен	от	публикуваните	от	компанията	отчети	през	последните	12	месеца.	
Въпреки	това,	в	случай	на	новосъздадено	дружество	ще	бъде	по-подходящо	за	изчисляване	
на	оборота	от	началото	на	дейността	(или	по-кратък	период,	ако	той	е	по-представителен).

	Периода	на	дейността	на	компанията	в	изпращащата	държава-членка	да	се	оце-
нява	 значителната	 дейност	 в	 държавата	 на	 изпращането,	 институциите	 трябва	 също	 да	
проверят	дали	работодателят,	който	иска	командироване	е	наистина	работодателят	на	ра-
ботниците.	Тя	ще	бъде	още	по-необходима,	 ако	при	работодателя	работят	едновременно	
постоянни	и	временни	служители.

Пример
	На	 полска	 компания	 е	 поръчано	 от	 клиент	 да	 извърши	 бояджийски	 работи	 в	

Германия.	Фирмата	е	създадена	от	2	месеца.	В	допълнение	към	7-те	членове	на	постоянния	
си	персонал,	полската	фирма	желае	да	изпрати	в	Германия	и	3-ма	временни	работници	чрез	
Агенцията	за	временната	заетост	FLEXIA.	Временните	работници	вече	са	работили	за	пол-
ската	фирма,	като	FLEXIA	трябва	да	регистрира	тези	3-ма	временни	работници	в	Германия	
по	същото	време	като	свои	собствени	работници.	Ако	всички	други	условия	са	спазени,	
свързани	с	командироването,	полското	право	ще	продължи	да	се	прилага	към	временните	
работници,	както	и	към	постоянния	персонал.

„Директна	връзка“	между	изпращащата	страна	и	командирования	работник	според	
тълкуването	на	правните	норми	и	съдебната	практика	на	Европейския	съюз,	както	и	еже-
дневна	практика,	се	подчинява	на	определен	брой	критерии,	които	могат	да	се	използват	за	
оценка	на	съществуването	на	пряка	връзка	между	изпращащата	компания	и	командирова-
ния	работник.	Те	включват	по-специално:

	Отговорност	за	наемането;
	Договорът	трябва	да	бъде	ясен	и	приложим	за	страните	по	време	на	целия	пери-

од	на	командироване	и	трябва	да	произтича	от	преговорите,	довели	до	наемане;
	Правото	за	прекратяване	на	Договора	за	заетост	(иначе	казано,	правомощието	да	

разпусне)	трябва	да	останат	изключително	за	изпращащото	дружество;
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	Изпращащата	компания	трябва	да	запази	правомощието	да	определя	„природа-
та“	на	работата,	извършена	от	командирования	работник;	Това	не	е	въпрос	на	вземане	на	
решение	по	подробностите	на	работата,	която	трябва	да	се	извърши,	нито	относно	начина,	
по	който	това	трябва	да	бъде	направено,	а	по-общо,	за	определяне	на	крайния	продукт	на	
посочената	работа	или	услугата,	която	трябва	да	бъде	предоставена;

	Задълженията,	свързани	с	възнаграждението	на	командирования	работник	про-
дължават	да	бъдат	възложени	от	компанията,	която	е	сключила	трудов	договор,	без	да	се	
засяга	всяко	споразумение	във	връзка	с	процедурите	за	плащане	на	заплати	на	работника,	
между	работодателя	в	изпращащата	държава	и	на	компанията	в	страната	на	трудова	зае-
тост;

	Изпращащата	компанията	запазва	правото	да	налага	дисциплинарни	санкции	на	
служителя.

Примери
	Компания,	установена	в	държавата-членка	А	командирова	служител	временно	да	

извършва	дадена	задача	в	компания	Б,	установена	в	държава-членка	В.	Командированият	
работник	остава	по	силата	на	трудов	договор,	сключен	с	компания	А	и	може	да	изисква	
възнаграждение	само	от	компанията	А.
Решение:	Фирма	А	е	работодател	на	командирования	работник,	тъй	като	последния	може	да	
получава	възнаграждение	само	от	тази	фирма.	Това	е	вярно,	дори	ако	компания	Б	възстано-
вява	на	компания	А	цялата	заплата	на	командирования	работник	и	приспада	тази	заплата	от	
своите	данъци	като	оперативни	разходи	в	държава-членка	В.

	Компания	А,	установена	в	държавата-членка	А	командирова	свой	служител	вре-
менно	да	изпълнява	задача	в	компания	Б,	установена	в	държава-членка	Б.	Командированият	
работник	остава	по	силата	на	трудов	договор	сключени	от	фирма	А	и	се	заплаща	от	ком-
панията	А.	Въпреки	това,	изпратеният	на	работа	работник	сключва	допълнителен	трудов	
договор	с	компания	Б,	която	също	му	плаща	заплата.
Решение:	По	време	на	периода	на	командировка	в	държава-членка	Б,	работникът	има	два-
ма	работодатели.	Когато	той	работи	изключително	в	държава-членка	Б,	той	е	субект	на	
законодателството	на	последната,	в	съответствие	с	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	
параграф	3	а	възнагражденията,	при	изплащанията	от	фирма	А	са	взети	под	внимание	за	
определяне	на	вноските	за	социално	осигуряване,	които	трябва	да	бъдат	платени	в	дър-
жава-членка	Б.	Ако	командированият	работник	също	работи	в	държава-членка	от	време	
на	време,	съгласно	разпоредбите	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	13,	1	той	трябва	да	
бъде	консултиран,	за	да	се	определи	кое	от	двете	законодателства	(на	държава	А	или	на	
държава	Б)	ще	се	прилага.

	Фирма	А,	установена	в	държавата-членка	А	командирова	свой	служител	времен-
но	да	изпълнява	задача	в	компания	Б,	установена	в	държава-членка	Б.	Договор,	сключен	с	
фирма	А	се	спира	за	периода,	през	който	работникът	е	командирован	в	държава-членка	Б.	
Командированият	работник	сключва	трудов	договор	с	фирма	Б	за	периода	на	командировка	
в	държава-членка	Б;	Той	се	заплаща	от	компания	Б.	
Решение:	Това	не	е	ситуация	относно	командироване,	защото	трудово	правоотношение	не	
се	подчинява	на	законодателството	на	изпращащата	държава.	Следователно	и	в	съответ-
ствие	с	разпоредбите	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	3,	a	работникът	е	субект	на	
законодателството	на	държава-членка	Б.

Като	има	предвид,	че	на	теория,	законодателството	на	държава-членка	Б	се	прилага	
за	социално	осигуряване,	дерогация	може	да	бъде	разглеждана	в	два	случая	(примери	2	и	
3),	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	833/2004,	член	16,	като	се	има	предвид	временния	характер	
на	работата,	извършена	в	държава	Б.	
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Тази	дерогация	трябва	да	се	извърши	независимо	от	интереса	на	командирования	
работник,	който	трябва	да	направи	искане.	Освен	това,	такова	споразумение	трябва	да	бъде	
одобрено	от	компетентните	институции	на	две	държави-членки.

Правила за работник, нает в една държава-членка за командироване в друга държава-
членка

Правилата,	 определящи	 командироването	 на	 работници	 осигурява	 възможност	 за	
набиране	на	лице,	което	има	регистрация	в	друга	държава-членка.	Въпреки	това	правилата	
изискват,	че	командированите	работници	подлежат	на	системата	за	социално	осигуряване	
на	 държавата-членка,	 в	 която	 е	 установен	 работодателят	 точно	 преди	 началото	 на	 него-
вата	дейност	като	заето	лице.	Референтен	период	от	1	месец	се	приема,	като	най-кратък	
период	за	оценка	на	всеки	отделен	случай	като	се	вземат	предвид	всички	значими	факто-
ри.	Работникът	трябва	да	не	е	работил	за	работодател,	който	иска	командировка	през	този	
период.	Условието	също	е	изпълнено	при	студенти	или	пенсионери	или	при	всяко	лице,	
застраховани	от	държавата	на	пребиваване	са	обект	на	системата	за	социална	сигурност	на	
изпращащата	държава.	

Примери
	На	1	юни	работодателят	А,	установен	в	държава	А	командирова	в	държава-член-

ка	Б	служители	X,	Y	и	Z,	за	период	от	10	месеца,	така	че	те	могат	да	изпълняват	дадена	
задача	за	своя	собствена	сметка.

	Служител	X	започва	да	работи	за	работодателя	А	на	1	юни.	Точно	преди	да	
започне	своята	дейност	като	заето	лице,	той	живее	в	държава-членка	А,	където	той	учи	в	
университета.

	Служител	Y	също	започва	да	работи	за	работодателя	А	на	1	юни.	Точно	преди	
да	започне	своята	дейност	като	заето	лице,	той	живее	в	държава-членка	А,	но	е	пограничен	
работник	и	е	предмет	на	законодателството	на	държавата	Б.

	Служител	Z,	който	също	започва	да	работи	за	работодателя	А	на	1	юни,	 е	
работил	в	държава-членка	А	от	1	май.	Той	е	следователно	предмет	на	законодателството	на	
държавата-членка	А.	Въпреки	това,	точно	преди	1	май,	служителят	е	бил	субект	на	законо-
дателството	на	държава-членка	Б	за	десет	години	по	трудово	правоотношение.
Решение:	Законодателството	на	изпращащата	държава	може	да	продължи	да	се	прилага	при	
условие,	че	съответният	служител	е	бил	предмет	на	системата	за	социално	осигуряване	на	
тази	държава	точно	преди	командироването	му.	Работникът	трябва	обаче	да	е	били	нает	от	
изпращащата	компания	непосредствено	преди	командироването	му.	Тъй	като	 те	 са	били	
субект	на	законодателството	на	държавата-членка	А	точно	преди	1	юни,	служителите	X	и	
Z	отговарят	на	условията	 за	поддържане	на	 законодателството	на	изпращащата	държава	
в	сила,	но	не	е	така	със	служител	Y,	който	е	бил	субект	на	законодателството	на	държава	
членка	Б	точно	преди	1	юни.	Тъй	като	той	не	е	субект	на	законодателството	на	изпращащата	
държава-членка	точно	преди	началото	на	командировка,

Ситуации, в които е абсолютно невъзможно да се прилагат разпоредбите на Регла-
мент (ЕО) № 883/2004 относно командироването на работници

В	определен	брой	ситуации,	правилата	на	Регламент	(ЕО)	883/2004	изключват	при-
ложението	на	разпоредби,	свързани	с	командироването	на	работници,	т.е.	че	командирова-
ният	работник	трябва	да	бъде	осигурен	в	страната	на	заетостта,	по-специално	когато:

	Компанията,	на	която	принадлежи	командирования	работник	поставя	работника	
на	разположение	на	друга	фирма,	разположена	в	същата	държава-членка;

	Компанията,	на	която	принадлежи	командирования	работник	поставя	командиро-
вания	работник	на	разположение	на	друга	компания,	разположена	в	друга	държава-членка;
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	Работникът	е	нает	в	една	държава-членка	да	бъде	командирован	в	една	компания,	
разположена	в	трета	държава-членка,	въпреки	че	изискването	да	е	обект	на	социална	сигур-
ност	на	изпращащата	държава	преди	това	не	е	изпълнено;

	Работникът	е	нает	в	една	държава-членка	от	дружество	в	друга	държава-членка	
да	работят	в	държавата-членка	на	заетост;

	Работникът	е	командирован	да	замени	друг	командирован	работник;
	Работникът	е	сключил	трудов	договор	с	фирмата,	в	която	работникът	е	команди-

рован.
В	 такива	 случаи,	 причините	 за	 строго	 прилагане	 на	 член	 12	 от	 Регламент	 (ЕО)	№	

883/2004,	 регулиращ	 командироването	 на	 работници	 са	 много	 ясни:	 членове	 11	 и	 13	 от	
Регламент	(ЕО)	№	883/2004	се	прилагат.	Сложността	на	отношенията,	които	произтичат	от	
една	такава	ситуация,	са	че	тя	не	е	гаранция	за	пряка	връзка	между	работника	и	изпращащата	
компания.	Също	така	трябва	да	се	избегне	всяко	погрешно	използване	на	тези	разпоредби.	

В	определени	изключителни	обстоятелства,	командирован	вече	човек	може	да	бъде	
заменен,	при	условие,	че	първоначално	планирания	период	на	командироване	все	още	не	
е	свършил.	Тази	ситуация	може	да	възникне,	например,	 ако	един	работник	за	период	от	
20	месеца	се	разболее	тежко	след	10	месеца	и	трябва	да	бъде	заменен.	Би	било	разумно,	в	
такива	случаи,	да	се	разреши	командироването	на	друго	лице	за	покриване	на	оставащия	
период	от	10	месеца.

Трябва	да	се	има	предвид,	че	в	такива	случаи	командироването	не	отговаря	на	пра-
вилата	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	за	социално	осигуряване	и	се	прилагат	правилата	за	
командироване	на	Директива	96/71/ЕО,	както	и	националното	законодателство	за	команди-
роване	в	областта	на	трудовото	право.

Здравно осигуряване по време на командироването
Командированият	работник	(както	придружаващи	го	членове	на	семейството,	при	

определени	обстоятелства),	може	да	се	възползва	от	обезщетения	в	натура	като	медицин-
ско	лечение,	т.н.	в	държавата-членка,	където	той	остава	или	където	той	е	командирован.	За	
периодът,	през	които	не	се	прилага	принципът	на	страната	на	заетост,	той	трябва	да	канди-
датства	за	европейска	здравноосигурителна	карта	(ЕЗОК)	или	в	случай	на	продължително	
пребиваване	в	 страната	на	 заетостта	–	формуляр	S1	 (декларация	на	правото	на	 здравео-
пазване	и	майчинство	в	полза	на	временен	работник,	който	живее	в	държава,	различна	от	
компетентната	държава)	от	здравно-осигурителна	каса	на	изпращащата	членка.

Европейската	здравноосигурителна	карта	трябва	да	се	съхранява,	докато	са	необхо-
дими	медицинските	грижи.	Формуляр	S1	се	издава	при	продължителен	престой	(т.е.	пре-
биваване),	обаче	трябва	да	бъде	представен	на	здравноосигурителния	фонд	на	приемащата	
държава	възможно	най-бързо.	Разходите	се	възстановяват	в	съответствие	с	правната	сис-
тема	на	страната,	в	която	е	предвидено	медицинското	обслужване.	И	двете	форми	(ЕЗОК	
и	формуляр	S1)	са	издават	само	на	работниците,	които	са	правно	задължени	да	сключват	
здравна	застраховка.	Частно	осигурени	работници	трябва	да	се	договорят	със	частните	си	
застрахователни	институции.

Данъчно облагане
Плащането	на	данъци	по	време	на	командироването	се	урежда	в	договорите	за	при-

ложимо	двустранно	двойно	данъчно	облагане,	подписани	от	командирования	работник	от	
държава	на	пребиваване	с	държавата	на	заетост,	в	която	работникът	е	командирован.

Този	договор	не	позволява	командирован	служител	да	се	облага	два	пъти.	Доброто	
разбиране	на	„правилото	183	дни“	и	„стопанска	дейност“	е	от	съществено	значение.

Двойното	данъчно	облагане	произтича	от	Примерната	данъчна	конвенция	на	ОИСР,	
която	се	актуализира	на	неопределени	интервали.	Командироването	се	урежда	от	член	15	
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„доход	от	работа“.	Конвенцията	на	ОИСР	посочва,	че	облагането	на	дохода	от	труд	(надни-
ци)	в	първа	инстанция	е	отделено	на	държавата	на	пребиваване.	Въпреки	това	държавата	
на	 заетост	ще	начисли	данък	 върху	 заплати,	 получени	 за	 дейността	на	нейна	 територия	
(принцип	на	състояние	на	заетостта).	Държавата	по	пребиваване	все	пак	запазва	правото	си	
да	налагат	данъци	върху	този	доход,	ако	следните	условия	са	изпълнени:

	Командированият	работи	и	не	присъства	в	държавата	на	заетост	за	повече	от	183	
календарни	дни	в	година	(предишен	модел-конвенция	на	ОИСР)	или	за	период	от	12	после-
дователни	месеца	(нов	модел-конвенция	ОИСР),	и

	заплатите	се	плащат	от	или	от	името	на	работодател,	който	не	живее	в	държавата	
на	заетост,	и

	заплатите	не	се	изплащат	от	името	на	стопанска	дейност	или	представителство,	
което	работодателят	има	в	държавата	на	заетост.

Ако	някое	от	тези	три	условия	не	е	изпълнено,	командированият	служител	ще	бъде	
обложен	в	държавата	на	заетост	съгласно	законодателството	на	тази	държава-членка.	Това	
се	отнема	със	задна	дата	и	по	този	начин	се	прилага	от	първия	ден	на	неговото	присъствие	
в	държавата	на	заетост.

Необходим	е	внимателен	прочит	на	двустранното	данъчно	облагане	–	а	в	някои	слу-
чаи	дори	и	на	свързаната	с	него	съдебна	практика.	Тогава	ще	стане	ясно:

	Ако	има	183	дни	физическо	присъствие	или	трябва	да	се	изчислява	за	период	от	
дванадесет	месеца	или	повече	от	една	календарна	година;

	Какво	точно	трябва	да	се	разбира	под	термина	„присъствие“	в	държавата	на	за-
етост	(под	нова	конвенция-модел	на	ОИСР	„присъствие	в	държавата	на	заетост“	трябва	да	
се	разбира	всеки	ден,	дори	ако	само	за	една	част	от	този	ден,	когато	работникът	или	слу-
жителят	е	на	територията	на	държавата	на	заетост.	По	този	начин	се	включват	дни	на	пре-
късване	на	работа	по	болест,	ваканция,	почивните	дни	и	официални	празници,	прекарани	в	
държавата	на	заетост);

	Как	трябва	да	се	тълкува	„критерии	за	плащане	на	заплата“	(кой	е	отговорен	за	
заплатите	и	при	каква	счетоводна	система	става	това).	Това	се	оценява	като	действително	
съществуващо	положение.	

	В	случай,	че	един	работник	от	агенция	по	заетостта	е	предоставен	на	дружество	
в	друга	страна,	„заемната“	фирмата	се	счита	за	материален	работодател,	което	означава,	че	
работникът	е	обложени	в	държавата	на	заетост	от	самото	начало;

	Какво	точно	трябва	да	се	разбира	от	„постоянен	обект“	(напр.	кога	строителна	
дейност	става	„стопанска	дейност“?).

Трудовото законодателство при командироване. Регламент (ЕО) № 593/2008 относно 
правото на договорните задължения

Обикновено	работник	е	нает	на	работа	от	работодателя	преди	той	да	се	командирова.	
Съответно,	работи	по	правилата	на	държавата-членка,	в	която	работникът	изпълнява	„нор-
мално“	възложената	му	работа.	Правилата	за	упражняване	на	труд	на	държавата-членка,	в	
която	е	командирован	работникът,	следва	да	се	прилагат	(временно)	за	времето	на	команди-
роването.	Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	593/2008	(свобода	на	избор	на	право)	работодателят	и	
работникът	или	служителят	са	свободни	да	изберат	приложимото	право.	Този	избор	на	право	
обаче	не	води	до	положение,	където	работникът	губи	защита,	той	се	ползва	от	задължител-
ните	правни	разпоредби,	които	се	прилагат	при	липса	на	избор	на	право.	Ако	няма	избрано	
право,	приложимото	право	се	определя	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	593/2008	член	8.

Освен	това	са	валидни	особените	повелителни	норми,	които	трябва	да	бъдат	взети	
предвид	(Регламент	(ЕО)	no.593/2008	член	9).	Това	са	по-общи	правила	за	защитата	на	от-
делните	работници.	Тези	правила	се	използват	за	защита	на	обществения	интерес.	Всяка	
държава	има	свои	собствени	задължителни	правила.
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Директива 96/71 ЕО относно командироването на работници в рамките на предоста-
вяне на услуги (Директива за командироване 96/71/ЕО)

В	допълнение	към	Регламент	(ЕО)	№	593/2008,	Директива	96/71/ЕО	се	прилага	за	
„командироването	на	работници	в	рамките	на	предоставянето	на	услуги“.	Настоящата	ди-
ректива	е	транспонирана	в	националните	трудови	правила	(Закон	за	командироване	на	ра-
ботник).	Тя	има	за	цел	да	хармонизира	повелителните	норми,	доколкото	те	определят	обла-
сти	на	трудовото	законодателство	във	всяка	държава-членка,	които	са	в	най-малка	степен	от	
първостепенните	правилата,	дори	ако	законодателя	или	съдебната	практика	на	тази	държа-
ва	все	още	не	взели	инициатива	по	този	въпрос.	Принципът	на	субсидиарност	продължава	
да	се	прилага	при	наличието	на	конкретни	национални	правни	норми.	По	тази	причина	има	
правни	и	административни	разпоредби,	които	са	задължителен	приоритет,	но	съответните	
трудови	правила	се	различават	в	отделните	държави-членки.

Член 3, 1 от Директива 96/71/ЕО „Срокове и условия за заетост“
1. Държавите-членки гарантират, че правото, приложимо за трудовото правоотноше-
ние в предприятията, посочени в член 1, параграф 1, гарантира на работниците, коман-
дировани на тяхна територия, сроковете и условията на работа, обхващащи следните 
въпроси, които в държавата-членка, където се извършва работата, са предвидени:
– законовите, подзаконовите и административни разпоредби, и/или
– от колективните трудови договори или арбитражни решения, които са били обявени за 
общоприложими по смисъла на параграф 8, доколкото те засягат дейностите, посочени 
в приложението:
а) максимална продължителност на работата и минималните периоди на почивка;
б) минимални платени почивни дни;
в) минималните ставки на заплащане, включително ставки за извънреден труд; тази точ-
ка не се отнася за допълнителни професионални пенсионни схеми;
г) условията за отдаване под наем на работници, по-специално предлагане на работници 
от агенциите за временната заетост;
д) здраве, безопасност и хигиена на работното място;
е) защитни мерки по отношение на сроковете и условията на работа на бременни жени 
или жени, които наскоро са родили, деца и младежи;
ж) равно третиране на мъжете и жените и други разпоредби за недискриминация.

Правните	разпоредби	от	първостепенен	приоритет	съгласно	член	3,	1	на	директи-
вата	за	командироване	следва	да	се	спазват	от	приемащата	държава-членка	(страна	на	зае-
тост)	по	време	на	командироването	от	чужди	работодатели.	Това	се	прилага,	„независимо	
от	правото,	приложимо	към	съответния	договор	за	заетост.“

Социален	дъмпинг	и	нелоялната	конкуренция	по	този	начин	ще	бъдат	предотврате-
ни	в	приемащата	страна.

Съгласно	член	3,	параграф	7	от	директива	за	командироване,	условията	на	труд	и	
разпоредбите	за	трудовата	защита	на	изпращащата	държава	са	приложими,	ако	условията	
на	труд	и	трудовите	защита	разпоредбите	на	приемащата	държава	са	по-малко	благоприят-
ни	от	тези	на	изпращащата	държава	(принципа	на	преференциално	третиране).

Настоящият	регламент	 се	прилага	не	 само	 за	правните	норми,	но	 също	така	и	 за	
разпоредбите,	определени	в	колективен	трудов	договор	за	строителната	индустрия	и	свър-
заните	с	него	сектори.

Съгласно	Директива	96/71/ЕО,	член	3,	параграф	10,	всяка	държава-членка	разширя-
ва	съдържанието	и	приложното	поле	на	директивата	относно	командироването	на	работни-
ци.	Много	държави-членки	всъщност	са	приели	всички,	необвързани	по	отношение	запла-
та,	сектори	от	обхвата	на	директивата	относно	командироването	на	работници.	Тези	стра-
ни	са	Белгия,	Франция,	Финландия,	Гърция,	Италия,	Люксембург,	Нидерландия,	Австрия,	
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Португалия,	Словакия,	Словения	и	Испания.	Латвия,	Литва,	Малта,	Полша	и	Обединеното	
кралство	не	са	разширили	обхвата	на	Директива	за	командироване	по	отношение	общоза-
дължителното	договаряне	на	заплатите.

Пример
	Ако	френски	работодател	наема	работник	от	немска	строителна	фирма,	той	тряб-

ва	да	плати	немската	минимална	работна	заплата,	при	условие,	че	е	по-висока	от	френската	
заплата.

	Испански	работодател	наема	испански	работник	от	сектора	на	холандското	гради-
нарство.	Има	юридически	минимум	за	заплата	в	Холандия,	която	трябва	да	се	даде	на	испан-
ския	работник	във	всеки	случай.	Холандският	колективен	трудов	договор	е	обявен	за	общо-
задължителен.	Това	означава,	че	заплата,	договорена	съгласно	условията	на	споразумението	
(което	е	по-висока	от	минималната	работна	заплата	юридически)	трябва	да	бъде	платена.	

	Полски	работодател	командирова	работник	 за	предоставяне	на	услуги	 (свобо-
да	на	предоставяне	на	услуги)	на	немска	кланица.	Няма	законна	минималната	 заплата	в	
Германия.	Това	означава,	че	полският	работодател	може	да	продължи	да	плаща	полска	за-
плата	на	командирования	работник.	Въпреки	това	съществуват	правни	минимални	заплати	
в	някои	сектори,	например	в	промишленото	почистване.	Ако	работник	е	командирован	в	
един	от	тези	секторите	с	юридически	минимална	заплата,	полският	работодател	трябва	да	
плати	на	командирования	работник	минималната	заплата	в	сила	за	този	сектор	в	Германия.

Освен	това,	Директива	96/71/ЕО,	параграф	1,	второ	тире,	предвижда,	че	горепосочени-
те	въпроси	са	регулирани	още	по-широко	за	строителната	индустрия	и	свързаните	с	нея	сек-
тори	в	колективните	трудови	договори,	тогава	тези	специални	разпоредби	следва	да	се	при-
лагат	като	повелителни	правила.	Тези	свързани	сектори	включват	всички	строителни	работи,	
които	се	отнасят	за	строителство,	ремонт,	поддръжка	и	ремонт	или	разрушаване	на	сградите.

Примери
	Унгарски	работодател	командирова	работник	в	Холандия	да	предоставя	строи-

телни	услуги	там.	Има	споразумение	 за	общозадължителни	 заплати	 за	 строителството	в	
Холандия.	Унгарският	работодателят	следователно	трябва	да	гарантира	на	неговия	коман-
дирован	работник	също	най-малко	холандските	колективно	договорени	правила	за	работа	
и	 почивка,	 празници,	 и	 др.,	 ако	 се	 отнася	 до	 въпроси,	 описани	 в	 член	 3,	 параграф	 1	 от	
Директива	96/71/ЕО.

	Друг	унгарски	работодател	командирова	работник	да	извършва	дейност	в	холанд-
ски	кланица.	Работодателят	трябва	да	плаща	най-малко	холандската	правна	минималната	
работна	заплата,	но	не	е	задължително	да	се	съобрази	с	мащабите	за	заплати	на	холандските	
колективни	трудови	договори	за	кланици,	ако	в	колективния	трудов	договор	въпросът	не	е	
деклариран	като	общозадължителен.

Директивата	относно	командироването	на	работници	осигурява	абсолютен	минима-
лен	стандарт.	Той	също	така	дава	на	държавите-членки	възможността	да	декларират	оби-
чайни	 практики	 за	 командироване	 и	 колективните	 трудови	 договори	 като	 задължително	
право	(Директива	96/71/ЕО,	член	3,	точка	10).	Някои	държави-членки	са	се	възползвали	от	
тази	възможност.	Следните	държави-членки	са	направили	това	за	всички	колективни	тру-
дови	договори	за	всички	сектори,	а	именно:	Белгия,	Франция,	Финландия,	Гърция,	Италия,	
Люксембург,	Холандия,	Австрия,	Испания	и	Португалия.

В	Директивата	за	командироването	(член	3,	параграф	7)	ясно	се	представя	принци-
път	на	най-благоприятната	формула:
Параграфи 1-6 не накърняват прилагането на условия и условията за работа, които са 
по-благоприятни за работниците.
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Задължителното	прилагане	на	законодателството	на	приемащата	държава-членка	не	
трябва	да	води	до	загуба	на	всички	по-благоприятни	условия	на	труд,	заплащане	и	заетост	
за	командирования	работник	по	време	на	периода	на	командироването,	отколкото	той	би	се	
ползвал	в	страната	на	произход.

Пример
	Нает	в	Германия	от	работодателя	си	испански	работник	е	предмет	на	задължи-

телния	немски	трудов	закон.	Съгласно	Европейската	Директива	96/71/ЕО	относно	коман-
дироването	на	работници	и	специално	въпросите,	изброени	в	член	3,	параграф	1	от	него,	се	
съдържат	в	немското	трудово	право	и	немския	колективен	трудов	договор	за	строителство-
то.	Дали	германските	власти	са	приели	други	колективни	трудови	договори	в	обхвата	на	ди-
рективата	относно	командироването	на	работници,	или	са	обявили	други	елементи	на	гер-
манското	трудово	законодателство	за	първостепенен	приоритет,	трябва	да	бъде	изследвано.	
Работникът	може	да	получи	този	тип	информация	от	немски	търговски	съюз	Федерация	
(GDB)	и/или	на	„звена“,	посочени	в	директивата	за	командироването	на	работници.

	За	работник,	който	пребивава	в	Испания	и	е	командирован	от	испанския	работода-
тел	в	Германия,	където	испанските	трудови	правила	продължават	да	се	прилагат,	трудовото	
правоотношение	може	да	се	определи	„съвместно	определят“	от	специални,	особени	пове-
лителни	разпоредби	(немски	стандарти	за	трудова	намеса).	Важно	е	да	знаете	кои	области	
на	германските	правила	се	разглеждат	като	особени	повелителни	норми.	Командированият	
испански	работник	може	да	получи	информация	от	немски	профсъюзите	федерация	(GDB)	
и/или	„за	връзка	офиси“,	посочени	в	директивата	за	командироването	на	работници.

Решения на Съда на европейските общности относно командироването на работници
Съгласно	преамбюла	на	Директива	96/71/ЕО,	премахването	на	пречките	пред	сво-

бодното	движение	на	хора	и	услуги	представлява	една	от	целите	на	Общността	(съображе-
ние	1),	всяко	ограничение,	основано	на	националност,	или	изисквания	за	пребиваване,	са	
забранени	(съображение	2).	Освен	това,	директивата	предвижда	(съображение	5):
... Като има предвид, че подобно насърчаване на транснационалното предоставяне на 
услуги изисква атмосфера на лоялна конкуренция и мерки, гарантиращи спазването на 
правата на работниците;

В	 поредица	 от	 решения	 (Viking,	 Лавал,	 Rüffert,	 Комисията	 срещу	 Люксембург),	
Съдът	на	европейските	общности	(СЕО)	се	е	произнасял	по	свързването	на	основните	сво-
боди	на	вътрешния	пазар	със	защитата	на	работници	и	социалните	основни	права:

	Дело	C-438/05	Викинг	 (Решение	на	СЕО	от	11	декември	2007):	финландската	
компания	за	корабоплаване	Viking	Line	планира	втори	флаг	за	един	от	своите	кораби	и	да	
го	регистрира	в	Естония,	така	че	да	могат	да	се	използват	екипажи	с	по-ниски	естонски	
заплати.	Съюзът	на	финландските	моряци	(FSU)	и	федерацията	на	Международните	транс-
портни	работници	се	опита	да	предотврати	това.	СЕО	видя	ограничение	на	свободата	на	
установяване	на	застрашаващи	индустриални	действия	съгласно	член	43	от	Договора	за	ЕО	
(сега:	член	49	от	ДФЕС).

	Дело	C-341/05	Лавал	(СЕО	решението	от	18	декември	2007	г.):	Латвийска	фирма	
Лавал	е	командировала	работник	от	Испания	до	Швеция	да	извърши	строителни	работи.	
Лавал	е	сключила	споразумение	за	заплатите	с	Латвийския	съюз	на	строителните	работни-
ци,	но	не	с	шведския	профсъюз.	Шведските	синдикати	предприемат	действия,	съвместими	
с	шведското	 право	 да	 изискват	 такова	 споразумение.	Лавал	 подаде	жалба	 пред	Съда	 на	
Европейските	 общности.	В	 своето	решение	Съдът	потвърждава	правото	на	 синдикатите	
да	предприемат	действия	в	защита	срещу	социалния	дъмпинг.	В	конкретни	случай,	обаче,	
Съдът	на	 европейските	общности	 стигна	до	 заключението,	 че	по	 силата	на	директивата	
относно	 командироването	 на	 работниците,	 дадена	 държава-членка	 не	може	 да	 превърне	
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предоставянето	на	услуга	на	своя	територия	условно	при	поддържането	на	работа	или	ус-
ловията	за	 заетост,	които	излизат	извън	задължителната	разпоредби	относно	минимално	
ниво	на	защита.	Такова	едно	минимално	ниво	може	да	бъде	установена	национално	фикси-
рана	минимални	заплати.	Ако	няма	разпоредби	за	минимална	заплата	в	съответната	страна	
(в	Швеция	заплати	се	договарят	единствено	от	социалните	партньори	в	колективното	дого-
варяне),	тогава	действия	за	защита	на	работниците	не	са	легитимни.

	Дело	C-346/06	Rüffert	(Решение	на	СЕО	от	3	април	2008	г).:	Германска	строителна	
компания	наета	за	изграждане	на	затвор	в	Долна	Саксония	(Германия),	а	полска	компания	
е	подизпълнител,	която	плаща	по-ниски	заплати,	договорени	в	Споразумението	за	заплата.	
Тази	практика	обаче	противоречи	на	правото	на	област	Долна	Саксония	за	възлагането	на	
поръчки,	според	което	такова	възлагане	зависи	дали	заплатите	се	договорени	в	споразумение	
и	се	изплащат	на	мястото	на	изпълнение.	Европейският	съд	на	правосъдието	реши,	че	законът	
на	възлагането	на	обществени	поръчки	не	може	да	изисква	заплати,	регулирана	от	колектив-
ните	трудови	договори,	ако	тези	споразумения	не	са	били	обявени	като	общозадължителни.	
Освен	това	Съдът	критикува	факта,	че	тази	разпоредба	се	отнася	само	за	публичния	сектор.

	Дело	C-319/06	„Комисията	срещу	Люксембург“	(СЕО	от	19	юни	2008	г.):	Това	
дело	се	отнася	юридически	за	правило	в	Люксембург,	според	което	заплатите	изплатени	на	
командировани	работници	трябва	да	бъдат	автоматично	адаптирани	към	разходите	за	живот.	
Това	индексиране	се	отнася	за	всички	възнаграждения,	включително	тези,	които	не	попадат	
под	категорията	на	минималната	работна	заплата.	Съдът	на	европейските	общности	порица	
този	аспект	по-специално,	тъй	като	той	отива	отвъд	формулировката	на	Директивата	за	ко-
мандироване,	член	3,	параграф	1	c	„минимална	ставки	на	заплащане“.	Люксембург	цитира	
специална	клауза	в	член	3,	параграф	10	от	Директивата	 за	командироване,	 според	която	
държавите-членки	могат	да	прилагат	реда	и	условията	на	работа	по	въпроси,	различни	от	
тези	посочени	в	член	3,	параграф	1.	Съдът	обаче	не	се	съгласи	на	тази	трактовка.

Когато	Директивата	за	командироване	е	приета,	тя	се	разглежда	като	важен	инстру-
мент	в	борбата	срещу	„социален	дъмпинг“,	т.е.	нелоялна	конкуренция	въз	основа	на	запла-
ти	и	условия	на	труд	от	чуждестранни	доставчици	на	услугите	(труда)	на	пазара	на	страна-
та-домакин.	С	тези	четири	решения	на	Съда	на	Европейските	общности	възниква	въпросът	
дали	си	заслужава	да	се	прилага	принципа	на	„равно	заплащане	и	работна	условия	за	равна	
работа	на	същото	място.“	В	случаите	на	Лавал,	Rüffert	и	Комисията	срещу	Люксембург,	
Съдът	на	европейските	общности	тълкува	Директивата	за	командироване	по	такъв	начин,	
че	тя	може	да	бъде	считана	като	максимална	директива	по	отношение	на	въпросите,	които	
могат	да	бъдат	регулирани,	както	и	като	ниво	на	защита,	която	може	да	се	иска	и	методи,	
които	могат	да	бъдат	използвани,	за	да	се	гарантира,	че	условията	за	работа	на	всички	мест-
ни	и	чуждестранни	предприятия	в	даден	регион	или	в	сектор	се	спазват	еднакво.

7. Работници мигранти
Под	„работник	мигрант“	се	разбира	работник,	който	живее	и	работи	в	повече	от	една	

държава-членка,	и	живее	и	работи	в	последната	от	тези	държави-членки.

Пример
	Ирландска	медицинска	сестра,	с	помощта	на	службите	по	заетостта	на	мрежата	

на	EURES,	е	бил	наета	от	една	болница	в	Дания	и	следователно	се	премества	в	тази	страна.	
Европейското	законодателство	гарантира	свободен	достъп	до	пазара	на	труда	и	също	така	
гарантира,	че	тя	не	губи	социалните	права,	които	тя	вече	е	придобила	в	Ирландия.
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Регламенти и право на престой
Членове	от	1	до	6	от	Регламент	(ЕИО)	№	1612/68	гарантират	„свободно	движение“	

на	граждани	на	ЕИП	в	единния	трудов	пазар	на	труда.	Следователно	те	автоматично	могат	
да	работят	без	разрешително	за	работа	във	всички	другите	държави-членки.

Граждани	извън	ЕИП,	„граждани	на	трети	страни“,	не	се	ползват	от	тази	свобода	на	
движение.	Ако	гражданин	на	ЕИП	мигрира	към	друга	държава-членка	със	семейството	си,	
членове	на	семейството	също	могат	да	работят	в	други	държави-членки	при	същите	усло-
вия	като	работник	(член	23	от	Директива	за	пребиваване	2004/38/ЕО)	–	това	е	независимо	
от	тяхната	националност,	така	че	това	се	отнася	и	за	граждани	на	трети	страни.

Ако	работник	мигрант	е	нает	на	работа	в	дадена	държава-членка,	той	може	автома-
тично	да	ползва	същите	данъчни	и	социални	предимства	като	национални	служители	(член	
7,	параграф	2	от	Регламент	(ЕИО)	№	1612/68).	Ако	гражданин	или	служител	от	конкретен	
национален	сектор,	например,	е	повишен	с	по-висока	заплата	поради	дълъг	стаж	или	ква-
лификация,	на	работник-мигрант	трябва	да	му	признати	същите	критерии	ако	е	попаднал	в	
сравними	сектор	в	друга	държавата-членка	(Schöning-Kougebetopoulou	решение,	C-15/96).

Ако	 гражданин	на	ЕИП	работи	в	дадена	държава-членка,	 той	също	има	право	на	
пребиваване	там.	Всичко	това	се	регулира	от	Директива	2004/38/ЕО,	която	е	била	транспо-
нирана	в	националното	законодателство.	При	условие,	че	заинтересованото	лице	поддържа	
статут	на	служител	(или	еквивалентен	статут	по	силата	на	член	7,	параграф	3	от	Директива	
2004/38/ЕО),	 на	 него	 му	 е	 гарантирано	 правото	 на	 пребиваване	 в	 приемащата	 държава-
членка.	След	като	той	е	пребивавал	5	години	непрекъснато	в	тази	държава-членка,	той	ще	
получи	право	на	постоянно	пребиваване	там.	Той	може	да	загуби	това	право	на	постоянно	
пребиваване,	ако	той	е	далеч	от	приемащата	държава-членка	за	повече	от	2	поредни	години.

Пример
	Ирландска	медицинска	 сестра	 и	 членовете	 на	 семейството	є	 –	 дори	 ако	 един	

от	тях	не	е	гражданин	на	ЕИП	–	следователно	няма	разрешение	за	работа	в	Дания,	почва	
работа.	По	отношение	на	условията	на	труд,	тя	трябва	да	се	третира	по	същия	начин	като	
медицинска	сестра	с	датска	националност.	Ако	съществуват	предходни	условия	за	меди-
цински	сестри	в	датския	сектор	за	здравни	грижи,	тя	трябва	да	докаже	години	трудов	стаж	в	
Ирландия	при	определяне	правото	си	на	тези	предимства.	Ако	тя	получи	трудов	договор	за	
неопределен	период	от	време,	тя	също	има	право	да	остане	в	Дания	за	първоначален	период	
от	пет	години,	и,	ако	продължава	да	работи,	на	постоянно	пребиваване.

Приложимото осигурително право
Всеки,	който	работи	в	една	държава-членка	е	обект	на	социално	осигуряване	на	тази	

държава	(lex	loci	laboris	съгласно	към	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член,	11,	3	(а)).	Правната	
система	на	съответната	държава-членка	не	може	да	налага	на	гражданите	на	ЕС	условия	по	
отношение	на	достъпа	до	система	за	социално	осигуряване.	

Безработица
По	принцип,	след	като	той	е	работил	в	своята	страна	на	пребиваване	и	тогава	става	

безработен,	работникът	мигрант	има	право	на	обезщетения	за	безработица	в	неговата	нова	
страна	на	пребиваване	и	заетост.	

Всички	държави-членки	имат	свои	собствени	правила	за	безработица.	Обикновено	
се	ползва	правото	на	безработица	като	продължителност	от	минимален	брой	часове,	дни,	
месеци	или	години,	през	които	един	служител	е	работил	в	даден	период	в	тази	държава-
членка.	При	преминаването	от	една	система	за	социално	осигуряване	до	друга,	има	опас-
ност	от	застрахователни	пропуски	за	работник	мигрант,	по-специално	ако,	той	става	без-
работен	малко	след	пристигането	си	в	своята	страна	на	пребиваване	и	заетост.	Регламент	
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(ЕО)	№	883/2004,	член	61	е	предвидил	възможност	за	сумиране	на	периоди	на	заетост,	и	за	
застраховка,	за	да	защити	правото	на	обезщетение	за	безработица	в	случай	на	такива	про-
пуски.

Работникът	мигрант	трябва	даде	във	формуляр	U1	доказателство,	че	той	е	регис-
триран	като	работник	за	социално	осигуряване	в	друга	държава-членка.	Формулярът	U1	е	
„декларация	за	периодите,	които	следва	да	бъдат	взети	под	внимание	за	предоставяне	на	
обезщетения	за	безработица“.	Този	формуляр	се	подава	със	заявлението	за	безработица	се	
ползва	към	фонда	за	безработица	на	новата	държава	на	заетост.	В	повечето	държави-членки	
обезщетението	за	безработица	зависи	от	възнаграждението,	което	е	получавано	преди	това	
съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член	62.

Пример
	Ирландска	медицинска	сестра	преди	това	е	работила	5	години	в	Ирландия.	След	

4	месеца	работа	в	Дания	тя	е	уволнена	поради	преструктуриране.	В	Дания	безработен	ра-
ботник	има	право	на	доходи,	свързани	с	обезщетение	за	безработица,	ако	той	е	бил	в	пла-
тена	работа	и	е	плащал	осигурителни	си	вноски	най-малко	52	седмици	през	последните	3	
години.	Ако	ирландски	служител	може	да	докаже,	чрез	формуляр	U1,	че	преди	датската	си	
работа,	че	той	е	работил	5	години	в	Ирландия,	ирландският	осигурителен	период	трябва	да	
бъде	взет	под	внимание	и	се	обединява	с	датския	осигурителен	период.

Формулярът	U1	се	издава	от	ирландското	социално	ведомство.	При	изчисляване	на	
размера	на	обезщетението	за	безработица,	се	отчитат	само	доходите	в	Дания.

Ако	безработен	работник	мигрант	иска	да	се	върне	към	предишното	си	състояние	на	
пребиваване	или	отиде	в	друга	държава-членка	да	търси	работа,	той	може	да	изнесе	обез-
щетението	си	за	безработица	за	3	месеца	(член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004;).

8. Трансгранични/погранични работници
Трансграничен	работник	е	служител,	който	работи	в	една	държава-членка	(държава	

на	заетост)	и	живее	в	друга	 (държава	на	пребиваване).	Това	е	важно	защото	той	запазва	
мястото	си	на	пребиваване	извън	държавата	на	заетостта.	Ако	трансграничен	служител	се	
премести	в	държавата	на	заетост,	той	става	работник	мигрант.	Жител,	който	се	премества	в	
съседна	държава,	но	продължава	да	работи	в	първоначалната	си	държава	на	заетост	(преби-
ваващи	мигранти),	също	е	трансграничен	или	пограничен	работник.	Терминът	„нормално“	
място	на	пребиваване	не	изключва	възможността	този	трансграничен	служител	да	има	вре-
менно	настаняване	в	държавата	на	заетост.

Пример
	Жител	на	Залцбург	в	Австрия	работи	като	лаборант	в	компания	на	фармацевтич-

ни	продукти	в	Германия	и,	независимо	от	факта,	че	той	има	жилище	там,	където	той	остава	
по	време	на	работната	седмица.	Европейското	законодателство	гарантира	свободен	достъп	
до	немския	пазар	на	труда,	а	също	така	гарантира,	че	той	не	губи	социалните	си	права,	кои-
то	той	вече	е	придобил	в	Австрия.

Съгласно	приложимото	законодателство	трансграничен	служител	може	да	се	сравни	
с	„пограничен	работник“.	Определението	за	трансграничен	работник,	предвидено	в	регла-
мента	за	координация	на	социалната	сигурност	системи	е	по-широка	от	съдържащата	се	в	
двойното	данъчно	облагане,	което	често	води	до	объркване	и	до	погрешни	заключения.	

Социално осигуряване
Координиращият	 Регламент	 (ЕО)	 №	 883/2004	 предвижда	 определени	 специални	

правила	за	погранични	работници,	по-специално,	как	такъв	работник	трябва	да	бъдат	тре-
тиран	в	случай	на	заболяване	или	иск	за	обезщетения	в	случай	на	безработица.
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Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член	1,	буква	„е“	предвижда	как	трябва	да	се	третира	по-
граничен	работник,	т.е.	пограничен	работник,	който	се	връща	в	страната	си	на	пребиваване	
по	правило	всеки	ден	и	най-малко	веднъж	в	седмицата.

Член 1, буква „е“ от Регламент (ЕО) № 883/2004
„Пограничен работник“ означава всяко лице, което упражнява дейност като заето или 
самостоятелно заето лице в държава-членка и което пребивава в друга държава-членка, 
и което се завръща по правило всекидневно или поне веднъж седмично;“

Лица,	които	остават	държавата	на	заетост	и	се	връщат	в	страната	си	на	произход	
по-често	от	веднъж	седмично,	не	се	считат	за	погранични	работници.	За	разлика	от	погра-
нични	работниците,	те	нямат	право	да	изберат	къде	да	претендират	за	обезщетения	в	нату-
ра	за	здравно	осигуряване.	Въпреки	това,	пограничните	работници	могат	да	изберат	дали	
желаят	да	получат	обезщетения	за	безработица	от	страната	на	пребиваване	или	страната	на	
заетостта.

В	случай,	че	се	върне	в	страната	си	на	пребиваване,	непограничен	работник	тряб-
ва	да	се	регистрира	като	безработен	в	бюрото	за	местната	заетост	(фонд	за	безработица).	
Тази	безработица	се	изчислява	съгласно	правилата,	приложими	в	страната	на	пребиваване	
(Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	65,	точка	5).

Не-пограничен	работник,	който	не	се	връща	към	държавата-членка	по	пребиваване,	
трябва	да	бъде	на	разположение	на	бюрото	по	труда	на	държавата-членка,	чието	законода-
телство	последно	се	прилага	към	него.	Не-пограничния	работник	има	право	на	обезщете-
ние	за	безработица	в	съответствие	с	правилата,	приложими	в	страната	на	заетост	и	за	без-
работица	се	изчислява	по	същия	начин	в	съответствие	с	приложимите	правила	в	страната	
по	заетостта.	Ако	той	се	връща	в	страната	на	пребиваване	след	създаването	на	право	в	дър-
жавата	на	заетост	се	прилага	член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	(износ	на	обезщетение	
за	безработица	за	3	месеца).

Данъчно облагане
Въпреки	че	конвенция-модел	на	ОИСР	има	специални	разпоредби	за	погранични	ра-

ботници,	двустранното	двойно	данъчно	облагане,	сключено	от	съседните	държави	може	да	
включва	споменатите	„погранични	работници“.	Ако	данъчното	облагане	прави	такива	спе-
циални	правила	за	погранични	работници,	обикновено	се	прилага	тази,	използвана	за	цели-
те	на	социалното	осигуряване	(член	1,	точка	е	от	Регламент	(ЕО)883/2004).	Необходимите	
критерии	включват	географски	условия:	пътуването	трябва	да	се	извършва	в	рамките	на	
ясно	и	обективно	очертана	гранична	площ.

Статусът	на	този	конкретен	пограничен	работник	му	дава	права	и/или	задължения,	
които	се	различават	от	общоприложимия	принцип	на	състояние	на	заетост.	Работниците,	
третирани	като	погранични	работници	за	целите	на	данъчното	облагане	се	облагат	в	тяхна-
та	държава	на	пребиваване	на	база	на	дохода	в	съседна	държава.

Липса на координация
Прилагането	на	различни	дефиниции	на	термина	„пограничен	работник“	може	да	

доведе	 до	 липса	 на	 координация.	А	може	 да	 възникне	 ситуация,	 когато	 работникът	 или	
служителят	е	обхванат	от	социалното	осигуряване	в	държавата	на	заетост	и	остава	данъчно	
задължен	в	държава	на	пребиваване.	Това	може	да	бъде	изгодно	и	неизгодно.

Достъп до пазара на труда
Членове	1-6	от	Регламент	(ЕИО)	№	1612/68	гарантира	„свободно	движение“	на	граж-

дани	на	ЕИП	в	единния	трудов	пазар.	Такива	работници	могат	да	съответно	работят	в	друга	
държава-членка	без	разрешение	за	работа,	въпреки	че	ограничения	се	прилагат	частично	
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за	граждани	на	България	и	Румъния.	Регламент	(ЕИО)	№	1612/68	предвижда,	че	граждани	
на	ЕИП,	които	извършват	дейност	на	територията	на	друга	държава-членка,	се	ползват	от	
същите	права	като	граждани,	независимо	от	тяхната	националност	(при	условие	че	те	са	
граждани	на	ЕИП).	

Регламент	(ЕИО)	№	1612/68	„Свободното	движение	на	работниците	и	служителите“	
се	прилага	също	така	за	пограничните	работници.

Пример
	Служител,	живеещ	във	Франция	с	френска	националност	може	да	работи	в	Белгия	

без	разрешително	за	работа,	дори	и	ако	не	пребивава	в	Белгия.	Въпреки	това,	това	право	не	се	
прилага	към	алжирския	є	съпруг,	ако	той	не	е	получил	френска	националност	и/или	семей-
ството	є	не	се	намира	в	Белгия.	В	този	последен	случай	служителите	са	известни	като	„миг-
риращи	работници“.	Ако	семейството	я	придружава,	правото	на	съпруга	да	започне	работа	
може	да	бъде	продължено	съгласно	член	23	от	Директивата	за	пребиваване	2004/38/ЕО.

Приложимо осигурително право
Пограничен	работник	е	регистриран	за	социално	осигуряване	съгласно	Регламент	

(ЕО)	№	883/2004	член	11,	точка	3.	Ако	той	преди	това	е	бил	осигуряван	в	друга	държава-
членка	–	за	пример	в	държавата-членка,	където	той	живее,	защото	преди	това	е	работил	
там	–	след	което	той	„се	движи“	от	една	социално	осигурителна	система	на	друга,	незави-
симо	от	факта,	че	той	запазва	обичайното	си	пребиваване	в	първоначалната	държава-членка	
(държава	на	пребиваване).

Той	може	основателно	да	претендира,	че	запазва	връзки	с	държавата-членка	на	пре-
биваване.	Той	е	там	на	регулярна	основа.	Семейството	му	също	е	там.	Следователно	може	
да	избере	да	премине	„трудно“	периоди,	например	болест,	инвалидност	и/или	безработица	
в	държавата	членка	на	пребиваване.	Това	е	валидно	не	само	за	трансграничните	служители.	
Ако	европейското	законодателство	не	предлага	гаранции	за	това,	това	може	да	представля-
ва	пречка	за	свободното	движение	на	работници.	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	съдържа	ре-
дица	практически	разпоредби	да	направи	това	възможно.	Също	така	следва	да	се	отбележи,	
че	тези	практически	разпоредби	в	координиращия	регламент	дава	много	по-малко	избор	за	
„погранични	работници“.

Болест и майчинство
По	принцип	трансгранични	или	погранични	работници	имат	претенции	към	медицин-

ските	служби	на	държавата-членка,	където	те	плащат	вноските	си,	т.е.	на	държавата	на	заетост.
Работникът	и	неговото	семейство	въпреки	това	поддържат	близки	лични	връзки	със	

страната	си	на	пребиваване.	Те	трябва	да	могат	да	получават	медицинска	помощ	в	стра-
ната	им	на	пребиваване.	Трансгранични	или	пограничен	работник	както	и	 членовете	на	
семейството	са	застраховани	заедно	с	него	и	регистрирани	в	институцията	на	страната	на	
заетостта	 (компетентната	държава-членка).	В	случай	на	обезщетения	за	болест,	страната	
на	пребиваване	–	а	не	компетентната	държава-членка	трябва	да	реши,	който	се	признава	за	
член	на	семейството.

Член 17 от Регламент (ЕО) № 883/2004: пребиваване в държава, различна от компе-
тентната държава
Осигуреното лице или членовете на неговото семейство, които пребивават в държава-
членка получава в държавата-членка по пребиваване обезщетения в натура, предоста-
вяни от името на компетентната институция по мястото на пребиваване, съобразно 
разпоредбите на прилагани от нея, в случай че те са били осигурени съгласно посоченото 
законодателство.
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Съгласно	член	18,	параграф	2,	членовете	на	семействата	на	погранични	работници	
имат	право	да	бъдат	осигурени	заедно	с	него,	без	предварително	разрешение,	на	обезщете-
ния	в	натура	по	време	на	престоя	си	в	компетентната	държава-членка.	Ако	тази	държава-
членка	е	посочена	в	приложение	III	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	членовете	на	семей-
ството	на	погранични	работници,	които	пребивават	в	същата	държава-членка	имат	право	на	
обезщетения	в	натура	по	време	на	престоя	им	в	тази	държава-членка.

Примери
	Пограничен	работник	живее	в	Германия	и	работи	в	Дания	(компетентната	дър-

жава).	Членовете	 на	 семейството	на	 пограничния	 работник	 са	 „регистрирани	 с	 датската	
служба	за	социално	осигуряване“.	Те	имат	право	на	обезщетения	в	страната	на	пребивава-
не	–	Германия,	но	не	на	всички	датски	обезщетения	в	натура,	защото	Дания	е	изброена	в	
приложение	II	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

	Пограничен	работник	живее	в	Дания	и	работи	в	Германия	(компетентната	дър-
жава-членка).	Членовете	 на	 семейството	на	 пограничния	 работник	 са	 „регистрирани	 в	
немската	служба	за	социално	осигуряване.“	Те	имат	право	на	датски	и	немски	обезще-
тения	 в	 натура,	 тъй	 като	 Германия	 не	 е	 в	 списъка	 в	 приложение	 II	 от	 Регламент	 (ЕО)	
№	883/2004.

Здравноосигурителна	каса	на	страната	на	заетостта	(компетентната	държава-член-
ка)	ще	изпраща	формуляр	S1	на	работника	всяка	година	(декларация	относно	правото	на	
обезщетения	за	болест	и	майчинство	от	работник,	който	живее	в	държава,	различна	от	ком-
петентната	държава-членка),	което	той	трябва	да	представи	на	осигурителна	институция	на	
страната	си	на	пребиваване	(здравноосигурителна	каса).

Правото	на	 избор	 е	 съгласно	Регламент	 (ЕО)	№	883/2004,	 приключва	 (внезапно),	
ако	работникът	преустанови	дейността	си	в	държавата	на	заетост	(компетентната	държава-
членка),	защото	той	е	станал	безработен.	

Новият	Регламент	(ЕО)	№	883/04	все	пак	предвижда,	че	пограничен	работник	за-
пазва	правото	си	да	избор	в	ограничен	брой	случаи.	Съгласно	член	27	от	Регламент	(ЕО)	
№	883/2004,	пограничен	работник,	който	се	пенсионира	и	получава	пенсия	само	от	ком-
петентната	 държава	 (държавата	 на	 заетост),	 има	 право	 на	 обезщетения	 в	 компетентната	
държава-членка,	без	предварително	разрешение,	ако	той	остава	в	компетентната	държава.

Примери
	Пенсионер	с	немска	пенсия	живее	в	Испания.	Той	плаща	вноската	 за	 здравно	

осигуряване	и	здравните	грижи	в	Германия.	Поради	това	пенсионерът	има	право	на	испан-
ски	обезщетения	в	натура	и	испански	парични	обезщетения	(грижи	и	помощи).	По	време	
на	престой	в	компетентната	държава-членка	(Германия)	той	има	право	на	всички	немски	
обезщетения	в	натура,	защото	Германия	е	посочена	в	приложение	IV.

	Пенсионер	с	датска	пенсия	живее	във	Франция.	Той	не	плаща	вноски	за	здравно	
осигуряване	в	Дания,	защото	системата	за	защита	на	социално	осигуряване	се	финансира	
чрез	данъци.	Този	пенсионер	има	право	на	френски	обезщетения	в	натура.	Той	не	плаща	
вноски	за	задължителното	здравно	осигуряване	във	Франция,	но	може	да	вземе	допълни-
телно	здравно	осигуряване	на	доброволни	начала.	Дания	възстановява	разходи	за	получе-
ните	обезщетения	в	натура	във	Франция.	По	време	на	престоя	си	в	компетентната	държава	
(Дания),	той	има	право	на	датски	обезщетения	в	натура	само	с	предварително	разрешение	
на	датския	фонд	за	здравно	осигуряване,	тъй	като	Дания	не	е	в	списъка	в	приложение	IV	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004	член	19).
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Член 28 от Регламент (ЕО) № 883/2004: специални правила за пенсионирани погранич-
ни работници
1. Пограничен работник, който се пенсионира, има право в случай на болест да продължи 
да получава обезщетения в натура в държавата-членка, където последно е осъществявал 
дейност като заето или самостоятелно заето лице, доколкото това представлява продъл-
жение на лечението, започнало в тази държава-членка. Понятието „продължение на лече-
нието“ означава продължение на изследванията, диагностиката и лечението на болестта.
2. Пенсионер, който през 5-те години, предшестващи влизането в сила на пенсия за ста-
рост или инвалидност е упражнял дейност като заето или самостоятелно заето лице 
най-малко две години като пограничен работник има право на обезщетения в натура в 
държавата-членка, в която той е упражнявал такава дейност като пограничен работ-
ник, ако тази държава-членка и държавата-членка, в която компетентната институция, 
отговорна за разходите за обезщетенията в натура, предоставяни на пенсионера в своя-
та държава-членка по пребиваване се намира в приложение V.

Примери
	Пограничен	работник	пребивава	във	Франция	и	е	работил	в	Германия	10	години.	

Той	става	недееспособен	за	работа	и	има	право	на	немска	и	френска	инвалидна	пенсия	(pro-
rata).	Той	също	така	има	право	на	френски	обезщетения	за	болест	в	натура,	защото	Франция	
и	Германия	са	изброени	в	приложение	V.

	Пограничен	работник,	пребивава	в	Холандия	и	е	работил	в	Германия	10	години.	
Той	става	недееспособен	за	работа	и	има	право	на	немска	и	на	холандска	пенсия	(pro-rata).	
Той	няма	право	на	германски	здравни	обезщетения,	тъй	като	Холандия	и	Германия	са	из-
броени	в	приложение	V.10.3.2.2	(обезщетения	за	болест).	

Пограничен	работник	има	по	принцип	право	на	обезщетение	за	болест	от	държава-
та-членка,	в	страната	на	заетост.	Някои	държави-членки	имат	чакащи	периоди	преди	работ-
никът	да	има	право	да	продължи	да	плаща	в	случай	на	болест.	Такъв	е	случаят	например	с	
Белгия,	Дания,	Финландия,	Франция,	Ирландия,	Норвегия,	Австрия,	и	т.н.	Регламент	(ЕО)	
№	883/2004,	член	6	предпазва	пограничен	работник	от	празноти	в	правото	му	да	продължи	
изплащането	на	заплатите	при	болест	и/или	на	обезщетения	за	болест.	Това	е	от	жизнено-
важно	значение	да	представи	документ	S1	в	подходящо	време.

Координиращият	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	предвижда,	че	пограничните	работници	
нямат	право	да	избират	между	страната	на	пребиваване	и	страната	на	заетостта	по	отношение	
на	правото	на	обезщетения	за	болест.	Съгласно	член	21	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	погра-
ничен	работник	може	да	остане	на	територията	на	страната	си	на	пребиваване	без	никакви	
проблеми,	докато	той	получава	обезщетения	за	болест	от	страната	на	работа.	В	зависимост	от	
споразумения	сключени	между	страната	на	пребиваване	и	страна	на	трудова	заетост,	обезще-
тенията	се	изплащат	или	директно	от	здравно-осигурителна	каса	на	страната	на	заетост	или	
индиректно	от	здравно-осигурителна	каса	на	страната	на	пребиваване.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 883/2004: парични обезщетения
1. Осигуреното лице и членовете на неговото семейство, което пребивава или има пре-
стой в държава-членка, различна от компетентната държава-членка има право на па-
рични обезщетения от компетентната институция съгласно прилаганото от нея. По 
споразумение между компетентната институция и институцията по мястото на преби-
ваване или престой такива обезщетения могат да, се предоставят от институцията по 
мястото на пребиваване или престой, за сметка на компетентната институция съгласно 
законодателството на компетентната държава-членка.
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Процедурите	за	прилагане	на	настоящия	член,	по-специално	по	отношение	на	меди-
цински	преглед,	са	предвидени	в	изпълнение	Регламент	(ЕО)	№	987/2009,	член	27	и	член	
87.	Член	27	регламентира	обезщетенията	при	неработоспособност	в	случай	на	престой	или	
пребиваване	в	държава-членка	като	компетентната	държава-членка	(страна	на	заетост)	оп-
ределя	процедурите.	

Професионални заболявания: къде погранични работници могат да получат лечение?
В	случай	на	трудова	злополука	или	заболяване	пограничните	работници,	се	третират	

в	страната,	в	която	са	осигурени.	Обезщетения	се	изплащат	от	застраховка	„злополука“	в	
страната	на	заетостта	в	съответствие	с	правилата	в	сила	в	тази	страна.

Пограничните	работници	могат	също	така	да	получават	лечение	в	страната	на	пре-
биваване,	в	случай	на	професионална	злополука	или	заболяване.	Медицинско	лечение	за	
трудова	злополука	се	поема	от	съществуващата	схема	за	здравно	осигуряване	(например	
Европейската	здравноосигурителна	карта	–	ЕЗОК).	За	доказателство	се	използва	формуляр	
DA1	(бивш	E	123),	който	се	издава	като	правило	от	първия,	разследвал	случай	и	се	изпраща	
на	Службата	за	връзка	в	страната	на	пребиваване	и/или	на	работниците.

Забележка:	 Ако	 получите	 фактура	 от	 лекар	 за	 лечение	 на	 последиците	 от	 про-
изшествие,	 вие	 трябва	 да	 го	 препратите	 на	 институция	 в	 държавата	 на	 заетост	 или	 на	
Международния	служба	за	връзка	в	страната	на	пребиваване.	Те	ще	проверят	дали	разхо-
дите	могат	да	бъдат	покрити	от	злополуката	и	дали	сумата,	таксувана	в	съответствие	със	
ставките	се	признава.	

Безработица
По	принцип	трансграничен	работник	може	да	претендира	 за	обезщетения	 за	без-

работица	в	държавата-членка,	в	която	той	плаща	вноски,	т.е.	държавата	на	заетост	(компе-
тентната	държава-членка).	Това	обаче	не	се	прилага	за	пограничните	работници	в	случай	на	
пълна	безработица.	Страната	на	пребиваване	трябва	веднага	да	ги	регистрира	в	системата	
на	местното	социално	осигуряване.	

Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	61	определя	специални	правила	за	сумиране	на	
периоди	на	осигуряване.	При	проверката	на	правото	на	обезщетения	за	безработица,	как-
то	и	при	определяне	на	размера	и	времетраенето,	компетентната	държава-членка	(държа-
ва	на	пребиваване)	 трябва	 винаги	да	 се	 вземат	под	 внимание	периодите	на	 осигуряване	
в	други	държави-членки,	за	да	се	увери,	че	работникът	не	губи	някои	от	своите	права	на	
обезщетения	 за	 безработица,	 придобити	 другаде.	Формуляр	U1	 (бивш	E301)	 се	 изисква	
като	доказателството,	че	работникът	е	бил	регистриран	за	социално	осигуряване	в	друга	
държава-членка.	Формулярът	U1	е	„декларация	за	периодите,	които	следва	да	бъдат	взети	
под	внимание	за	отпускането	на	обезщетения	за	безработица.“	Този	формуляр	се	подава	със	
заявлението	за	безработица	до	фонда	за	безработица	(Службата	по	заетостта)	на	държавата	
по	заетост,	в	която	има	право	на	подкрепа	при	безработица.	

Повечето	държави-членки	предоставят	обезщетения	за	безработица	въз	основа	на	
доходи.	Обезщетението	за	безработица	на	пограничен	работник	се	изчислява	съгласно	член	
62	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

В	случай	на	пълна	безработица	трябва	да	се	направи	разграничение	между	трансгра-
нични	работници,	които	са	погранични	работници	и	тези,	които	не	са.	Това	не	е	случаят	с	
временна	заетост	или	други	временна	загуба	на	работно	време.

Член 65 от Регламент (ЕО) № 883/2004: безработни лица, които са пребивавали в дър-
жава, различна от компетентната държава
1. Лице, което е частично или непрекъснато безработно, и което, по време на последната 
си дейност като заето или самостоятелно заето лице, пребивавало в държава, различна 
от компетентната държава-членка се поставя на разположение на работодателя си или 
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на службите по заетостта на компетентната държава-членка. То получава обезщете-
ния съгласно законодателството на компетентната държава-членка, ако е пребивавало 
в тази държава-членка. Тези обезщетения се предоставят от институцията на компе-
тентната държава-членка.

Примери
	Пограничен	работник,	който	пребивава	в	Португалия	и	работи	в	Испания	(ком-

петентната	държава-членка),	има	право	на	испанско	обезщетение	за	временна	безработица.	
Испанският	фонд	за	безработица	трябва	да	вземе	предвид	периодите	на	осигуряване	в	дру-
ги	държави-членки	(например	Португалия).

	Пограничен	работник,	който	пребивава	в	Португалия	и	работи	в	Белгия	(компе-
тентната	държава-членка),	има	право	на	белгийско	обезщетение	за	безработица	в	случай	на	
временна	безработица.	Белгийският	фонд	за	безработица	трябва	да	вземе	предвид	периоди-
те	на	осигуряване,	завършени	в	други	държави-членки	(например	Португалия).

Пограничен работник, който е изцяло и окончателно безработен
В	случай	на	пълна	безработица	(пълно	изоставяне	на	трудовото	правоотношение)	

пограничният	работник	трябва	да	се	обърне	към	бюрото	по	труда	(фонд	за	безработица)	на	
страната	си	на	пребиваване	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	65,	параграф	2).

Член 65, параграф 2, точка 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004:
2. Напълно безработно лице, което, по време на последната си дейност като заето или 
самостоятелно заето лице, пребивавало в държава, различна от компетентната държава-
членка и което продължава да пребивава в тази държава-членка или се връща в държава-
членка трябва да бъде на разположение на службите по заетостта в държавата-членка по 
пребиваване. Без да се засяга член 64, напълно безработното лице може като допълнителна 
мярка, да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата-членка, в която 
е осъществявало последната си дейност като заето или самостоятелно заето лице.

Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	параграф	3,	в),	той	е	субект	на	за-
конодателството	на	страна	на	пребиваване,	т.е.	обезщетения	за	безработица	се	изчислява	
съгласно	разпоредбите,	прилагани	в	страната	на	пребиваване	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	
член	65,	параграф	5,	a).

Член 65, параграф 5, раздел от Регламент (ЕО) № 883/2004:
Безработно лице, посочено в първото и второто изречение на параграф 2, получава обез-
щетения съгласно законодателството на държавата-членка по пребиваване, като е било 
субект на това законодателство по време на последната си дейност като заето или са-
мостоятелно заето лице. Тези обезщетения се предоставят от институцията по място-
то на пребиваване.

Възнаграждение,	получено	през	последната	заетост	в	друга	държава-членка	се	взе-
мат	под	внимание	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	65).

Член 65, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004:
Безработно лице, посочено в първото изречение на параграф 2 се регистрира като търсе-
що работа с компетентните служби по заетостта на държавата-членка, в която преби-
вава, подлежи на контролна процедура, организирана там и се придържа към условията, 
определени съгласно законодателството на тази държава-членка. Ако то също избере да 
се регистрира като лице, търсещо работа в държавата-членка, в която е осъществявана 
последната си дейност като заето или самостоятелно заето лице, се съобразява с изис-
кванията, приложими в тази държава.
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Пример
	Пограничен	 работник,	 който	 пребивава	 във	Франция	 и	 работи	 в	Люксембург,	

има	право	на	френско	обезщетение	за	безработица	в	случай	на	постоянна	и	окончателна	
безработица.	Това	се	отнася	и	в	случай,	че	никога	не	е	бил	регистриран	за	социалното	оси-
гуряване	във	Франция	и/или	има	люксембургско	гражданство.	Френските	обезщетения	за	
безработица	се	изчисляват	на	база	възнагражденията,	спечелени	в	Люксембург.	Освен	това	
пограничен	работник	може	да	се	регистрира	като	търсещ	работа	в	страната,	където	той	е	
бил	последно	нает	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	65,	параграф	2,	точка	2).	Регистрация	
в	страната	на	пребиваване	е	приоритет	(Регламент	(ЕО)	№	987/2009,	член	56,	параграф	2).

Член 65, параграф 2, точка 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004:
Безработно лице, различно от пограничен работник, който не се върне в държавата-член-
ка по пребиваване, се поставя на разположение на службите по заетостта в държавата-
членка, на чието законодателство той последно е бил субект.

Член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009
Когато приложимото законодателство в съответните държави-членки изисква изпълне-
нието на определени задължения и/или дейностите по търсене на работа от безработно-
то лице, задълженията и/или дейностите по търсене на работа от безработното лице в 
държавата-членка по пребиваване има приоритет.

Искове	за	обезщетения	за	безработица	от	Бюрото	по	труда	(фонд	за	безработица)	не	
са	въз	основа	на	регистрация.	Няма	право	да	се	избира	между	страната	на	пребиваване	или	
страната	на	заетостта.

Не-пограничен работник, който става постоянно и окончателно безработен
Не-пограничен	работник,	който	не	се	връща	към	държавата-членка	по	пребиваване,	

трябва	да	направи	себе	си	разположение	до	бюрото	по	труда	в	държавите-членки,	чието	
законодателство	последно	се	прилага	към	него.	Не-пограничен	на	работник	има	право	на	
обезщетение	за	безработица	в	съответствие	с	правилата,	приложими	в	държавата	на	зае-
тост,	и	безработица	се	изчислява	по	същия	начин	в	съответствие	с	приложимите	правила	в	
страната	по	заетостта.	Ако	той	се	връща	в	страната	на	пребиваване	след	безработица	и	това	
е	било	заявено	в	държавата	на	заетост	се	прилага	член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	
(износ	на	обезщетения	за	безработица	за	3	месеца).

Пример
	Не-пограничен	работник,	който	пребивава	в	Париж	(Франция)	и	работи	в	Берлин	

(Германия),	 има	право	на	френска	 безработица	при	 завръщането	 си	 във	Франция	 в	 слу-
чай	на	постоянна	и	окончателна	безработица.	Продължителност	и	размер	се	основават	на	
действащото	във	Франция	законодателство.

	Ако	не-пограничен	работник	не	се	връща	във	Франция	(държава	на	пребивава-
не),	като	е	регистриран	в	немската	службата	за	безработица,	той	има	право	на	немска	безра-
ботица,	като	продължителността	и	размерът	се	основават	на	действащото	законодателство	
в	Германия.

	След	безработица	за	6	месеца	в	Германия,	не-пограничен	работник	се	регистри-
ра	като	търсещ	работа	в	бюрото	по	труда	във	Франция.	Първоначално	той	има	право	на	още	
3	месеца	на	немски	обезщетения	за	безработица.	След	3	месеца	той	има	право	на	френски	
обезщетения	за	безработица	въз	основа	на	действащото	законодателство	във	Франция.

Данъчното облагане на погранични работници
Правилата	за	облагане	с	данъци	могат	да	бъдат	намерени	в	приложимите	„двустран-

ни	 договори	 за	 предотвратяване	 на	 двойното	 данъчно	 облагане“.	Конвенцията-модел	 на	
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ОИСР	разглежда	принципа	за	заетост	като	общо	правило	(член.	15,	параграф	1	ОИСР)	ако	
трансграничен	или	пограничен	работник	извършва	също	така	дейности	в	държавата	на	за-
етост	за	работодател	от	тази	държава.	За	трансграничните	служители	конвенция-модел	на	
ОИСР	установява	специфични	правила.	Това	се	отнася	за	учители,	държавни	служители,	
морски	екипажи	в	сектора	на	международния	транспорт	и	др.

Съседни	държави	понякога,	но	не	винаги,	решават	да	въведат	специални	правила	за	
„погранични	работници“	в	техните	договори	за	двойното	данъчно	облагане.	В	този	случай	
доходът	на	пограничния	работник	не	се	облага	в	държавата	на	заетост,	а	в	държавата	по	
пребиваване.

Не	 всеки	 пограничен	 работник	 обаче,	 се	 разглежда	 като	 пограничен	 работник.	
Двойното	данъчно	облагане	често	съдържа	строги	критерии,	по-строги	от	тези,	приложими	
към	социалното	законодателство	 (член	1,	параграф	„б“)	на	Регламент	 (ЕО)	№	883/2004).	
Дори	и	да	се	върне	към	неговата	държава	на	пребиваване,	работникът	трябва	да	живее	и	
работи	в	рамките	на	добре	определен	граничен	район.	

Примери
Двойно данъчно облагане между Франция и Германия

Лечението	на	погранични	работници	се	определя	в	Договора	за	двойно	данъчно	об-
лагане,	сключено	между	Франция	и	Германия	през	юли	1959	г.,	изменен	за	последен	път	
на	21	декември	2001	г.	Този	договор	предвижда,	че	граничните	работниците	по	принцип	се	
облагат	в	тяхната	държава	на	пребиваване.

От	фискална	гледна	точка,	определена	в	Договора	за	двойно	данъчно	облагане,	склю-
чено	между	Франция	и	Германия,	пограничен	работник	трябва	да	живее	и	работи	в	рамките	
на	определена	гранична	зона	и	трябва	по	принцип	да	се	връща	всеки	ден	до	неговото	място	
на	пребиваване.	Той	губи	статута	си	на	пограничен	работник,	ако	той	работи	в	граничната	
зона,	през	цялата	година,	но	не	се	връща	към	своята	официална	резиденция	за	45	дни,	или	
ако	той	работи	извън	гранична	зона	за	повече	от	45	дни	годишно.
Граничната зона за пограничните работници, пребиваващи във Франция 

	На	френската	страна:	всички	градове	и	общини,	разположени	в	отделите	на	до-
лен	Рейн,	Вюртемберг	и	Мозел.

	От	немска	страна:	всички	градове	и	общини,	разположени	в	зона	30	километра	
от	границата.
Граничната зона за пограничните работници, пребиваващи в Германия

	За	тези	гранични	работници,	на	граничния	район	попада	в	обхват	на	20	км	от	
всяка	страна	на	границата.

Погранични	работници	в	държавната	администрация	по	принцип	плащат	данъците	
си	в	страната	по	заетостта.

Има	специални	правила	за	временни	погранични	работници.

Двойно данъчно облагане между Германия и Швейцария
Няма	гранични	зони	определени	в	Договора	за	двойното	данъчно	облагане	между	

Германия	и	Швейцария.	Съответната	съдебна	практика	приема,	че	ежедневното	връщане	не	
може	да	се	очаква	в	следните	случаи,	и	не	е	пограничен	работник	от	Германия	под	отговор-
ност	за	данъци	в	Швейцария,	ако:

	има	законово	задължение	за	работника	за	пребиваване	в	Швейцария;	
	разстоянието	между	мястото	на	пребиваване	и	работното	място	е	повече	от	110	

километра;
	пътуването	отнема	повече	от	1,5	часа	всеки	път;
	работодателят	поема	разходи	за	в	Швейцария.
Пограничните	работници	от	Германия	в	Швейцария,	които	поради	професионални	

причини	не	се	връщат	в	техните	места	на	пребиваване	за	повече	от	60	дни	в	една	кален-
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дарна	година	(известени	като	неблагоприятни	дни)	(броя	на	дните	е	намалена	за	непълно	
работно	време),	се	облагат	в	Швейцария.
Двойно данъчно облагане между Франция и Швейцария

Данък	върху	доходите	за	погранични	работници,	които	пребивават	във	Франция	и	
работят	в	Швейцария	се	плаща	във	Франция,	ако	заинтересованата	страна	се	занимава	с	
платена	работа	в	един	от	кантоните	на	Базел	ланд,	Базел	страна,	Берн,	Юра,	Soleure,	Valais,	
Vaud	или	Нюшател	и	се	връща	във	Франция	всеки	ден	(заинтересованото	лице	има	право	да	
не	се	върне	на	мястото	си	на	пребиваване	за	45	работни	дни	годишно).

Данъчни предимства за погранични работници
Ако	трансграничен	работник	се	облага	като	чуждестранно	лице	в	държавата	на	зае-

тост,	въпросът	е	дали	принципът	на	заетостта	трябва	да	му	даде	същите	данъчни	предимства	
(без	такси	за	квоти,	отчисления	за	издръжка	на	партньор	и	деца,	професионални	разходи	
и	т.н.).	Съдът	на	правосъдието	представи	уместно	съдебно	решение	по	делото	Schumacker	
(C-279/93).	Държавата	на	заетост	трябва	да	прави	това	само	ако	трансграничният	работник	
има	недостатъчни	(остатъчни)	приходи	в	държавата	членка	на	пребиваване.

Schumacker решение (C-279/93):
Член 48 (стар) от Договора трябва да се тълкува така:
– изключва приложението на правилата на една държава-членка, при която един работ-
ник, който е гражданин на държава-членка и пребивава в друга държава-членка и е нает 
на работа в първата държав, а се облага по-силно от един работник, който пребивава в 
първата държава-членка и извършва същата работа;
– гражданин на втората държава получава доходите си изцяло или почти изключително 
от извършената работа в първата държава и не получава във втората държава доста-
тъчно доходи, за да се облага с данък там по начин, позволяващ да бъдат взети под вни-
мание личните му и семейни обстоятелства.

За	 координацията	на	 социалното	осигуряване	 (Регламент	 (ЕО)	№	883/2004)	 важи	
принципът	на	състоянието	на	работа.	Няма	изключения	за	трансгранични	и	погранични	ра-
ботници.	Ако	в	същото	време	е	в	сила	клауза	за	данъчно	облагане	на	пограничен	работник,	
пограничен	работник	може	да	се	сблъска	с	различни	правила	за	данъчното	облагане	(член-
ка	на	пребиваване)	и	плащането	на	вноски	за	социално	осигуряване	(държава	на	заетост).	
В	зависимост	от	на	географската	посока,	в	която	той	работи,	това	може	да	има	предимство	
или	недостатък.

9. Многонационални работници
Многонационален	служител	е	служител,	който	ръководи	професионалната	си	дейност	

в	повече	от	една	държавите-членки	по	всяко	време.	Страната,	където	е	установен	работода-
телят,	както	страната	на	пребиваване	на	служителя	трябва	непременно	да	бъде	една	от	тези	
страни	на	заетост.	Той	може	по	този	начин	да	е	жител	на	Швейцария,	който	работи	за	френска	
международна	хотелска	верига,	провежда	проверки	за	качеството	във	френските	и	швейцар-
ските	дъщерни	дружества	на	групата.	Но	може	да	бъде	швейцарски	жител	който	работи	за	
френски	работодател	и	извършва	проверки	на	качеството	в	Германия,	Австрия	и	Лихтенщайн.	
Европейската	регулаторна	рамка	1612/68	и	883/2004	също	така	гарантира	правото	на	свободно	
движение	за	тази	група	от	служители	и	гарантира,	че	те	не	губят	своите	натрупани	социални	
права.	В	случай	на	многонационална	заетост	това	е	случай	на	връзките	между	приложимите	
социални	осигурителни	законодателства,	приходите	и	трудовото	законодателство.	

Правилата	за	разпределяне	на	задължително	социално	осигуряване,	са	дефинирани	
в	координиращия	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	13,	параграф	1	–	няма	право	на	избор.	
По	този	начин	човек,	който	например	е	едновременно	заето	лице	във	Франция,	самосто-
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ятелно	заето	лице	в	Германия	и	на	държавен	служител	в	Люксембург	е	осигурен	в	една	
държава-членка.

Насоките	за	данъци	върху	доходите	могат	да	бъдат	намерени	в	договорите	за	дву-
странно	двойно	данъчно	облагане,	които	страната	на	пребиваване	на	служителя	е	сключила	
с	всяка	една	от	неговите	страни	на	заетост	(член	15	параграфи	1,	2	и	3	на	конвенция-модел	
на	ОИСР).	Тук	отново	не	се	споменава	на	право	на	избор.	За	разлика	от	социалното	осигу-
ряване,	възможно	е	един	човек	да	се	облага	в	няколко	държави.

Единствената	 област,	 в	 която	 има	 избор	 е	 трудовото	 законодателство,	 обявено	 за	
приложимо,	въпреки	че	това	е	също	така	ограничено	от	редица	международни	и	нацио-
нални	правни	принципи	и	решения	(Регламент	(ЕО)	№	593/2008	и	националното	трудово	
законодателство,	по-специално	с	оглед	на	Директива	96/71/ЕО	относно	командироването).

В	немалко	случаи	многонационалния	служител	няма	да	бъде	покрит	от	социално-
то	осигуряване	в	страната	на	пребиваване.	След	това	той	попада	в	подобна	позиция	като	
„трансграничен	служител“:	т.е.	обхванат	от	социална	застраховка	в	една	държава-членка	и	
пребивава	в	друга	държава-членка.	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	по	този	начин	осигурява	на	
многонационалния	 служител	 същите	 гаранции	на	 социалноосигурителни	обезщетения	и	
услуги	като	на	трансграничен	служител.	

Социално осигуряване
Регламент	 (ЕО)	№	883/2004	изисква	изключителност	относно	 закона	 за	 социално	

осигуряване	(член	11,	параграф	1).	Следователно,	само	един	закон	за	социално	осигуряване	
може	да	се	прилага	за	многонационален	работник	(дори	ако	е	сключил	няколко	договора	
за	работа	с	различни	работодатели	от	различни	страни).	Регламентът	използва	принципа	
на	страната	по	заетост	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	параграф	3,	a)	като	основно	
правило,	така	че	противоречи	на	тази	система	когато	се	отнася	до	„две	или	повече	стра-
ни	от	заетост“.	По	тази	причина	има	специални	правила	за	многонационални	работници.	
Националните	 социалноосигурителни	 институции	 трябва	 да	 информират	 гражданите	 за	
техните	права	съгласно	новия	регламент	и	да	ги	подкрепят	в	отстояването	на	тези	права.	

Член 16 Регламент (ЕО) № 987/2009: процедура за прилагане на член 13 от основния 
Регламент
1. Лице, което упражнява дейности в две или повече държави-членки информира инсти-
туцията, определена от нея за компетентния орган на държавата-членка по пребиваване.

Член 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004: упражняване на дейност в две или повече дър-
жави-членки
1. Лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице в две или повече държави-
членки е обект на:
(a) законодателството на държавата-членка по пребиваване, ако то осъществява значи-
телна част от дейността си в тази държава-членка или, ако е нает от различни пред-
приятия или различни работодатели, чието седалище или място на стопанска дейност се 
намира в различни държави-членки, или
(б) на законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището или място-
то на стопанска дейност на предприятието или работодателя, който го наема, ако той не 
осъществява значителна част от дейността си в държавата-членка на пребиваване.
2. лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самосто-
ятелно заето лице в различни държави-членки е субект на законодателството на държа-
вата-членка, в която той осъществява дейност като заето лице или, ако то осъществява 
такава дейност в две или повече държави-членки, на законодателството, определено в 
съответствие с параграф 1.
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3. лицата, посочени в параграфи 1 до 4 се третират за целите на законодателството, 
определено в съответствие с тези разпоредби, като че ли те са били осъществяващи ця-
лата си дейност като заети или самостоятелно заети лица и са получавали целия си доход 
в съответната държава-членка. 

Специално	работниците	в	международния	транспорт	(плаващ	или	пътуващ	персо-
нал)	вече	не	са	включени	в	новия	регламент,	така	че	се	прилагат	същите	разпоредби	както	
за	всички	други	лица,	които	обикновено	са	заети	в	няколко	държави-членки.	Разпоредбите	
за	социално	осигуряване	на	страната	на	пребиваване	трябва	да	се	прилагат	за	работници,	
които	извършват	дейността	си	в	няколко	държави-членки,	ако	тези	работници	изпълняват	
съществена	част	от	дейността	си	там.	

Работа в повече от една държава-членка?
Ако	едно	лице	работи	в	повече	от	една	държава-членка,	в	която	той	извършва	съ-

ществена	част	(25%)	от	дейността	си	–	дали	на	основа	заето	или	самостоятелно	заето	–	то-
гава	той	е	субект	на	законодателството	на	държавата,	в	която	той	пребивава.

Ако	работник	не	е	активен	в	повече	от	една	държава-членка	за	различни	предприя-
тия	или	работодатели	с	място	на	стопанска	дейност	в	различни	държави-членки	той	също	е	
субект	на	законодателството	на	държавата,	в	която	той	пребивава.

Ако	едно	лице	не	пребивава	в	държавата,	в	която	той	извършва	съществена	част	от	
дейността	си	(като	заето	лице)	или	която	представлява	центъра	на	дейността	си	(самонае-
ти),	се	прилагат	следните	правила:	

	За	работниците	се	прилага	законодателството	на	държавата-членка,	в	която	тех-
ния	работодател	има	регистриран	офис	или	постоянно	местожителство;

	Самостоятелно	заети	лица	са	субекти	на	законодателството	на	държавата-член-
ка,	в	която	е	центърът	на	техните	дейности;

	Ако	човек	не	е	активен	в	различни	държави-членки	като	заето	лице	и	като	само-
нает,	законодателството	на	държавата,	в	която	е	застрахован	има	приоритет;

	Служителите	в	държавната	администрация	са	винаги	подчинени	на	законодател-
ството	на	техните	административни	власти,	дори	и	да	упражняват	дейност	като	наети	или	
самостоятелно	заети	лица.

Примери
	Работник	е	нает	от	фирма	в	Италия	и	Словения.	Той	живее	в	Италия.	Компанията	

е	 със	 седалище	 в	Словения.	Той	 осъществява	 съществена	 част	 (25%)	 от	 дейността	 си	 в	
Италия.	Въпросният	работник	се	подчинява	на	италианското	законодателство.

	Работник	 обикновено	 работи	 в	 една	 компания	 в	 Германия	 и	 във	 Франция.	
Дружеството	е	регистрирало	офис	в	Чешката	република.	Той	извършва	по-голямата	част	
от	дейността	си	във	Франция	и	част	от	неговата	дейност,	извършвана	в	Германия	не	е	за-
дължителна	(1	ден	на	дистанционната	работа	у	дома).	За	този	работник	се	прилага	чешкото	
законодателство.

Приложимото право за работници, които са все още активни като самонаето лице
В	такива	случаи	се	прилага	принципът	за	изключителност.	Лице,	което	е	заето	от	ком-

пания	в	една	държава-членка	и	в	същото	време	осъществява	самостоятелна	дейност	в	друга	
държава-членка	се	подчинява	на	законодателството	на	държавата-членка,	в	която	той	осъ-
ществява	своята	дейност	като	заето	лице	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	15,	параграф	3).

Пример
	Лице,	което	пребивава	в	Австрия	е	заето	в	Австрия	и	Германия	от	една	компания,	

която	е	регистрирала	офис	във	Франция,	а	също	така	е	активно	като	самостоятелно	заето	
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лице	в	Полша.	Той	работи	в	Австрия	3	дни	средно	на	месец	(не	съществена	част).	Това	лице	
е	регистрирано	за	социално	осигуряване	в	съответствие	със	законодателството	на	държава-
та-членка,	в	която	компанията	е	регистрирала	офис,	т.е.	във	Франция.

Приложимо право за работниците, които са все още активни като държавни служители
Ако	човек	е	нает	на	работа	в	дадена	държава-членка	като	държавен	служител	и	уп-

ражнява	дейност	като	заето	лице	в	друга	държава-членка,	е	субект	на	законодателството	на	
държавата-членка,	в	която	е	административната	единица,	което	го	е	наела	и	принадлежи	
(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	13,	параграф	4).

Примери
	Служител	на	 австрийска	 административна	 единица	осъществява	дейност	 като	

заето	лице	в	Германия	и	дейност	като	самостоятелно	заето	лице	в	Чешката	република.	В	
такъв	случай,	приложимото	законодателство	е	това	на	държавата-членка	в	която	се	намира	
административна	единица,	към	която	принадлежи	служителя.

	Работник	живее	в	Холандия.	Той	е	нает	на	работа	на	пълно	работно	време	от	
холандски	работодател	и	работи	в	Холандия.	В	същото	време	той	е	активен	като	държавен	
служител	за	4	часа	в	Белгия.	Холандският	работодател	трябва	да	го	регистрира	за	социално	
осигуряване	в	Белгия.

Приложимото право за транспортните работници
Регламент	 (ЕО)	№	 883/2004	 предвижда	 специални	 правила	 за	 транспортните	 ра-

ботници.	Лице,	което	е	заето	лице	като	член	на	пътуващ	или	летателен	персонал	на	една	
компания,	ангажирана	в	Международния	транспорт	на	хора	или	товари	по	железопътен,	
автомобилен,	въздушен	или	вътрешно	транспорт,	е	субект	на	законодателството	на	държа-
вите	–	държава,	в	която	е	седалището	на	компанията.	Ако	дейността	се	извършва	предимно	
на	територията	на	държавата-членка	по	пребиваване,	това	лице	е	субект	на	законодател-
ството	на	страната	по	пребиваване.

Ако	човек	е	нает	от	клон	или	постоянно	представителство,	той	е	субект	на	законода-
телството	на	държавата,	на	чиято	територия	се	намира	клонът	или	постоянното	представи-
телство.	Ако	дейността	се	извършва	предимно	на	територията	на	страната	по	пребиваване,	
той	е	субект	на	законодателството	на	страна	на	постоянно	пребиваване.

Примери
	Работник	пребивава	в	Германия,	и	работи	за	транспортна	фирма,	която	има	седа-

лище	в	Австрия	и	участва	в	международния	транспорт	в	Италия,	Франция	и	Германия.	Той	
работи	(пътува)	средно	50%	в	Италия,	30%	във	Франция,	10%	в	Германия	и	10%	в	Австрия.	
Работникът	трябва	да	бъде	регистрирани	за	социално	осигуряване	в	Австрия.	Ако	работ-
никът	се	премести	във	Франция	или	Италия,	той	трябва	да	бъде	регистриран	за	социално	
осигуряване	във	Франция	или	Италия.

	Работник	пребивава	в	Германия	и	работи	за	транспортна	фирма,	която	има	седалище	
в	Австрия	и	участва	в	международния	транспорт	в	Италия,	Франция	и	Германия.	Той	работи	
(пътува)	средно	50%	в	Италия,	40%	във	Франция	и	10%	в	Германия.	Австрийската	компания	
има	клон	в	Италия.	Работникът	трябва	да	се	регистрира	за	социално	осигуряване	в	Италия.

Преходни разпоредби
Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	87,	параграф	8	въвежда	от	1	май	2010	г.	промени	по	

отношение	на	приложимото	осигурително	законодателство.	Бившите	правила,	предвидени	
в	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71	първоначално	ще	продължават	да	се	прилагат,	но	не	и	след	
30	април	2020.	Заинтересованото	лице	може	да	поиска	да	се	прилагат	към	него	Регламент	
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(ЕО)	n.	883/2004.	Ако	молбата	е	подадена	до	31	юли	2010	г.,	въпросът	ще	бъде	подчинен	на	
правилата	на	Регламент	(ЕО)	№	883/2004	с	обратна	сила	от	1	май	2010	г.

Пример
	Работник	е	бил	нает	нормално	за	една	компания	в	Германия	и	Белгия	от	1	април	

2008	г.	Обхватът	на	дейност,	извършвана	в	Германия	не	е	от	съществено	значение.	Дру-
жеството	е	регистрирало	офис	в	Полша.	Съгласно	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71	се	прилага	
първоначално	германското	законодателство.	От	1	май	2010	г.	следва	да	се	прилага	полското	
законодателство	съгласно	Регламент	(ЕО)883/2004.	По	смисъла	на	член	87,	параграф	8	от	
посочения	регламент,	германското	право	остава	в	сила	въпреки	това	за	толкова	дълго,	кол-
кото	преобладаващата	ситуация	не	се	променя.	Работникът	може	да	поиска	да	се	прилага	
полското	право.

Данъчно облагане на многонационалните/транспортните работници
Правилата	за	облагане	с	данъци	могат	да	бъдат	намерени	в	приложимите	„двустранни	

договори	за	предотвратяване	на	двойното	данъчно	облагане“,	Тези	правила	определят	кои	
държави-членки	имат	право	да	облагат	дохода	на	работника.	По	този	начин,	двойното	данъч-
но	облагане	на	същия	доход	се	избягва.	Това	е	от	съществено	значение	за	многонационални	
работници	да	имат	добро	разбиране	на	това,	което	посветените	наричат	„правило	183-ден“.

Конвенцията-модел	на	ОИСР	посочва,	че	облагането	на	дохода	от	труд	(надници)	
в	първа	инстанция	е	отделено	на	държавата	на	пребиваване.	Въпреки	това	държавата	на	
заетост	ще	облага	с	данък	заплати,	получени	за	дейност	на	нейна	територия	(принцип	на	
състояние	на	заетост).

Държавата	по	пребиваване	все	пак	си	запазва	правото	да	налагат	данъци	върху	този	
доход,	ако	са	изпълнени	следните	условия:
а)	работникът	не	е	налице	в	държавата	на	заетост	за	повече	от	183	дни	за	календарна	година	
или	за	период	от	12	последователни,	и
б)	заплати	се	плащат	от	или	от	името	на	работодател,	който	не	живее	в	държавата	на	заетост,	
и
в)	заплатите	не	се	изплащат	за	стопанска	дейност	от	името	на	представителство,	което	ра-
ботодателят	има	в	държавата	на	заетост.

Ако	някое	от	тези	три	условия	не	е	изпълнено,	доходът	на	работника	ще	бъдат	обло-
жен	в	държавата	на	заетост	със	задна	дата	и	от	първия	ден	на	неговото	присъствие.

За	транспортните	работници	в	морския	и	въздушния	транспортни	сектори,	член	15,	
параграф	3	на	конвенция-модел	на	ОИСР	прави	изключение	от	горепосочените	принципи.

Транспортен работник
За	морски	 екипажи	член	 15,	 параграф	3	 от	Конвенцията-модел	на	ОИСР	 създава	

принципа	на	изключителност.	Те	се	облагат	в	една	държава,	където	работодателят	е	регис-
трирал	офиси.	

За	работниците	и	служителите	в	международния	автомобилен	транспорт	е	по-малко	
недвусмислено	фискалната	координация.	Изключителността	като	цяло	е	не	е	гарантирана.	
В	двойното	данъчно	облагане	шофьорите	са	предмет	на	същите	правила	(състояние	на	зае-
тост	зависи	от	правилото	183	ден).

Пример
	Няма	 държава-членка,	 която	 да	 прилага	 принципа	 на	 регистрация,	 като	 този,	

приложим	към	 секторите	 –	морски	и	 въздушен	 транспорт	 –	 за	 компания	 за	 управление,	
пребиваваща	в	Холандия,	която	работи	за	базиран	в	Люксембург	международен	транспорт	
до	всички	европейски	дестинации.	Като	резултат,	служител	в	тази	компания	е	субект	на	
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принципа	на	състоянието	на	работа	и	зависи	от	183-дневното	правило.	Това	означава,	че	за	
дни,	когато	той	работи	в	Люксембург,	той	също	ще	се	обложи	с	данък	там	(разделяне	на	за-
плата).	Ако	той	работи	за	по-малко	от	183	дни	в	другите	държави-членки,	той	ще	се	обложи	
тези	дни	в	държавата	на	пребиваване	(Холандия).

„Други“ многонационални работници
За	„други“	държавни	служители	се	прилага	принципа	на	заетост	(член	15	параграф	

1	на	 конвенция-модел	на	ОИСР),	 183-дневното	правило	 (член	15	параграф	2	на	 конвен-
ция-модел	на	ОИСР).	Но	това	по	никакъв	начин	не	предполага	принцип	изключителност.	
Многонационалният	работник	може	да	попадне	в	ситуация,	при	която	той	ще	се	облага	от	
две	или	повече	държави-членки	(заплата-разделяне	за	данъчни	цели).	Двустранното	двойно	
данъчно	облагане	гарантира	само,	че	един	и	същ	доход	или	части	от	него	няма	да	бъде	на	
данъчно	обложен	в	две	или	повече	държави-членки.

Данъци в държавата по пребиваване
Ако	част	от	доходите	на	(семейството	на)	многонационалния	работник	е	облагаем	в	

държавата	на	пребиваване,	тогава	държавата	ще	търси	данък	общ	доход	„постепенно“	(т.е.	
вземайки	предвид	позицията	на	реалните	доходи).	Работникът	е	третиран	като	имащ	нео-
граничени	данъчни	задължения.

Държавата	по	пребиваване	първо	изчислява	теоретичния	данък	въз	основа	на	всички	
доходи	на	вътрешния	пазар	или	в	чужбина	(„глобален	доход“).	Като	жител,	работникът	има	
право	на	обичайните	удръжки,	безмитни	суми,	 семейни	данъчни	облекчения	и	др.	Само	
след	теоретично	изчисляване	на	данъка,	държавата	на	пребиваване	може	да	го	освободи	от	
получен	доход,	но	вече	обложен	в	други	държави-членки.

Данъци в другите държави-членки за заетост от държавата на пребиваване
Ако	част	от	доходите	на	мултинационалния	работник	е	облагаем	в	държавата-член-

ка,	различна	от	неговата	държава	на	пребиваване,	тази	държава-членка	може	взема	данък	
доход	в	размер	за	нерезиденти.	Обаче,	когато	по-голямата	част	от	доходите	той	си	е	спече-
лил	в	тази	държава-членка,	работникът	има	право	на	същите	данъчни	предимства	–	като	на-
пример	професионални	разходи	данъчни	безплатни	квоти,	отчисления	за	издръжка	деца	и	
т.н.	–	като	местните	работници.	В	този	случай	е	възможно,	че	в	тези	държава	ще	се	прилага	
„прогресивно“	данъчно	облагане,	т.е.	като	се	вземе	предвид	глобалният	доход	на	работника.

Трудово законодателство
Принципът	за	свободен	избор	се	прилага	съгласно	действащото	трудово	законода-

телство.	Изборът	обаче	трябва	да	се	прави	изрично.	Ако	това	не	е	така,	изборът	на	право	
трябва	да	е	достатъчно	ясен	от	разпоредбите	на	трудовия	договор	или	от	обстоятелствата	в	
съответствие	с	(Регламент	(ЕО)	593/2008	член	3).	В	трудовия	договор	трябва	да	се	включ-
ва	изрично	клауза	за	избор	на	право.	Този	избор	на	право	все	пак	е	ограничено	съгласно	
Регламент	(ЕО)	№	593/2008	член	8.	По-конкретно,	той	не	може	да	доведе	до	загуба	на	за-
щитата	работник	в	„обективното	приложимо	право,“	т.е.	това	ще	бъде	законът,	който	ще	се	
прилага,	ако	не	е	избран	закон.	Това	означава,	че	работникът	може	да	изисква	предоставя-
нето	на	обективното	приложимо	право	за	защита	по	всяко	време.

Освен	това,	разпоредбите	на	задължителния	закон	на	държавата-членка,	в	която	се	
упражнява	дейността,	не	може	да	замени	приложимото	право.	Те	са	известни	като	особени-
те	задължителни	норми.

Всяка	държава-членка	има	съдебна	свобода	и	суверенитет	да	декларира	елементи	
на	трудовото	законодателство	като	задължително	право.	Това	се	прави	защото	несъответ-
ствието	с	такива	елементи	се	счита	за	заплаха	за	обществения	ред	в	държавата-членка.	То	
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също	спъва	„социалния	дъмпинг“.	Поради	това	е	важно	за	един	работник,	който	е	на	много-
национална	позиция	да	получи	информация	предварително	от	синдикатите	на	страната	на	
заетостта,	за	правните	и	договорни	условия	на	труд	(колективни	трудови	договори)	които	
са	задължителни	на	територията	на	тази	страна.

Това	не	е	честа	практика,	изричният	избор	не	се	прави	в	случай	на	многонационални	
заетост.

Изборът	се	определя	от	някои	фактори.	Търсенето	на	връзка	с	приложимото	право	
за	социално	осигуряване	може	да	бъде	аргумент.	Често	обаче	допълнителни	социални	при-
добивки	се	договарят	в	трудовия	договор	или	в	колективните	трудови	договори	в	случай	на	
болест,	неработоспособност	или	старост.

Типични примери
Международен шофьор
Жител	на	Дания,	живее	в	Германия	и	работи/пътува	във	всички	държави-членки	на	ЕС
Социално осигуряване

Шофьор	на	камион	е	регистриран	за	социално	осигуряване	в	страната	на	работо-
дателя	–	Дания	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	11,	точка	3).	Ако	повече	от	около	25%	
от	 заплатата	 си	 е	 спечелил	 –	 или	 работното	 време	 е	 отработено	 –	 в	Германия,	 датският	
работодател	трябва	да	регистрира	работника	за	социално	осигуряване	в	Германия	според	
германското	право	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	1,	точка	1).	Като	потвърждение	работ-
никът	получава	документ	А1,	който	се	издава	от	компетентния	орган	на	държавата-членка	
(Германия),	съгласно	приложимата	германската	правна	система.
Облагане

Доходът	за	дните,	през	които	той	е	работил	в	Дания	ще	бъдат	обложени	в	Дания	
(разделяне	на	заплата).	Работата	извън	Дания,	ако	той	работи	за	по-малко	от	183	дни	в	дру-
гите	държави-членки,	е	подчинена	на	облагане	в	Германия.	При	определяне	на	размера	на	
дължимия	данък	върху	дохода,	държавата	на	пребиваване	(Германия)	ще	освободи	част	от	
доходите,	които	са	обложени	в	Дания.	Прилага	се	„Пропорционалния	метод	за	освобожда-
ване	с	прогресия“.	Това	означава,	че	доходът	се	облага	постепенно	в	Германия.
Трудово право

Немски	шофьор	на	камион,	превозва	датски	стоки	чрез	международна	транспортна	
компания,	 с	 бизнес-управление	на	дестинации	в	 различни	държави-членки.	Логично	ще	
избере	трудовото	право	на	състоянието	на	работодателя.	В	този	начин	се	постига	една	сим-
биоза	с	приложимото	осигурително	право.	Основната	част	от	данъчното	задължение	ще	
бъде	в	Германия	(разделяне	на	заплата).

Международен шофьор Държава-членка
Работодателят	е	установен Дания
Служителят	живее Германия
Служителят	работи Във	всички	държави	на	ЕС
Социално	осигуряване Дания	или	Германия	(>	25%)
Данъчно	облагане Дания	(датска	заплата)	и	Германия
Избор	на	законодателство	за	заетост Дания	и/или	Германия

Строителен работник
Жител	на	Белгия,	живее	в	Холандия,	работи	в	Белгия	и	Холандия
Социално осигуряване

Работник,	който	работи	в	двете	държави-членки	от	момента	е	бил	нает	в	Белгия	и	съ-
гласно	Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	13,	параграф	2,	подлежи	на	социалното	законодател-
ство	на	Белгия,	т.е.	държава-членка,	в	която	пребивава	и	в	която	той	провежда	съществена	
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част	от	дейността	си.	Холандският	работодател	трябва	да	плати	вноските	към	белгийското	
социално	осигуряване	върху	цялата	заплата	в	Белгия.	На	работника	се	издава	декларация	
на	A1	от	компетентния	орган	на	държавата-членка,	съгласно	система,	към	която	е	социално	
осигурен,	т.е	той	е	получил	потвърждение	от	приложимата	правна	система.	Декларацията	
на	A1	може	по	принцип	да	се	прилага	за	неопределен	период	от	време,	но	трябва	да	бъде	
продължавана	на	редовни	интервали.
Облагане

За	да	се	установи,	къде	да	се	облага	работника,	трябва	да	се	анализира	холандско-
белгийското	данъчно	облагане,	тъй	като	през	2003	г.,	правилата	за	пограничните	работници	
вече	са	включени	в	този	договор.	Това	означава,	че	доходите	от	извършената	на	белгийска	
територия	дейност	е	предмет	на	белгийски	данъци	върху	дохода.	Доходът	от	труд	и	дей-
ност,	извършени	на	холандски	територия	(холандски	заплати)	–	където	е	установен	рабо-
тодателят	–	подлежи	на	холандско	данъчно	облагане	(член	15,	параграф	1	от	Договора	за	
холандско-белгийско	двойно	данъчно	облагане.

Доходът	на	строителния	работник	е	разпределен	за	данъчни	цели	(разделяне	на	за-
плата).	Неговото	заплащане	е	разделено	като	една	част	се	облага	в	Белгия	и	част	се	облага	
в	Холандия,	пропорционално	на	броя	на	дните,	през	които	той	е	работил	съответно	на	хо-
ландска	или	белгийска	територия.
Трудово право

Строителният	работник	–	резидент	в	Белгия	–	който	работи	за	холандска	строител-
на	фирма	и	извършва	строителни	дейности	в	Холандия	и	Белгия	може	да	сключи	трудов	
договор	по	холандското	или	белгийското	законодателство.	Ако	холандското	трудовото	за-
конодателство	и	холандският	колективен	трудов	договор	са	избрани,	белгийските	задължи-
телни	правила	в	колективните	трудови	договори	ще	се	прилагат	за	дейности,	извършвани	
в	Белгия,	когато	те	са	по-благоприятни	от	холандското	трудово	право	и	условия	на	труд.	
Регламент	ЕО	593/2008	(членове	3,	8	и	9)	и	директивата	за	осчетоводяване	(96/71/ЕО)	ще	се	
прилагат,	така	както	се	прилагат	в	Белгия.
Правото	на	Белгия	за	заетостта	и	условията	на	труд	също	може	да	бъде	избрано.	Ако	е	из-
брано	белгийското	трудово	право,	холандското	трудово	право	и	условия	на	работа	(колекти-
вен	трудов	договор	за	строителния	сектор)	ще	се	прилага	за	трудови	дейности,	извършвани	
в	Холандия,	където	те	са	по-благоприятни	от	белгийските	условия.
Резюме

За	да	се	гарантира	максимално	съответствие	между	данъчното	облагане,	социалното	
осигуряване	и	трудово	законодателство,	очевидно	първи	избор	е	белгийското	трудово	за-
конодателство	и	белгийските	условия	на	труд	(колективен	трудов	договор):	на	този	много-
национален	работник	във	всеки	случай	задължително	ще	се	облагат	доходите	му	отчасти	в	
Белгия,	но	изцяло	съгласно	белгийската	социална	сигурност.

Строителен работник Държава-членка
Работник Жител	на	Холандия
Работник Живее	в	Белгия
Работник Нает	в	Холандия	и	Белгия	(>	25%)
Социално	осигуряване	 Белгия
Данъчно	облагане Холандия	и	Белгия	(разделяне	на	заплата)
Избор	на	трудовото	
законодателство

белгийското	право	(колективен	трудов	договор	в	
строителството)	плюс
–	Ако	е	по-благоприятно	–	допълнително	приложимо	
холандското	работническо	трудово	право	(плюс	
строителния	колективен	трудов	договор)	за	
извършената	работа	на	холандска	територия
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Многонационален търговски представител, работи като служител на заплата
Жител	на	Франция,	живее	в	Белгия,	работи	в	Германия	(50%),	Люксембург	(10%),	Белгия	
(15%),	Холандия	(20%),	Франция	(5%)
Социално осигуряване

Съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	13,	точка	1,	буква	„б“,	този	търговски	
представител	трябва	да	се	осигурява	съгласно	закона	за	социално	осигуряване	на	държава-
та-членка,	където	неговият	работодател	има	своето	седалище	–	в	този	случай	във	Франция.	
Френският	работодател	трябва	да	плаща	вноски	за	социално	осигуряване	върху	цялата	за-
плата	във	Франция.	На	работникът	се	издава	декларация	на	A1	от	компетентната	държава-
членка,	като	потвърждение	на	правната	система	на	Франция,	при	чиято	система	за	социал-
но	осигуряване	той	е	покрит.
Облагане

Договорите	за	двойното	данъчно	облагане	между	страните	на	пребиваване,	Белгия	
и	Франция,	Германия,	Холандия	и	Люксембург	трябва	да	се	вземат	под	внимание	за	целите	
на	данъчното	облагане.	 За	 дейностите,	 извършени	в	Франция,	 представителят	 се	 облага	
във	Франция.	Споразуменията	 за	двойното	данъчно	облагане	между	Белгия	и	Германия,	
Холандия	и	Люксембург	включват	„183	дневното	правило.“	Ако	търговският	представител	
работи	в	Холандия,	Германия	и	Люксембург,	по-малко	от	183	дни	и	френският	работодател	
няма	място	на	стопанска	дейност	в	Холандия,	Германия	и	Люксембург,	компетентна	за	да-
нъчното	облагане	е	(100%)	страната	на	пребиваване	(Белгия).
Трудово право

Изборът	е	почти	неограничен.	При	липса	на	възможност	за	избор	на	право,	се	при-
лага	правото	на	страната	на	работодателя	(Регламент	(ЕО)	№	593/2008,	член	8,	параграф	3).	
Въпреки	това	е	по-добре	в	този	ситуация	да	се	изберете	френското	трудово	право	и	френ-
ските	условия	на	работа	 (заплата	споразумение),	 защото	търговският	представител	е	ре-
гистриран	за	социална	сигурност	и	 за	данъчна	отговорност	във	Франция.	Между	друго-
то,	задължително	трябва	да	се	прилагат	трудовите	права	на	Белгия,	Холандия,	Германия	и	
Люксембург.

Многонационален работник Държава-членка
Жител Франция
Живее Белгия
Работи Белгия	(<	25%),	Люксембург,	Франция	(5%),	

Холандия,	Германия.
Социално	осигуряване Франция
Данъчно	облагане Белгия	(95%;	<	183	дни	в	Люксембург,	Холандия,	

Германия)	и	Франция	(5%)
Трудово	законодателство Франция

Многонационален учител (пограничен работник)
Учителят	се	е	установил	в	Белгия	–	Държавното	музикално	училище	1	и	в	Холандия	–	Част-
но	музикално	училище	2.	Живее	в	Холандия	и	работи	Холандия	(90%)	и	Белгия	(10%)
Социално осигуряване

Този	 многонационален	 учител	 –	 служител	 в	 Белгия	 и	 „нормален“	 работник	 в	
Холандия	се	осигурява	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/224,	член	13,	параграф	4	при	бел-
гийското	социално	осигуряване..	На	работника	се	издава	декларация	от	компетентния	орган	
на	държавата-членка,	при	чиито	система	за	социално	осигуряване	той	е	покрит,	т.е.	Белгия.	
Холандският	работодател	трябва	да	плаща	белгийските	социално-осигурителни	вноски	за	
работника	в	Белгия.
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Облагане
Този	многонационален	работник	 (учител)	 се	облага	 според	Договора	 за	двойното	

данъчно	облагане	между	Холандия	и	Белгия.	Холандската	заплатата	се	облага	в	Холандия.	
Белгийската	заплата	–	в	Белгия	(неограничено	данъчно	задължен).	Белгийският	доход	се	
взема	под	внимание	от	холандската	данъчна	служба	(освобождаване	при	условията	на	при-
лагането	на	прогресивно	данъчни	ставки).
Трудово право

Този	многонационален	работник	(учител)	има	по	принцип	правото	да	приложимото	
право	(Регламент	(ЕО)	№	593/2008,	член	3).	На	практика	е	приложим	белгийския	закон	за	
държавния	служител	(включително	Споразумението	за	заплата),	а	в	Холандия	се	прилага	
холандското	трудовото	право	(включително	Споразумението	заплатите).

Учител Държава-членка
Установен Белгия	и	Холандия
Живее Холандия
Работи Като	работник	в	Холандия	(90%)	и	държавен	служител	в	

Белгия	(10%)
Социално	осигуряване Белгия
Данъчно	облагане в	Белгия	(неограничена	данъчна	отговорност)	и	

Холандия	(неограничена	данъчна	отговорност)
Трудово	законодателство Белгия	(държавен	служител)	и	Нидерландия

10. Търсещи работа
Всеки	гражданин	на	държава-членка	на	Европейското	икономическо	пространство	

(ЕИП)	има	право	да	работи	и	на	престой	в	друга	държава-членка.	За	един	безработен	–	кой-
то	е	гражданин	на	една	от	държавите-членки	има	специални	правила.	Например	те	се	отна-
сят	до	един	австрийски	безработен,	който	отива	да	търси	работа	в	Холандия.	Въпреки	това,	
те	се	прилагат	и	за	чешки	безработен,	който	иска	да	търси	работа	в	Ирландия	или	датски	
безработен,	който	иска	да	работи	в	Испания.	
Някой,	който	иска	да	търси	работа	в	друга	държава-членка	е	изправен	пред	редица	въпроси,	
като:

	Как	може	да	търси	работа	като	същевременно	се	води	безработен?
	Какви	формалности	трябва	да	се	спазват?	(регистрация	при	службите	по	заетост-

та	и	т.н.);
	Какво	 е	 положението	 по	 отношение	 на	 правото	 на	 пребиваване,	 докато	 търся	

работа?
	Какво	е	моето	право	на	обезщетение	за	безработица?

Намирането на работа зад граница: EURES
Европейската	комисия	създаде	проекта	EURES,	за	да	отговори	на	нуждите	на	търсе-

щите	работа,	работниците	и	работодателите.	
Европейската	мрежа	има,	повече	от	850	съветници	на	EURES,	които	са	на	разположение	
по	всяко	време	за	подкрепа	на	работниците	и	търсещите	работа.	Ще	откриете	съответните	
текущата	директория	в	http://ec.europa.eu/eures.	Съветниците	на	EURES	са	квалифицирани	
служители,	които	могат	да	предоставят	информация	и	съвети	на	търсещите	работа,	работ-
ниците	и	служителите.
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Търсене на работа при запазване на националните безработица
Член	 64	 от	Европейския	 координиращ	Регламент	 (ЕО)	№	883/2004	 гарантира,	 че	

търсещо	 лице	 може,	 под	 определени	 условия,	 да	 получава	 национални	 обезщетения	 за	
безработица	в	друга	държава-членка	за	3	месеца.	Този	тримесечен	период	може	да	бъде	
удължен	до	максимум	6	месеца	от	компетентната	служба	по	заетостта	или	компетентната	
институция	(Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	64,	1,	c).	Настоящият	регламент	предлага	на	
търсещите	работа	уникална	възможност,	а	именно	да	проучи	пазара	на	труда	в	друга	дър-
жава-членка	и	да	намери	работа	там	като	същевременно	продължава	да	получава	своите	
обезщетения	за	безработица.	За	търсещите	работа	от	Норвегия	Лихтенщайн,	Исландия	и	
Швейцария	продължава	да	се	прилага	член	69	от	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71.

Гражданите	на	ЕС	не	се	нуждаят	от	разрешително.	Гражданите	на	ЕС	просто	могат	
да	се	позовават	на	член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.	За	не-граждани	на	ЕС	(известни	
като	граждани	от	трети	страни),	които	са	законно	пребиваващи	на	територията	на	дадена	
държава-членка,	това	е	малко	по-сложно.	Въпреки	това	неотдавна	беше	разширен	обхват	на	
приложението	на	Регламент	(ЕО)	№	883	2004	към	тази	група	работници	от	Регламент	(ЕО)	
№	1231/2010,	изключение	е	направено	за	член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Запазването	на	правото	на	обезщетения	за	безработица	съгласно	член	64	от	Регламент	
(ЕО)	no.883/2004	изисква	от	съответното	лице	да	се	регистрира	като	безработен	в	службите	
по	заетостта	на	всяка	държава-членка,	в	която	той	се	движи.	Горепосочената	разпоредба	
следва	да	се	прилага	само	на	гражданин	на	трета	страна,	ако	това	лице	има	право,	благо-
дарение	на	неговото	разрешение	за	пребиваване	или	постоянен	статут	на	пребиваващ,	да	
се	регистрира	като	безработен	в	държавата-членка,	в	която	той	се	движи	и	да	упражняват	
професионална	дейност	законно	в	тази	държава.

Член 64 от Регламент (ЕО) № 883/2004: безработни лица, които отиват в друга дър-
жава-членка
1. Напълно безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на 
компетентната държава за придобиване на право на обезщетения, и което отива в друга 
държава-членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетения за безрабо-
тица в брой при следните условия и в следните граници:
а) преди заминаването си, безработното лице трябва да е било регистрирано като тър-
сещо работа лице и е било на разположение на службите по заетостта на компетентна-
та държава-членка най-малко 4 седмици след като е станало безработно. Въпреки това, 
компетентните служби или институции могат да разрешат заминаването му преди да е 
изтекъл този срок;
б) безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по зае-
тостта на държавата-членка, в която то е отишло, е обект на контролна процедура, ор-
ганизирана там и да спазва условията, определени съгласно законодателството на тази 
държава-членка. Това условие се счита за изпълнено за периода преди регистрацията, ако 
заинтересованото лице е регистрирано в 7-дневен срок от датата, на която е преста-
нало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата-членка, която 
е напуснало. В изключителни случаи компетентният служби или институции могат да 
удължат този период;
в) правото на обезщетения се запазват за период от 3 месеца от датата, която безработ-
ното лице е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държава-
та-членка, която е напуснало, при условие че общата продължителност, за който се пре-
доставят обезщетенията не надхвърля общата продължителност на периода на правото 
му на обезщетения съгласно законодателството на тази държава-членка; компетентните 
служби или институции могат да удължат 3-месечния срок до максимум 6 месеца;
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г) обезщетения се предоставят от компетентната институция съгласно прилаганото 
от нея и за своя сметка.
2. Ако заинтересованото лице се завърне в компетентната държава-членка на или преди 
изтичането на периода, през който има право на обезщетения съгласно параграф 1, буква 
„в“, то продължава да има право на обезщетения съгласно законодателството на тази 
държава-членка. То губи всички права на обезщетения съгласно законодателството на 
компетентната държава-членка ако то не се връща там, на или преди изтичането на 
този срок, освен ако разпоредбите на това законодателство са по-благоприятни. В из-
ключителни случаи компетентните служби или институции могат да разрешат на съот-
ветното лице да се върне по-късно без загуба на правата си.
3. Освен ако законодателството на компетентната държава-членка е по-благоприятно, 
между два периода на заетост максималният общ период, за който се задържа правото 
на обезщетения съгласно параграф 1 е 3 месеца; компетентните служби или институции 
могат да удължат този период до максимум 6 месеца.

За	да	може	да	се	възползва	от	това	правило,	безработното	лице	трябва	да	кандидат-
ства	с	формуляр	U2	(бивш	E	303)	към	фонда	за	безработица	(компетентната	институция)	в	
страната	си	на	пребиваване.	Щом	търсещ	работа	е	регистриран	като	такъв	в	компетентната	
служба	по	заетостта,	той	трябва	да	подаде	този	формуляр	U2	(декларация	относно	продъл-
жаването	на	правото	на	обезщетение	за	безработица)	до	фонда	за	безработицата	на	държа-
вата-членка,	в	която	лицето	търси	работа.

Допълнителни	подробности	относно	обмена	на	информация,	сътрудничество	и	вза-
имопомощ	между	институциите	и	службите	по	заетостта	на	компетентната	държава-членка	
и	държавата-членка,	в	която	лицето	се	премества	да	търси	работа,	са	предвидени	в	член	55	
от	регламента	за	(ЕО)	№	987/2009.

Право на пребиваване докато търси работа
Все	 още	 няма	 специфични	 европейски	 правила	 относно	 правото	 на	 пребиваване	

за	 търсещите	 работа.	При	 случая	Antonissen	 (C-292/89),	 Съдът	 на	 европейските	 общно-
сти	постанови,	че	търсещо	лице	има	автоматично	право	да	остане	в	друга	държава-членка	
за	6	месеца,	докато	търси	работа.	Ако	в	края	на	тези	6	месеца	търсещият	работа	може	да	
покаже,	че	все	още	търси	и	че	има	реален	шанс	да	намери	работа,	то	той	не	може	да	бъде	
принуден	да	напусне	държавата-членка.

Директива 2004/38/ЕО, съображение № 9
Гражданите на Съюза трябва да имат право на пребиваване в приемащата държава-
членка за период, ненадвишаващ 3 месеца, без да преминават никакви условия или формал-
ности, освен изискването да притежават валидна лична карта или паспорт, без да се из-
искват по-благоприятно третиране, приложимо към търсещите работа лица, признати 
от съдебната практика на Съда на европейските общности.

Право на пребиваване по време на работа
Право	 на	 пребиваване	 –	 за	 временно	 и	 постоянно	 пребиваване	 –	 се	 регулира	 от	

Директива	2004/38/ЕО	(виж	глава	6).	Гражданин	на	ЕС	поддържа	правото	си	на	пребива-
ване	в	случай	на	принудителна	безработица	(след	една	година	работа).	Когато	той	е	безра-
ботен	след	временен	договор	на	заетост	с	продължителност	по-кратък	от	една	година	или	
той	е	станал	принудителна	безработен	в	първите	12	месеца	от	пребиваването,	той	поддържа	
правото	си	на	пребиваване	за	6	месеца.	В	този	случай	гражданинът	трябва	да	се	регистрира	
като	търсещо	работа	лице.
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Гаранции за обезщетения при безработица след период на работа
Ако	търсещо	работа	лице	се	установи	в	държава-членка,	може	да	се	случи,	че	то	

впоследствие	да	стане	безработно	отново.	Как	това	засяга	правото	му	на	обезщетение	за	
безработица,	 както	 и	 в	 коя	 държава-членка	 следва	 да	 се	 прилага	 то?	 Регламент	 (ЕО)	№	
883/2004	предлага	редица	гаранции.

Взаимното признаване на периоди на работа и заетост
В	много	държави-членки	правото	на	обезщетение	 за	безработица	е	 зависимо	при	

условие,	че	безработното	лице	е	работило	по	време	на	определен	период,	предхождащ	за-
явлението	за	обезщетение.	Служителите,	които	се	възползват	от	правото	на	свободно	дви-
жение	на	работници	ще	бъдат	в	неизгодно	положение	в	придобиването	на	правата	им	за	
обезщетения,	ако	те	имат	периоди	на	осигуряване,	завършени	в	други	държави-членки	и	
не	са	били	признати.	За	да	се	предотвратят	тези	прекъсвания	по	социалното	осигуряване,	
държавите-членки	са	задължени	да	признават	периоди	на	осигуряване,	завършени	в	други	
държави-членки	и	да	ги	вземат	предвид	при	определяне	достъпа	до	обезщетения	(размер	и	
продължителност)	за	безработица.	Това	е	основният	и	фундаментален	принцип	за	коорди-
ниране	и	е	включен	в	член	48	от	ДФЕС	(вж.	глава	1).

Правилото	 на	 агрегация	 в	 член	 61	 от	 Регламент	 (ЕО)	№	 883/2004	 на	 Комисията	
урежда	координирането	при	безработица.

За	да	докаже,	че	той	преди	това	е	бил	покрит	от	социално	осигуряване	при	безрабо-
тица	в	друга	държава	по	състояние,	един	безработен	трябва	да	подаде	формуляр	U1	(бивш	
E	301)	за	обезщетение	при	фонда	за	безработица,	в	който	кандидатства	за	социална	помощ.	
Формулярът	U1	се	издава	при	поискване	от	фонда	 за	безработица	на	държавата-членка,	
където	работникът	е	бил	служител.	Формулярът	U1	е	„декларация	относно	периодите,	кои-
то	следва	да	се	вземат	предвид	при	отпускането	на	обезщетение	при	безработица.“	Този	
формуляр	показва	също	така,	че	работникът	упражнява	професия,	неговата	заплата,	както	и	
причината	защо	трудовия	договор	е	прекратен.

Изчисление на размера на обезщетение и неговата продължителност при безработица
В	повечето	държави-членки,	обезщетения	за	безработица	се	изчисляват	на	базата	

на	заплатата,	която	работникът	е	получавал	по	време	на	определен	период	преди	да	стане	
безработен.	Институцията	на	компетентната	държава-членка	изчислява	обезщетенията	за	
безработица	съгласно	член	62	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.

Възможни сценарии
Редица	ситуации	могат	да	възникнат:
а.	търсещият	работа	не	намира	работа	и	се	връща	към	неговата	държава	на	пребиваване	в	
срок	3	месеца;
б.	служителят	работи	временно	и	впоследствие	се	връща	веднага	в	държавата	на	пребива-
ване;
в.	служителят	работи	временно	и	впоследствие	търси	нова	работа	в	държавата	на	заетост;
г.	работникът	или	служителят	работи	временно	и	впоследствие	търси	работа	за	кратко	вре-
ме	в	държавата	на	заетост,	но	най-накрая	се	връща	към	неговата	държава	на	пребиваване;
д.	търсещият	работа	намира	постоянна	работа	и	продължава	да	живее	в	неговата	държава	
на	пребиваване;
е.	търсещият	работа	намира	постоянна	работа	и	идва	(евентуално	с	членовете	на	семей-
ството	му)	да	живее	в	държавата	на	заетостта.
ж.	търсещият	работа	не	намира	работа	и	се	връща	в	държавата	си	на	пребиваване	в	срок	от	
3	месеца;
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Ако	търсещ	работа	намери	работа	и	се	връща	в	страната	си	на	пребиваване	в	рамки-
те	на	3	месеца,	той	има	по	принцип	право	да	продължи	да	получава	обезщетения	съгласно	
Регламент	(ЕО)№	883/2004,	член	64,	параграф	2,	раздел	4,	правото	в	компетентната	държа-
ва	не	се	прилага	повече	в	компетентната	държава-членка,	ако	търсещият	работа	се	връща	
само	след	изтичане	на	3-месечен	период;	компетентната	институция	(фонд	за	безработица)	
може	да	разреши	забавено	връщане	в	изключителни	случаи.

Пример
	Търсещо	от	Холандия	лице	има	право	на	18	месеца	обезщетение	от	холандския	

фонд	за	безработица	от	1	януари	2011.	На	1	февруари	2011	г.	то	се	регистрира	като	търсе-
що	в	Стокхолм	(Швеция).	След	2	месеца,	то	се	връща	в	Холандия.	На	1	юни	2012	г.	то	се	
регистрира	като	търсещо	в	Берлин	(Германия).	То	все	още	има	право	на	обезщетение	с	1	
месец	повече	в	сравнение	с	холандския	фонд	за	безработица.	То	е	нямало	право	на	холанд-
ско	обезщетение	за	безработица	от	1	юли	2011	г.	до	31	август	2011.	На	1	септември	2011	г.	
то	се	завръща	в	Холандия.	Съгласно	холандското	социално	право,	то	все	още	има	право	на	
13	месеца	от	холандския	фонд	за	безработица.

Служител работи временно и впоследствие се връща веднага му държавата на пребиваване;
В	този	случай	работникът	става	безработен	след	като	е	работил	временно.	Той	не	е	

пребивавал	постоянно	в	държавата-членка,	където	той	работи,	но	е	останал	там	временно.	
Той	не	е	бил	пограничен	работник,	защото	той	не	се	връщал	в	страната	си	на	пребиваване	
най-малко	веднъж	седмично.	Той	се	завръща	в	страната	си	на	пребиваване	веднага,	когато	
временната	дейност	е	приключила.	Тъй	като	той	продължава	да	живее	официално	в	друга-
та	държава-по	състояние	по	време	на	дейността	си,	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	
член	65,	параграф	2,	той	има	право	обезщетение	за	безработица,	което	ще	бъде	платено	от	
компетентната	институция	на	страната	си	на	пребиваване.

Работникът	естествено	трябва	да	докаже,	че	той	е	регистриран	за	социална	сигурност	
в	държавата-членка,	където	той	е	работил	временно	като	представи	формулярът	U1	(бивш	E	
301).	(Декларация,	относно	периодите	на	които	трябва	да	се	вземат	предвид	за	отпускането	
на	обезщетения	за	безработица).	Той	трябва	да	подаде	молба	до	фонда	за	безработицата	на	
държавата-членка,	където	е	работил	последно.	Фондът	за	безработица	на	страната	на	преби-
ваване	ще	признае	„чужди“	периоди	на	осигуряване,	на	основа	на	U1	декларацията.

	Ако	един	полски	работник	е	работил	временно	в	Белгия,	той	по	принцип	имат	
право	на	обезщетение	за	безработица	в	Полша,	което	да	ползва	при	завръщането	си	в	стра-
ната	на	пребиваване	–	Полша,	при	доказване	с	белгийския	формуляр	U1	(бивш	E	301),	че	
той	е	работил	в	Полша.

Служител работи временно и впоследствие търси нова работа в държавата на заетост;
Работник	или	служител	имат	право	на	обезщетение	за	безработица	съгласно	законо-

дателството	на	страната	на	заетостта,	в	която	той	остава	временно,	но	не	живеят,	съгласно	
Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	Член	65,	параграф	2.

При	определяне	на	правото	обезщетение	за	безработица,	както	и	за	размера,	респ.	
продължителността	за	неговото	предоставяне,	фондът	за	безработица	на	държавата	на	зае-
тост,	където	работникът	остава	докато	търси	заетост,	трябва	да	вземе	предвид	периодите	на	
социалното	осигуряване,	завършени	в	държавата	на	заетостта	(страната	на	пребиваване).	
Работникът	трябва	да	кандидатства	с	формуляр	U1	(бивш	E	301)	в	неговата	бивша	държава	
на	заетост	и	го	представя	на	фонда	за	безработица	на	държавата	на	заетост,	където	остава	
докато	активно	търси	заетост	и	където	той	е	регистриран	като	търсещо	лице.

	Ако	един	полски	работник	става	безработен	след	дейността	си	временно	в	Белгия	
и	остава,	за	да	търси	работа,	той	има	по	принцип	право	да	иска	обезщетение	за	безработица	
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от	Белгия.	Той	трябва	да	подаде	формуляр	U1	(от	Полша)	като	доказателството,	че	той	е	бил	
регистриран	за	социална	сигурност	в	Полша,	към	белгийския	фонд	за	безработица	(извес-
тен	с	инициалите	RVA).	U1	(от	Полша)	се	издава	от	фонда	за	безработица	в	Полша.

Служител работи временно и впоследствие търси работа за кратко време в държавата 
на заетостта, но най-накрая се връща към неговата държава на пребиваване;

Съгласно	законодателството	на	страната	по	пребиваване	работникът	има	право	на	
обезщетение	за	безработица	от	страната,	където	е	останал	временно,	съгласно	Регламент	
(ЕО)	№	883/2004	член	65,	параграф	2	и	параграф	3.	Въпреки	това,	ако	2	месеца	след	полу-
чаване	на	обезщетение	за	безработица,	се	възползва	от	фонда	за	безработица	на	страната	
на	трудова	заетост,	работникът	решава	да	се	върне	в	страната	си	на	пребиваване,	тъй	като	
той	може	да	намери	работа	в	държавата	на	заетост,	правото	на	безработица	обезщетение	се	
урежда	от	Регламент	(ЕО)	883/2004,	член	65,	параграф	3	и	параграф	5.

Член 65, параграф 5, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 883/2004
Работник, различен от пограничен работник, на когото са били отпускани обезщетения 
за сметка на компетентната институция на държавата-членка, на чието законодател-
ство той последно е бил субект първо получава, при завръщането си в държавата-членка 
по пребиваване, обезщетения в съответствие с член 64, като получаването на обезще-
тения съгласно (a) се отлага за периода, през който той получава обезщетения съгласно 
законодателството, на което той последно е бил субект.

	Ако,	след	4-месечна	временна	работата	в	Белгия,	полски	работник	става	безра-
ботен,	той	по	принцип	има	право	на	обезщетение	за	безработица	от	Белгия.	Той	разбира	се	
трябва	да	се	регистрира	в	белгийската	служба	за	безработицата	и	трябва	да	представи	на	
фонда	за	безработица	в	Белгия	формуляр	U1	(от	Полша)	като	доказателството,	че	той	е	било	
регистриран	за	социално	осигуряване	в	Полша.
Формулярът	U1	се	издава	от	фонда	за	безработица	в	Полша.

	Ако	той	не	успява	да	намери	работа	отново	в	Белгия,	той	може,	съгласно	Регламент	
(ЕО)883/2004,	член	65,	параграф	5,	буква	„б“	след	връщане	в	страната	си	на	пребиваване	
(Полша),	да	търси	активно	заетост	там,	като	същевременно	продължи	да	получава	обезще-
тение	за	безработица	от	Белгия.	Ако	търсещото	лице	представи	формуляр	U2	(бивш	E	303),	
белгийско	обезщетение	за	безработица	се	изплаща	от	белгийския	фонд	за	обезщетение	за	
безработица	за	срок	от	3	месеца	максимум.	Ако	след	3	месеца	в	Полша	работникът	все	още	
не	е	намерил	работа,	той	няма	да	има	право	на	обезщетение	за	безработица	от	Полша.

Търсещият работа намира постоянна работа и остава живот в държавата членка на 
пребиваване

В	този	случай	имаме	трансграничен	служител,	който	живее	в	друга	държава-членка	
от	тази,	в	която	работи.	Ако	служителят	се	връща	в	мястото	си	на пребиваване	ежедневно	
или	поне	веднъж	в	седмицата,	той	е	пограничен	работник	и	може	да	се	третира	като	тран-
сграничен	работник.

Търсещия работа намира постоянна работа и идва (евентуално с членовете на семей-
ството му) да живее в държавата на заетост.

В	този	случай	работникът	казва,	че	са	емигрирали.	Служителят	и	семейството	му	
се	преместват	в	друга	страна	членка	държава,	където	ще	живеят	и	работят	от	сега	нататък.	
По	този	начин	той	става	работник	мигрант.	Важат	правилата	за	безработица	за	работници	
мигранти.	
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Медицинска застраховка
През периода на търсене на работа

Търсещите	работа,	 които	 запазват	 своята	безработица,	 като	същевременно	търсят	
работа	в	друга	държава-членка	трябва	да	имат	задължително	медицинска	застраховка.	Те	
трябва	да	се	информират	от	техните	застрахователи	за	европейската	здравноосигурителна	
карта	(ЕЗОК).	Европейската	здравноосигурителна	карта	гарантира,	че	безработното	лице	
и	членовете	на	неговото	семейство	имат	право	на	медицински	грижи	и	обезщетения	при	
болест	в	държавата,	където	те	временно	пребивават.

В	случай	на	болест,	може	да	се	случи,	че	работникът	не	е	в	състояние	да	се	върне	в	
рамките	на	период	от	3	месеца,	в	резултат	на	което	се	губи	правото	на	продължаването	на	
обезщетението	за	безработица.	В	случай	на	обстоятелства	извън	контрола	на	работника	и	
при	изключителни	обстоятелства,	това	правило	може	да	бъде	отменено.	При	такава	ситуа-
ция	трябва	той	да	се	свърже	със	службата	по	безработица,	която	издава	формуляр	U2.

По време на периоди на заетост
Ако	служител	намира	работа	в	държавата-членка,	където	той	отива	да	търси	работа,	

той	ще	бъде	обхванат	от	социалното	осигуряване	там	(член	13,	параграф	2	Регламент	(ЕО)	
№	1408/71).	Ако	той	се	разболее	през	този	период,	той	има	право	по	принцип	за	обезщете-
ния	и	плащания	по	своя	местна	медицинска	застраховка.

В	редица	държави-членки	плащания	при	болест	или	обезщетенията	се	правят	само	
ако	служителят	е	покрит	от	социалното	осигуряване	или	нает	за	определен	период	от	време	
(„период	на	изчакване“).	За	предотвратяване	прекъсването	в	застрахователното	покритие,	
координиращия	регламент	постановява,	че	съответните	периоди	в	другите	държави-членки	
трябва	да	бъдат	признати	и	взети	под	внимание	за	задоволяване	изискванията	по	време	за	
изчакване.

Чрез	представяне	на	формуляр	E104	(удостоверение	за	периоди	на	осигуряване,	за-
етост	и	пребиваване	в	определена	държава-членка),	издаден	от	 службата	 за	медицински	
застраховки	в	държавата-членка,	където	търсещия	работа	най-скоро	е	бил	осигурен,	той	
може	да	докаже	на	държавата-членка,	където	той	работи,	че	преди	това	е	бил	покрит	от	
социалното	осигуряване	в	друга	държава-членка.

Ако	работник	намира	работа	в	държавата-членка,	в	която	той	е	търси	работа,	той	
е	регистриран	за	социално	осигуряване	там,	съгласно	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	член	
11,	точка	3.	Освен	това,	той	е	обложен	в	държавата	на	заетост.	Ако	той	се	разболее	по	
време	на	този	период,	той	по	принцип	има	право	на	обезщетение	за	здравно	осигуряване.	
В	някои	държавите-членки,	социалните	обезщетения	в	случай	на	болест	се	вземат	под	
внимание	само,	ако	работникът	е	регистриран	за	социално	осигуряване	или	работил	за	
определен	период	(известен	като	период	на	изчакване).	За	да	се	избегнат	пропуски	в	пе-
риода	на	осигуряване,	регламентът	за	координация	предвижда,	че	съответните	периоди	
на	изчакване	в	други	държави-членки	трябва	да	бъдат	признати	и	се	броят.	Работникът	
може	да	използва	формуляр	Е-104	(декларация	за	сумиране	на	периоди	на	осигуряване,	
заетост	или	пребиваване),	издадено	от	фонда	за	здравно	осигуряване	на	държавата-член-
ка,	където	търсещият	работа	е	последно	регистриран	за	социално	осигуряване,	за	да	де-
кларира	в	държавата-членка,	в	която	той	работи,	че	той	е	бил	регистриран	за	социално	
осигуряване	в	друга	държава-членка.
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II. Документи на ЕС относно мобилността

1. Пакет за заетост
Приет	през	м.	април	2012	г.	представлява	пакет	от	стратегически	документи,	в	които	се	пре-
сича	и	допълва	политиката	за	заетост	на	ЕС	с	другите	политики	за	интелигентен,	устойчив	
и	приобщаващ	растеж.	Предложените	мерки	са	разделени	в	следните	области:

	Насърчаване създаването на работни места
•	 Създаването на работни места във всички сектори на икономиката чрез 

следните мерки:
o стимулиране	търсенето	на	работници;
o субсидии	за	нови	служители;
o бюджетно	приемливо	намаляване	на	фискалния	натиск	върху	труда;	
o насърчаване	на	самостоятелното	наемане,	социалните	предприятия	и	започ-

ването	на	бизнес;
o трансформация	на	неформалните	или	нерегистрираните	работници	в	редов-

ни	трудови	отношения;
o по-високи	нетни	възнаграждения;
o модернизация	на	системите	за	определяне	на	надници	и	заплати	в	съответ-

ствие	с	производителността	на	труда;
o насърчаване	на	създаването	на	работни	места;	

•	 Увеличаване на потенциала на интензивни по отношение на работна сила 
индустрии като напр.:	Информационни	и	комуникационни	технологии	(ИКТ),	
зелена	икономика,	здравния	сектор 

•	 Предоставяне на средства от европейските фондове за създаването на ра-
ботни места, като напр.:	Европейския	социален	фонд 

•	 Възстановяване на динамиката на пазара на труда
•	 Реформа на пазарите на труда чрез следните мерки:

o насърчаване	на	вътрешна	гъвкавост,	която	позволява	на	компаниите	да	запаз-
ват	работни	места	по	време	на	криза;

o насърчаване	за	адекватни	и	устойчиви	надници	и	заплати;
o гарантиране	целесъобразността	от	преходите	в	пазара	на	труда;
o намаляване	на	сегментацията	на	пазара	на	труда	чрез	намаляване	на	различи-

ята	между	несигурна	и	сигурна	заетост;
o прогнозиране	на	процесите	на	икономическо	преструктуриране;
o разширяване	ученето	през	целия	животи	и	по-активни	стратегии	при	пазара	

на	труда
o създаване	на	възможности	за	младите	хора	и	представяне	на	пакет	заетост	за	

младите	хора;	
o разширяване	на	социалния	диалог;
o укрепване	на	обществените	служби	по	заетостта;	

•	 Инвестиране в квалификацията на работната сила чрез следните мерки:
o намаляване	на	несъответствията	между	предложенията	като	квалификация	и	

търсенето;
o подобряване	на	признаване	на	квалификации	и	компетенции,	както	и	по-до-

бро	прогнозиране	на	нуждите	от	умения;
o развитие	на	синергии	между	областите	образование	и	професии;

•	 Стремеж за Европейския пазар на труда чрез следните мерки:
o премахване	на	правните	и	практическите	пречки	пред	свободното	движение	

на	работниците;

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7628%26langId%3Den
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7621%26langId%3Den
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdgs%2Fhealth_consumer%2Fdocs%2Fswd_ap_eu_healthcare_workforce_en.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FlangId%3Dde%26catId%3D325
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fthemes%2F26_wage_settings.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fthemes%2F23_employment_protection_legislation.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FcatId%3D782%26langId%3Dde
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FcatId%3D1036%26langId%3Dde
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FlangId%3Dde%26catId%3D89%26newsId%3D1731
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FlangId%3Dde%26catId%3D89%26newsId%3D1731
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FcatId%3D329%26langId%3Dde
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fmain.jsp%3FcatId%3D105%26langId%3Dde
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fthemes%2F27_skills_gaps_and_labour_mobility.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fthemes%2F27_skills_gaps_and_labour_mobility.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7624%26langId%3Den
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7624%26langId%3Den


79

o по-добро	ЕС	координиране	на	търсене	и	предлагане	работа	(EURES)
•	 По-силен контрол на равнище ЕС
•	 Координация и многостранно наблюдение в политиката по заетостта чрез 

следните мерки:
o публикуването	на	Бенчмарк	система	с	избрани	заетост-индикатори	заедно	с	

проект	на	съвместен	доклад	за	заетостта;
o развитие	на	индекси	за	напредък,	които	да	се	включват	в	напредъка	при	из-

пълнението	на	национални	програми	за	реформа;
•	 Ефективното участие на социалните партньори в Европейския	семестър	чрез	

учредяване	на	тристранен	модел	на	ЕС	за	наблюдение	на	обмена	и	развитието	на	
заплатите	и	възнагражденията;

•	 Засилване връзката между политиката по заетостта и съответните финан-
сови инструменти.	Изготвяне	на	споразумения	за	партньорство	и	Програми	за	
тяхното	изпълнение,	като	се	вземат	предвид	приоритетите	в	програмите	за	на-
ционални	 реформи	и	национални	планове	 за	 заетост,	 както	и	 тяхното	прераз-
глеждане	въз	основа	на	специфичните	за	всяка	страна	препоръки.

2. Директива 2004/114/ЕО на Съвета/13.12.2004 относно условията за прием 
на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно 
обучение или доброволческа дейност.

В директивата:
–	 дефинират	се	понятията:

•	 гражданин	на	трета	страна;
•	 студент;
•	 ученик;
•	 стажант	без	възнаграждение;
•	 програма	за	доброволческа	дейност;
•	 разрешително	за	пребиваване;

–	 дефинира	се	приложното	поле:
o Настоящата	директива	се	прилага	по	отношение	на	граждани	на	трети	страни,	

които	кандидатстват	за	прием	на	територията	на	определена	държава-членка	с	учебна	цел.
Държавите-членки	могат	също	така	да	решат	да	прилагат	настоящата	директива	

и	по	отношение	на	граждани	на	трети	страни,	кандидатстващи	за	прием	с	цел	обмен	на	
ученици,	безвъзмездно	обучение	или	доброволческа	дейност.

o Настоящата	директива	не	се	прилага	по	отношение	на:
a)	гражданите	на	трети	страни,	пребиваващи	в	държавата-членка	в	качеството	си	на	канди-
дати	за	убежище	или	в	рамките	на	режим	на	субсидирана	или	временна	закрила;
б)	гражданите	на	трети	страни,	чието	експулсиране	е	било	временно	преустановено	поради	
фактически	или	правни	основания;
в)	гражданите	на	трети	страни,	членове	на	семейства	на	граждани	на	Европейския	съюз,	
които	са	упражнили	правото	си	за	свободно	движение	в	Общността;
г)	гражданите	на	трети	страни,	които	се	ползват	със	статут	на	дългосрочно	пребиваващи	в	
държавата-членка	съгласно	Директива	2003/109/ЕО	на	Съвета	от	25	ноември	2003	г.	относ-
но	статута	на	дългосрочно	пребиваващи	граждани	от	трети	страни	[5],	които	упражняват	
правото	си	да	пребивават	в	друга	държава-членка	с	цел	провеждане	на	учебен	курс	или	
професионално	обучение;
e)	гражданите	от	трети	страни,	които	по	смисъла	на	законодателството	на	съответната	дър-
жава-членка	са	в	качеството	си	на	работещи	срещу	възнаграждение	или	упражняващи	са-
мостоятелна	дейност

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fhome.jsp%3Flang%3Dde
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fservlet%2Fdriver%3Fpage%3DResult%26lang%3DEN%26ssf%3DDATE_DOCUMENT%2BDESC%26fc%3DREGAISEN%26srm%3D25%26md%3D400%26typ%3DSimple%26cmsid%3D638%26ff_TITRE%3D%2522Joint%2BEmployment%2BReport%2522%26ff_FT_TEXT%3D%26ff_SOUS_COTE_MATIERE%3D%26dd_DATE_REUNION%3D
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Freaching-the-goals%2Fmonitoring-progress%2Findex_de.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Freaching-the-goals%2Fmonitoring-progress%2Fnational-programmes-2012%2Findex_de.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=de&to=bg&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Freaching-the-goals%2Fmonitoring-progress%2Fnational-programmes-2012%2Findex_de.htm
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–	 уточняват	се:
	условията	за	прием;
	издаване	на	разрешения	за	пребиваване;
	допустима	стопанска	дейност	от	студенти;
	процедурите	и	изискванията	за	тяхната	прозрачност;

3. Директива 2005/71/ЕО на Съвета/12.10.2005 относно специфична процедура за 
прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска 
дейност

В директивата:
–	 дефинират	се	понятията:

•	 гражданин	на	трета	страна;
•	 научно	изследване;
•	 научноизследователска	организация;
•	 научен	работник;
•	 разрешително	за	пребиваване;

–	 дефинира	се	приложното	поле:
o Настоящата	директива	се	прилага	за	граждани	на	трети	страни,	които	канди-

датстват	за	прием	на	територията	на	държава-членка	с	цел	да	разработват	научноизследо-
вателски	проект.

o Директивата	не	се	прилага	за:
а)	граждани	на	трети	страни,	които	пребивават	в	държава-членка	като	кандидати	за
международна	закрила	или	по	временни	схеми	за	закрила;
б)	граждани	на	трети	страни,	които	кандидатстват	за	пребиваване	в	държава-членка	като	
учащи,	по	смисъла	на	Директива	2004/114/ЕО,	с	цел	да	извършват	научно	изследване,	в	
резултат	на	което	ще	придобият	докторска	степен;
в)	граждани	на	трети	страни,	чието	експулсиране	е	прекратено	по	фактически	или
законови	причини;
г)	научни	работници,	които	са	командировани	от	научноизследователска	организация	към	
друга	научноизследователска	организация	в	друга	държава-членка.

–	 уточняват	се:
	условията	за	одобрение;
	условията	за	споразумение;
	условията	за	прием;
	срок	на	разрешителното	за	пребиваване;
	придружаване	от	членове	на	семейството;
	оттегляне	или	неподновяване	на	разрешително	за	пребиваване;
	права	на	научните	работници;
	процедури	и	тяхната	прозрачност;

Забележка: На 25.03.2013 г. ЕК приема работен документ SWD (2013) 77 за осъвременя-
ване на директиви 2004/114/ЕО и 2005/71/ЕС.

4. Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета/ 29.04.2004 относно 
правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат 
и пребивават свободно на територията на държавите-членки, изменяща и допълваща 
Регламент (ЕИО) No.1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/
ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО

В директивата:
–	 дефинират	се	понятията:

•	 гражданин	на	Съюза;
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•	 член	на	семейството;
•	 приемаща	държава-членка;

–	 дефинира	се	приложното	поле:
o (а)	условията	ръководещи	упражняването	на	правото	на	гражданите	на	Съюза	

и	на	членовете	на	техните	семейства	на	свободно	движение	и	местопребиваване	на	терито-
рията	на	държавите-членки;

o (б)	правото	на	гражданите	на	Съюза	и	на	членовете	на	техните	семейства	на	
постоянно	местопребиваване	на	територията	на	държавите-членки;

o ограниченията,	налагани	на	правата	цитирани	в	подточки	(а)	и	(б),	на	основа-
ния	касаещи	обществената	политика,	обществената	сигурност	или	общественото	здраве.

–	 уточняват	се:
	бенефициентите;
	правото	на	излизане;
	правото	на	влизане;
	правото	на	излизане	и	влизане;
	правото	на	местопребиваване;
	административните	формалности	за	гражданина	на	Съюза;
	Административни	формалности	за	членове	на	семейството,	които	не	са	граж-

дани	на	държава-членка;
	Издаване	на	карти	за	местопребиваване;
	Валидност	на	картата	за	местопребиваване;
	Запазване	на	правото	на	местопребиваване;
	Териториален	обхват;
	Равностойно	третиране;
	Защита	срещу	експулсиране;
	Обществено	здраве;
	Уведомление	за	взети	решения;
	Процедурни	предпазни	механизми;

5. Директива 2013/55 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20.11. 2013 г. 
за изменение на Директива 2005/36 / ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътруд-
ничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

В директивата:
–	 дефинира	се	приложното	поле:

•	 „Настоящата	 директива	 установява	 също	 така	 правила	 относно	 частичния	
достъп	до	регламентирана	професия	и	признаването	на	стажове	за	усвояване	на	професията	
в	друга	държава-членка.“	„Настоящата	директива	се	прилага	също	така	за	всички	граждани	
на	държава-членка,	които	са	преминали	стаж	за	усвояване	на	професията	извън	държавата-
членка	по	произход.“	

•	 Настоящата	директива	не	се	прилага	за	нотариусите,	назначени	с	официален	
държавен	акт;

–	 дефинират	се	понятията:
o професионален	стаж;
o изпит	за	правоспособност;
o Европейската	система	за	трансфер	и	натрупване	на	кредити	или	ЕCTS;
o Европейска	професионална	карта;

–	 уточняват	се:
	условията	за	признаване;
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	условията	за	достъп;
	процедурите	по	уведомяване;
	изискванията	към	обучението	за	определени	професии-акушерки,	фармаце-

вти,	архитекти,;
	общи	изисквания	към	обучението;
	функции	и	задачи	на	Координатора;

6. Директива2014/50 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. 
относно минималните изисквания за увеличаване на мобилността на работниците 
между държавите-членки чрез подобряване придобиването и запазването на 
допълнителни пенсионни права 

В директивата: 
–	 се	определя	приложното	поле:

o Настоящата	директива	определя	правила,	насочени	към	улесняване	на	упра-
жняването	 на	 правото	 на	 работниците	 на	 свободно	 движение	 между	 държавите-членки	
чрез	намаляване	на	пречките,	създадени	от	някои	правила,	отнасящи	се	до	схемите	за	до-
пълнително	пенсионно	осигуряване	обвързана	с	трудово	правоотношение.	

o Настоящата	директива	се	прилага	за	схеми	за	допълнително	пенсионно	оси-
гуряване,	с	изключение	на	схемите,	обхванати	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004.	

o Настоящата	директива	не	се	прилага	по	отношение	на	следното:	
(А)	схеми	за	допълнително	пенсионно	осигуряване,	които	към	датата	на	влизане	в	сила	на	
настоящата	директива,	вече	не	приемат	нова	активна	членове	и	да	останат	затворени	за	тях;	
(Б)	схеми	за	допълнително	пенсионно	осигуряване,	които	са	предмет	на	мерки,	включващи	
намесата	на	административните	органи	установена	от	националното	законодателство	или	
съдебни	органи,	които	са	предназначени	да	запазят	или	възстановят	финансовото	си	
ситуация,	включително	процедурите	по	ликвидация.	Това	изключение	не	продължава	след	
края	на	тази	намеса;	
(В)	схемите	за	гарантиране	на	несъстоятелността,	като	схемите	за	обезщетение	и	национал-
ни	пенсионни	резервни	фондове;	и	
(Г)	еднократно	плащане,	извършено	от	работодателя	на	работниците	и	служителите	в	края	
на	трудово	правоотношение,	че	служител	която	не	е	свързана	с	пенсионно	осигуряване.	

o Настоящата	директива	не	се	прилага	за	инвалидност	и	/	или	обезщетения	за	
наследници,	прикрепена	към	схеми	за	допълнително	пенсионно	осигуряване,	с	изключение	
на	специалните	разпоредби	на	членове	5	и	6,	свързани	с	обезщетения	за	наследници.	

o Настоящата	директива	се	прилага	само	за	периоди	на	заетост,	попадащи	след	
транспонирането	му	в	съответствие	с	член	8.	

o Настоящата	директива	не	се	прилага	по	отношение	на	придобиването	и	за-
пазването	на	допълнителни	пенсионни	права	на	работниците	движещи	се	в	рамките	на	една	
държава-членка.	

–	 дефинират	се	понятията:
•	 допълнителна	пенсия;
•	 схема	за	допълнително	пенсионно	осигуряване;
•	 активни	членове	на	схемата;
•	 период	на	изчакване;
•	 пасивни	пенсионни	права;
•	 стойност	на	пасивните	пенсионни	права;

–	 дефинират	се	условията:
	за	придобиване	на	права	по	силата	на	допълнителни	пенсионни	схеми;	
	запазване	на	пасивно	право	на	пенсия;
	предоставяне	на	информация;
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7. Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25.05.2009 г. относно условията за влизане 
и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана 
трудова заетост 

В директивата:
–	 се	определя	приложното	поле:

•	 	условията	за	влизане	и	пребиваване	за	повече	от	три	месеца	на	граждани	на	
трети	държави	на	 територията	на	 държавите-членки	 за	 целите	на	 висококвалифицирана	
трудова	заетост	в	качеството	им	на	притежатели	на	синя	карта	на	ЕС,	както	и	

на	членовете	на	техните	семейства;	
•	 условията	за	влизане	и	пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	и	на	чле-

новете	на	техните	семейства	по	смисъла	на	буква	„а“)	в	държави-членки,	различни	от	пър-
вата	държава-членка.

–	 дефинират	се	понятията:
o гражданин	на	трета	държава;
o висококвалифицирана	трудова	заетост;
o синя	карта	на	ЕС;
o първа	държава-членка;
o втора	държава-членка;
o членове	на	семейството;
o висока	професионална	квалификация;
o придобито	висше	образование;
o професионален	опит;
o регламентирана	професия;

–	 дефинират	се	условията	за:
	приемане;
	получаване	на	Синя	карта	на	ЕС;	
	основания	за	отказ;	
	отнемане	или	отказ	за	подновяване	на	синя	карта	на	ЕС;	
	процедура	по	заявление	и	издаване;
	достъп	до	пазара	на	труда;
	временна	безработица;
	Статут	на	дългосрочно	пребиваващи	в	ЕО	за	притежателите	на	синя	карта	на	ЕС;	
	Пребиваване	в	други	държави-членки;

8. Регламент № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5.04.2011 г. 
относно свободното движение на работници в Съюза
Този регламент регламентира правото на достъп:
Чл.1.1.	Всеки	 гражданин	на	държава-членка,	независимо	от	мястото	му	на	пребиваване,	
има	право	на	достъп	до	дейност	като	наето	лице	и	да	извършва	тази	дейност	на	територията	
на	друга	държава-членка	в	съответствие	със	законовите,	подзаконови	и	административни	
разпоредби,	уреждащи	заетостта	на	гражданите	на	тази	държава.	
2.	Той	има	право,	по-специално,	да	получава	достъп	до	свободни	работни	места	на	терито-
рията	на	друга	държава-членка	със	същото	предимство	като	гражданите	на	тази	държава.
Чл.2	Всеки	гражданин	на	държава-членка	и	всеки	работодател,	осъществяващ	дейност	на	
територията	на	държава-членка,	могат	да	разменят	своите	заявления	за	търсене	и	предлага-
не	на	работа	и	могат	да	сключват	и	изпълняват	трудови	договори	в	съответствие	с	действа-
щите	законови,	подзаконови	и	административни	разпоредби	без	каквато	и	да	е	дискрими-
нация	в	резултат	на	това.

–	 Дефинират	се:
o Заетост	и	равно	третиране;
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o Семейства	на	работниците;
o Механизъм	за	попълване	на	свободните	работни	места;
o Задачи	и	функции	на	Европейското	бюро	за	координация;
o Мерки	за	регулиране	равновесието	на	пазара	на	труда;

9. Регламент на Съвета № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност 
на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността
Този регламент се прилага за цялото законодателство,	което	се	отнася	до	следните	кло-
нове	на	социално	осигуряване:	
(а)	обезщетения	за	болест	и	майчинство;	
(б)	обезщетения	за	инвалидност,	включително	обезщетенията	за	поддържане	или	подобря-
ване	на	способността	за	печалба;	
(в)	обезщетения	за	старост;	
(г)	обезщетения	на	преживелите	лица;	
(д)	обезщетения	при	трудови	злополуки	и	професионална	болест;	
(е)	помощи	при	смърт;	
(ж)	обезщетения	при	безработица;
(з)	семейни	обезщетения.	

Настоящият	регламент	се	прилага	за	всички	общи	и	специални	схеми	на	социално	
осигуряване,	независимо	дали	с	или	без	плащане	на	лични	вноски,	и	за	схеми,	които	касаят	
отговорността	на	работодател.

–	 дефинират	се	понятията:
o „работещ“
o трансграничен	работник
o сезонен	работник;
o бежанец;
o лице	без	гражданство;
o член	на	семейство;
o „преживял“;
o постоянно	пребиваване;
o пребиваване;
o законодателство;
o конвенция	за	социално	осигуряване;
o компетентен	органи;
o административна	комисия;
o институция;
o компетентна	институция;
o компетентна	държава;
o осигурителни	периоди;
o периоди	на	трудова	заетост;
o обезщетения	и	пенсии;
o семейни	обезщетения;
o помощи	при	смърт;

–	 уреждат	се	условията	за:
•	 Допускане	до	доброволно	или	незадължително	продължено	осигуряване;
•	 Отказ	от	клаузите	за	постоянно	пребиваване;
•	 Преоценка	и	предотвратяване	на	натрупване	на	обезщетения;
•	 Тълкуване	на	приложимото	законодателство;
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10. Регламент № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. 
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение 
на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006
Този регламент:

„Определя	 задачите	 на	 Европейския	 фонд	 за	 регионално	 развитие	 (ЕФРР),	 обхвата	
на	неговата	подкрепа	с	оглед	на	целта	„Инвестиции	за	растеж	и	работни	места“	и	на	целта	
„Европейско	териториално	сътрудничество“,	както	и	специалните	разпоредби	по	отношение	на	
предоставяната	по	линия	на	ЕФРР	подкрепа	за	целта	„Инвестиции	за	растеж	и	работни	места“.

–	Обхват/подкрепа:
а)	производствени	инвестиции,	които	допринасят	за	създаването	и	запазването	на	

устойчиви	работни	места,	чрез	преки	помощи	за	инвестиции	в	МСП;	
б)	производствени	инвестиции,	независимо	от	мащаба	на	съответното	предприятие,	

които	допринасят	за	постигането	на	инвестиционните	приоритети,	посочени	в	член	5,	точ-
ки	1	и	4,	и	когато	тези	инвестиции	включват	сътрудничество	между	големи	предприятия	и	
МСП	–	в	член	5,	точка	2;	

в)	инвестиции	в	инфраструктура,	която	предоставя	основни	услуги	на	гражданите	в	
областта	на	енергетиката,	околната	среда,	транспорта	и	ИКТ;	

г)	инвестиции	в	социална,	здравна,	научноизследователска,	иновационна,	стопанска	
и	образователна	инфраструктура;	

д)	инвестиции	за	развиване	на	вътрешния	потенциал	посредством	инвестиции	в	дъл-
готрайни	материални	активи	за	оборудване	и	маломащабна	инфраструктура,	включително	
маломащабна	инфраструктура	за	културен	и	устойчив	туризъм,	обслужващи	дейности	за	
предприятията,	подкрепа	за	органите	за	научни	изследвания	и	иновации	и	инвестиции	в	
технологии	и	приложни	изследвания	в	предприятията;

е)	 изграждане	 на	 мрежи,	 сътрудничество	 и	 обмяна	 на	 опит	 между	 компетентни-
те	регионални,	местни,	градски	и	други	публични	органи,	икономическите	и	социалните	
партньори	и	съответните	организации,	представляващи	гражданското	общество,	посочени	
в	член	5,	параграф	1	от	Регламент	(ЕС)	№	1303	/2013,	проучвания,	подготвителни	действия	
и	изграждане	на	капацитет.

–	дефинират	се	понятията:
o тематична	концентрация;
o инвестиционни	приоритети;
o Показатели	за	целта	„Инвестиции	за	растеж	и	работни	места“;
o Региони	с	неблагоприятни	природни	или	демографски	условия;

III. Документи, имащи индиректно отношение към мобилността:

o Регламент	№	987/2009	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	16.09.2009	г.	
година	за	установяване	процедурата	за	прилагане	на	Регламент	№	883/2004	за	координация	
на	системите	за	социална	сигурност	–	http://www.nssi.bg/images/bg/regulations/euregulations/
Regl_EO_987_2009.pdf;

o Регламент	№	988/2009	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	16.09.	2009	г.	
за	изменение	на	Регламент	№	883/2004	за	координация	на	системите	за	социална	сигурност	
и	за	определяне	на	съдържанието	на	неговите	приложения;

o Регламент	 №	 1244/2010	 на	 Комисията	 от	 9.12.2010	 г.	 за	 изменение	 на	
Регламент	№	883/2004	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	за	координация	на	системите	

http://www.nssi.bg/images/bg/regulations/euregulations/Regl_EO_987_2009.pdf
http://www.nssi.bg/images/bg/regulations/euregulations/Regl_EO_987_2009.pdf
http://www.nssi.bg/images/bg/regulations/euregulations/Regl_EO_987_2009.pdf


86

за	социална	сигурност	и	Регламент	№	987/2009	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	за	
установяване	процедурата	за	прилагане	на	Регламент	№	883/2004	за	координация	на	систе-
мите	за	социална	сигурност;

o Регламент	№	 465/2012	 на	 Европейския	 парламент	 и	 на	 Съвета	 от	 22.	 май	
2012	г.	за	изменение	на	Регламент	№	883/2004	за	координация	на	системите	за	социална	си-
гурност	и	на	Регламент	№	987/2009	за	установяване	процедурата	за	прилагане	на	Регламент	
№	883/2004	(текст	от	значение	за	ЕИП	и	за	Споразумението	ЕС	–	Швейцария);

o Регламент	 №	 1224/2012	 на	 Комисията	 от	 18.12.2012	 г.	 за	 изменение	 на	
Регламент	№	883/2004	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	за	координация	на	системи-
те	за	социална	сигурност	и	Регламент	№	987/2009	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	
за	установяване	процедурата	за	прилагане	на	Регламент	№	883/2004	(текст	от	значение	за	
ЕИП	и	за	Швейцария);

o Регламент	№	1231/2010	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	24.11.2010	г.	
за	разширяване	обхвата	на	Регламент	№	883/2004	и	на	Регламент	№	987/2009	по	отношение	
на	гражданите	на	трети	държави,	които	все	още	не	са	обхванати	от	тези	регламенти	един-
ствено	на	основание	тяхното	гражданство;

o Регламент	на	Съвета	№	1408/71	за	прилагането	на	схеми	за	социална	сигур-
ност	на	наети	лица,	самостоятелно	заети	лица	и	членове	на	техните	семейства,	които	се	
движат	в	рамките	на	Общността	(8)	(9)	(10)	(11);

o Регламент	№	859/2003	на	Съвета	от	14.05.2003	г.	за	разширяване	на	прилож-
ното	поле	на	разпоредбите	на	Регламент	№	1408/71	и	Регламент	№	574/72	за	граждани	на	
трети	страни,	които	все	още	не	са	субект	на	тези	разпоредби	единствено	на	основание	тях-
ното	гражданство;

IV. Източници на информация

Портал за мобилност на EURES
http://EC.europa.eu/EURES
На	 портала	 EURES	 мобилност	 се	 предоставя	 информация	 и	 инструменти,	 които	

предоставят	помощ	на	работниците	и	търсещите	работа,	които	желаят	да	отидат	в	друга	
държава-членка	да	живеят	и/или	работят	там.	Ако	щракнете	върху	раздела	„живот	и	рабо-
та“	на	уебсайта	на	EURES,	вие	ще	преминете	към	базата	данни	за	живот	и	труд.

•	 Когато	 изберете	 дадена	 държава-членка,	 можете	 да	 получите	 информация	 за	
устройването,	училища,	данъци,	разходите	за	живот,	здравеопазване,	социално	
осигуряване,	сравнимостта	на	квалификациите	и	др.

•	 „Информация	за	трудовия	пазар“	база	данни	е	друг	ценен	инструмент,	който	съ-
държа	 информация	 за	 последните	 тенденции	 на	 пазара	 на	 труда,	 разбивка	 по	
страни,	региони	и	работа.	Тя	е	достъпна	на	всички	езици.

Информация за свободното движение на работници
http://EC.europa.eu/Social	=	>	отивате	в	друга	страна	=	>	работа	в	друга	страна	от	ЕС
Много	подробен	източник	на	информация	за	свободното	движение	на	европейски	

граждани,	 граждани	на	ЕС,	 осчетоводяване	на	 работниците,	 разширяването	на	ЕС	 (пре-
ходни	разпоредби),	и	др.	Този	общ	сайт	за	трудовото	законодателство	съдържа	специално	
Директива	96/71/ЕО	относно	командироването	на	работници.	Информацията	е	достъпна	на	
всички	езици.
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Информация за живот, работа и пътуване в ЕС
http://EC.europa.eu/youreurope и http://europa.eu/eu-life
Много	подробен	източник	на	информация	за	живот	и	работа	в	държавите-членки.	

Информацията	е	много	обширна	и	преведена	на	всички	езици.	Може	да	получите	отговор	
на	въпроси	като:	Бих	искал	да	се	преместя	в	друга	европейска	страна.	Как	да	кандидатствам	
за	разрешение	за	пребиваване?	Отговорите	на	тези	и	други	въпроси	могат	да	бъдат	получе-
ни	от	централната	информационна	служба	Europe	Direct.

Доклад за гражданство на ЕС
http://EC.europa.eu/Justice/Policies/Citizenship/policies_citizenship_intro_en.htm
Този	сайт	съдържа	доклада	за	гражданството	на	ЕС	2010.	Този	доклад	съдържа	пра-

вата	и	предимствата	да	си	гражданин	на	ЕС.	Той	обяснява	основните	пречки,	които	гражда-
ните	все	още	срещат	в	ежедневния	им	живот,	когато	те	се	възползват	от	своите	права	в	ЕС	
и	очертава	планираните	мерки,	така	че	те	могат	да	отстояват	правата	си.

Право на пребиваване на граждани на ЕС, както и граждани от трети страни
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons asylum_immigration/index_fr.htm
Уебсайт	на	ЕС	за	правото	да	се	движат	и	да	пребивават	на	територията	на	Съюза	на	

граждани	от	трети	страни,	както	и	информация	по	въпросите	на	имиграцията,	влизане	и	
пребиваване	на	висококвалифицирани	работници	(синя	карта	на	ЕС)	и	др.

Правна информация за координация на социалната сигурност на ЕС
http://EC.europa.eu/Social	=	>	отивате	в	друга	страна	=	>	координация	на	социална-
та	сигурност	на	ЕС
Този	 сайт	 съдържа	 важна	 информация	 за	 координация	 на	 социалната	 сигурност.	

Можете	да	получите	достъп	до	текстовете	на	най-важните	правила	на	всички	езици,	както	
Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	Регламент	(ЕО)	№	987/2009,	и	т.н.

Мрежата TRESS за координация на социалната сигурност
www.trESS-Network.org
Това	е	сайта	за	координация	на	социалната	сигурност	–	плотформа	за	„обучение	и	

прилагане	на	европейското	социално	осигуряване.“	Този	уебсайт	предоставя	информация	
за	координация	Регламенти	(ЕИО)	№	1408/71,	(ЕО)	№	883/2004,	(ЕО)	№	987/2009,	както	и	
на	съответните	регламенти	за	прилагане.	Той	съдържа	също	и	съдебната	практика	на	Съда	
на	Европейските	общности.

Системите за социална сигурност в държавите-членки
www.MISSOC.org
MISSOC	е	система	на	ЕС	за	взаимно	информиране	за	социална	защита	/	социална	

сигурност.	Тя	е	достъпна	на	английски,	френски	и	немски	и	предоставя	подробна,	сравнима	
и	редовно	актуализирана	информация	за	на	националните	социалноосигурителни	системи.

MISSOC	публикува	сравними	примери	за	социално	осигуряване	в	31	държави	(27-те	
държави	членки	на	ЕС	както	и	Исландия,	Лихтенщайн,	Норвегия	и	Швейцария)	в	12	ос-
новни	области	на	защита:	финансиране,	здравеопазване,	болест,	майчинство,	инвалидност,	
напреднала	възраст,	наследствени	права,	трудовите	злополуки	и	заболявания,	семейство,	
безработица,	гарантиран	минимален	доход,	грижи.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons
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Издания на ЕС
http://EC.europa.eu/EUlisses
„EUlisses“	е	нов	портал	на	ЕС,	който	предлага	лесен	достъп	до	европейска	и	нацио-

нална	информация	за	социалноосигурителни	права	и	задължения	на	мобилните	граждани	
в	Европа.	EUlisses	дава	информация	за	пенсии.	Целта	на	EUlisses	е	да	предостави	на	тези	
граждани	европейска	и	национална	информация	на	техните	социалноосигурителни	права	и	
задължения.	Също	така	се	дават	отговори	на	често	задавани	въпроси.	

Трудовото законодателство и организацията на работа
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
employment_rights _and_work_organisation/index_fr.htm
Европейският	съюз	има	минимални	правила	относно	правата	на	работниците	и	на	

организацията	на	работа.	Тези	регламенти	 засягат	масови	уволнения,	несъстоятелност	и	
компании	преход,	консултации	и	информация	на	работниците,	работното	време,	равно	тре-
тиране	и	равно	заплащане	както	и	командироване	на	работници.	Регламентите	се	допълват	
от	рамкови	споразумения	между	европейските	социални	партньори.	Трудово	правната	ин-
формация	е	на	разположение	на	www.labourlawnetwork.eu

Осчетоводяване: 
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/contact/index_fr.htm

Конвенция-модел на ОИСР 
http://www.oecd.org/Document/37/0,2340,en_2649_33747_1913957_1_1_1_37427,00.html
Той	 сайт	на	Организацията	 за	икономическо	 сътрудничество	и	 развитие	 съдържа	

конвенцията-модел	на	ОИСР	за	избягване	на	двойното	данъчно	облагане,	плюс	свързани	с	
това	допълнителна	информация	(коментари	и	т.н.).

"Данъци в Европа“‚ база данни
http://EC.europa.eu/taxation_customs/taxinv/Welcome.do
База	 данни	 „данъци	 в	 Европа“	 (TEDB)	 е	 онлайн	 информационна	 служба	 на	

Европейската	комисия	и	предоставя	информация	(на	английски	език)	за	най-важните	данъ-
ци	в	страните	членки	на	ЕС.	Достъпът	е	свободен	от	такса.	Системата	съдържа	информация	
за	600	данъка	във	всички	държави-членки,	предоставени	на	комисията	от	националните	
органи.

PLOTEUS & Euroguidance
http://EC.europa.eu/PLOTEUS & http://www.euroguidance.net
Целта	на	PLOTEUS	е	да	помогне	на	ученици	и	студенти,	 търсещи	работа,	на	ра-

ботници	и	служители,	на	родители,	на	професионални	съветници	и	учители	в	търсенето	
на	обучение	по	програми	и	обучение	в	Европа.	Euroguidance	насърчава	мобилността	чрез	
подпомагане	на	 образователни	и	професионални	 съветници	и	 заинтересованите	 лица	 да	
разгледат	възможностите,	достъпни	за	европейските	граждани	в	Европа.	

Признаване на професионални квалификации
http://EC.europa.eu/internal_market/Qualifications
Този	сайт	съдържа	Европейските	правила	относно	признаването	на	професионални	

квалификации,	както	и	директиви,	които	управляват	определени	професии.	Освен	това,	тя	
съдържа	обяснения	относно	законодателството	на	ЕС	за	временна	мобилност,	автоматично-
то	признаване	на	професионалните	квалификации	и	признаването	на	работа	опит	в	някои	
дейности.

http://www.labourlawnetwork.eu
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/contact/index_fr.htm


89

Други
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.3.html
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/mobility/working/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&intPageId=983&langId=bg
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=bg&langChanged=true 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/partners/eryica_EN.asp
http://pjp-eu.coe.int/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
http://www.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=bg
http://www.fnss-bg.org/
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/eures_bg.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=bg&catId=2557&parentCategory=2557
http://www.erasmusplus.de/
http://www.erasmusplus.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rechtsgrundlagen/Aufruf_2015/
Aufruf_2015_Programmleitfaden_en_Version3.pdf

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.3.html
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/mobility/working/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&intPageId=983&langId=bg
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=bg&langChanged=true
http://www.coe.int/t/dg4/youth/partners/eryica_EN.asp
http://pjp-eu.coe.int/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
http://www.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=bg
http://www.fnss-bg.org/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/eures_bg.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=bg&catId=2557&parentCategory=2557
http://www.erasmusplus.de/
http://www.erasmusplus.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rechtsgrundlagen/Aufruf_2015/Aufruf_2015_Programmleitfaden_en_Version3.pdf
http://www.erasmusplus.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rechtsgrundlagen/Aufruf_2015/Aufruf_2015_Programmleitfaden_en_Version3.pdf
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Б. Мобилността на работната сила в България

I. Значение и характер на мобилността на работната сила в България. 

Мобилността	на	заетите,	се	явява	важен	и	необходим	инструмент	за	гъвкаво	и	ефек-
тивно	функциониране	на	пазара	на	труда	в	България.	Трудовата	мобилност,	може	да	разре-
ши	или	да	смекчи	редица	проблеми	предизвикани	от	демографската	криза	и	структурният	
дефицит	на	работна	сила	на	националния	пазар	на	труда.	В	свое	Становище	Европейския	
икономически	и	социален	комитет	/SOC/	283-22.04.2008	г.	определя	мобилността	като	аб-
солютно	необходим	инструмент	за	гъвкавост	и	сигурност,	за	ефективност	на	пазара	на	тру-
да.	През	последните	години	държавите	членки	на	ЕС,	които	бяха	с	най-високо	общо	ниво	на	
мобилност	отбелязаха	и	силен	икономически	растеж	и	силно	намален	дял	на	безработица-
та.	Положителната	роля	на	мобилността,	каквато	е	по	принцип,	не	бива	да	се	абсолютизира.	
Оценката	на	мобилността	е	релативна	по	отношение	на	резултата,	който	предизвиква	за	
личност,	фирма,	пазар	на	труда.	Така	например,	положителната	от	личностна	гледна	точка	
мобилност	при	текучеството	има	негативен	ефект	за	фирмата.

1. Видове мобилност и фактори влияещи върху мобилността на работната сила в 
България.

1.1. Видове мобилност.
Определянето	на	видовете	мобилност	на	работната	сила,	респективно	на	заетите,	

зависи	от	избраните	критерии	за	класификация.
В	изследването,	предшестващо	написването	на	настоящия	Наръчник,	е	използвана	

една	от	възможните	и	подходящи	класификации	на	мобилността.	
В	случая	се	спираме	на	следната	класификация	на	мобилността	в	страната:	
–	 териториална,	географска;
–	 професионална	/	промени	в	професионалният	статус/;
–	 социална	/промени	в	социалния	статус/;	
–	 входяща	или	изходяща	мобилност	по	отношение	на	пазара	на	труда;
–	 входяща	или	изходяща	по	отношение	на	предприятието,	фирмата	работодател;
–	 вътрешна	по	отношение	на	фирмата	работодател;
–	 временна;
–	 постоянна;
–	 доброволна,	като	лично	решение;
–	 принудителна,	като	външно	решение	или	принуждаващо	обстоятелство;
–	 положителна,	като	резултат	за	личността	и/или	обществото,	фирмата;
–	 отрицателна,	като	резултат	за	личността	и/или	обществото,	фирмата;
–	 виртуална	мобилност	чрез	дистанционна	работа.
Към	видовете	мобилност	 трябва	да	прибавим	и	дистанционната	работа	като	осо-

бена	форма	на	мобилност.	Дистанционната	работа	е	своеобразна	форма	на	виртуална мо-
билност	на	заетите.	Нейното	приложение	все	повече	се	разширява	не	само	като	брой	на	
заетите,	но	и	като	обхват	на	все	повече	сектори	и	професии.	Гъвкава,	мотивираща,	пестяща	
време	и	енергия,	с	напредъка	на	комуникационните	технологии	дистанционната	работа	се	
превръща	в	бъдещето	на	заетостта.	

Към	видовете	мобилност	на	заетите	трябва	да	отнесем	и	техните	преходи	на	пазара	
на	труда,	от	заетост	към	безработица	и	обратно.	Тези	преходи	променят	трудовият	им	ста-
тут,	което	по	същество	е	социална	мобилност.
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Мобилността	може	да	бъде	двойна	или	тройна	комбинация	от	географската,	профе-
сионалната	и	социалната	мобилност.	Тази	комбинация	обаче	може	да	приеме	само	с	едно	от	
полюсно	противоположните	състояния	на	другите	видове	мобилност,	а	именно-доброволна	
или	принудителна,	временна	или	постоянна,	положителна	или	отрицателна,	външна	или	
вътрешна.

1.2. Основни прояви на географската, професионалната и социалната мобил-
ност на работната сила.
а. Географската мобилност на работна сила се проявява:
–	по	отношение	на	страната	и	българския	пазар	на	труда,	като	емиграция	и	имигра-

ция;
–	по	отношение	на	населеното	място,	като	изселване	в	друг	район	на	страната	с	цел	

трудова	заетост	или	ежедневна	трудова	миграция	в	друго	населено	място;
–	като	временна	заетост	чрез	командироване	на	работници	в	страната	или	извън	нея;
–	като	временно	назначение	във	филиал	на	фирмата	намираш	се	в	друго	населено	

място.
б. Професионалната мобилност на работна сила се проявява:
–	по	отношение	на	заетите	във	фирмата,	като	професионално	обучение	и	кариерно	

израстване,	валидиране	на	неформално	придобити	знания	и	умения,	ротация	на	работни	
места	и	длъжностни	позиции;

–	по	отношение	на	безработните	като	преход	към	заетост	след	професионално	обу-
чение	чрез	субсидиране	по	програми	или	мерки	по	ЗНЗ,	НПДЗ,	ОП	„РЧР“,	или	по	договор	
с	работодател	(например	по	чл.	235	от	КТ);

–	по	отношение	на	безработни	завършили	курсове	за	повишаване	или	придобиване	
на	квалификация	без	да	е	гарантирано	назначението	им,	като	повишаване	на	професионал-
ната	компетентност.

в. Социалната мобилност се проявява:
–	като	промяна	на	трудовия статус на хората,	като	промяна	към	заетост	или	към	

безработица.	Безработицата	засяга	особено	силно	уязвимите	рискови	групи.	Такива	са	гру-
пите	на	хората	с	трайни	увреждания,	продължително	безработните,	безработните	с	ниска	
професионална	 квалификация	 и	 образование,	 безработните	 от	 етническите	 малцинства,	
безработните	младежи	отпаднали	от	образователната	система,	лицата	над	50	години,	обез-
куражените,	имигрантите	със	статут	на	бежанци.	Отпадането	им	от	пазара	на	труда	е	из-
ключително	негативна	социална	мобилност	и	обратното,	позитивна	социална	мобилност	
настъпва,	когато	личността	се	включва	на	пазара	на	труд;

–	като	промяна	на	социалната позиция	на	заетите	вътре	във	фирмата,	чрез	образо-
вателно,	 професионално	и	 кариерно	израстване,	 като	промяна	 във	 семейният	му	 статус,	
доходите	и	социалния	престиж;

–	като	трудова	емиграция	извън	България,	която	променя	значимо	социалния	статут	
на	емигранта	и	на	близките	му	хора.	

Обикновено	мобилността	е	протича	като	съчетание	от	двата	или	трите	вида	основни	
мобилности-географската,	професионалната	и	социалната.	

1.3. Фактори влияещи на мобилността на работната сила.
а. Жизнената среда.

Мобилността	на	населението,	както	и	на	икономически	активната	му	част,	заетите,	
се	определят	от	пет	основни	области	на	жизнената	среда,	на	които	се	базира	и	съществува	
самото	общество.	Мобилността	на	заетите	се	определя	от	параметрите	на	следните	области	
на	човешката	дейност:
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–	от	сферата	на	труда,	от	параметрите	на	съществуващата	заетост,	от	условията	на	
труда,	които	зависят	от	характера	и	състоянието	на	икономиката;

–	от	обитаването,	от	жилищните	условия	и	среда;	
–	от	социалната	инфраструктура,	от	наличие	и	състояние	на	здравеопазването,	обра-

зованието,	социалните	услуги;
–	от	техническата	инфраструктура	–	от	наличието	и	състоянието	на	електроенергий-

ната	система,	от	комуникациите,	водоснабдяване,	пречиствателни	съоръжения,	отоплител-
ни	инсталации;

–	от	отдихът,	от	възможността	за	физиологично	възстановяване	на	заетите	лица,	от	
условията	за	почивка,	от	състоянието	на	околната	среда.

Незадоволителното	състояние	на	някоя	от	параметрите	на	тези	области	от	лично-
стна	гледна	точка,	при	положение,	че	те	не	могат	да	бъдат	подобрени	в	приемлив	срок	или	
изобщо,	поражда	потребност	от	смяна	на	средата.	Тази	смяна	може	да	се	осъществи	чрез	
мобилност	към	по-добри	параметри	в	съответната	област.

Мобилността	може	да	 бъде	 комбинация	 от	 различните	 видове	мобилност	 в	 зави-
симост	от	конкретната	потребност	 за	промяна.	Реализацията	на	мобилността	обаче	не	 е	
придружена	от	гаранция	за	положителен	резултат.	Процеса	зависи	от	множество	фактори	
и	има	вероятностен	характер.

Ефекта	от	мобилността	е	относителен,	положителната	от	личностна	 гледна	точка	
мобилност	може	да	е	негативна	за	региона	или	за	фирмата	работодател,	каквито	са	напри-
мер	случаите	с	текучеството	на	кадрите.

б. Основаните неравновесия на пазара на труда генериращи мобилност.
Икономиката	на	страната	ни	се	характеризира	с	големи	регионални	и	структурни	

диспропорции	пораждащи	мобилност	на	работната	сила;
На	локалното	равнище	община,	област,	националния	пазар	на	труда	в	редица	кон-

кретни	случаи	е	с	изчерпан	трудов	потенциал.	Един	от	основните	фактори	за	това	състоя-
ние	е	външната	емиграция;

Емиграцията	придоби	структурен	характер.	Емигрират	младите,	образовани	и	ква-
лифицирани	кадри,	и	 голяма	част	от	тези	които	завършват	образованието	си	в	чужбина.	
Процеса	влошава	още	повече	трудовия	потенциал	на	страната;

Съществува	и	се	задълбочава	траен	дефицит	на	работна	сила	по	редица	професии;
Съществува	не	равновесие	между	подготовката	на	кадри	и	потребностите	на	иконо-

миката.	Професионалното	образование	не	подготвя	необходимите	кадри	или	ги	подготвя	
лошо,	което	налага	допълнително	обучение	от	страна	на	работодателите.	Обучението	се	
провежда	по	стари	методи	със	старо	технологично	оборудване;

Липсва	надеждно	прогнозиране	на	потребностите	от	кадри;
Фирмите	от	неформалната	икономика	задълбочават	неравновесието	между	подго-

товката	на	кадри	и	потребностите	на	икономиката.	Те	не	подготвят	кадри,	а	„крадат“	готови	
от	лоялните	фирми.	Ползват	ресурс	от	не	внесени	или	осъществени	на	минимален	осигу-
рителен	праг	социални	осигуровки,	за	привличане	на	кадри.

Основните	не	равновесия,	които	пораждат	миграция	са	следните:
•	 между	наличния	трудов	ресурс	в	национален	мащаб	и	неговото	териториално	

разпределение	и	ползване,	 поради	 слаба	 териториална	мобилност	на	 заетите.	Трудовото	
възнаграждение,	не	включва	разходите	за	наемане	на	жилище	или	транспорт,	когато	работ-
ната	място	е	отдалечено,	обстоятелство	ограничаващо	мобилността;

•	 между	очакванията	за	заплащане	и	реалните	професионално-квалификационни	
качества,	които	притежава	част	от	работната	сила.	Понякога	тези	очаквания	са	неадекватно	
високи	особено	при	младите	и	ниско	квалифицираните	работници;

•	 предизвикани	от	влошена	работна	среда,	условия	на	труд,	възможност	за	карие-
ра,	генериращи	текучество	на	персонала;
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•	 предизвикани	на	пазара	на	труда	от	нелоялно	поведение	на	обучени	от	определе-
на	фирма,	които	я	напускат	веднага	след	обучението	за	по	високо	заплащане	в	друга	фирми;

•	 поради	нарушаване	на	трудовото	законодателство	–	полагане	на	труд	без	трудови	
договори,	не	плащане	на	трудовите	възнаграждения;

•	 от	неправомерно	използване	на	висококвалифицирана	работна	сила,	за	дейности	
с	по-ниска	квалификация	от	притежаваната;

•	 от	сегментиран	пазар	на	труда	с	ниска	мобилност	със	силно	влияние	на	сезонния	
фактор.

2. Входящата, изходяща и вътрешната мобилност на работната сила в предприятието 
и на пазара на труда. Финансови аспекти.

Предприятието,	фирмата	и	самонаетите	са	основните	субекти	на	заетост	на	пазара	
на	труда.	

Входящата	и	изходяща	мобилност	на	работната	сила,	прехода	от	безработица	към	
заетост	и	обратното,	се	реализират	чрез	наемане	и	освобождаването	на	персонал	в	пред-
приятието	чрез	 трудов	договор,	чрез	 самонаемане	или	 граждански	договор.	Вътрешната	
мобилност	намира	израз	в	кариерното	израстване	и	промяната	на	професионално-квалифи-
кационния	статут	на	заетите	във	предприятието.

Политиките	на	пазара	на	труда	се	осъществява	посредством	различни	инструмен-
ти	и	институции.	Сред	тях	като	основен	инструмент	се	откроява	Националният	план	за	
действие	по	заетостта	(НПДЗ),	който	е	финансиран	от	Държавния	бюджет	и	Оперативна	
програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“	(ОП	„РЧР“).	Чрез	него	се	субсидира	част	от	
онази	необходима	мобилност,	която	цели	преодоляване	или	поне	смекчаване	на	структур-
ния	дефицит	на	работна	сила	на	националния	пазар	на	труда,	и	която	стимулира	инвести-
ционният	процес.	

Ограничения	финансов	ресурс	на	плана	не	позволява	пълно	разгръщане	на	идеи-
те	и	политиките	генериращи	необходимата	мобилност	на	работната	сила	единствено	чрез	
субсидии.	Ето	защо,	работодатели	освен	чрез	ползването	на	субсидирани	мерки	от	НПДЗ,	
осъществяват	мобилността	на	работната	сила	в	предприятието	и	чрез	собствени	средства	и	
усилия,	назначавайки	или	освобождавайки	персонал	на	собствен	риск.	

Въпреки	ограничението	на	финансовия	ресурс	в	годишните	НПДЗ,	работодателите	
и	работниците	имат	възможност	да	се	възползват	от	значителен	списък	на	стимули	за	гео-
графска,	професионална	и	социална	мобилност.

3. Входяща и вътрешна мобилност в предприятието. Назначаване и обучение на 
персонал чрез субсидирани мерки, програми, схеми и проекти.

Както	бе	посочено	чрез	мерките,	програмите	и	схемите	заложени	в	Националният	
план	за	действие	по	заетостта,	се	предоставят	възможности	за	ползване	на	субсидии,	които	
да	стимулират	повишаването	на	заетостта	и	обучението	на	работната	сила.	

Тези	субсидии	освен	че	стимулират	входящата	мобилност,	спомагат	и	за	стабилиза-
цията	на	съществуващата	заетост,	предотвратяват	нежелано	текучество	на	персонал.

Субсидираната	заетост,	наемането	на	персонал	чрез	субсидирани	мерки,	програми,	
схеми	и	проекти,	се	основава	на	политиките	заложени	в	трудовото	законодателство	и	по	
конкретно	в	Закона	за	насърчаване	на	заетостта.	

Субсидираната	заетост	се	финансира	от	Държавния	бюджет.	„Ежегодно	със	Закона	
за	държавния	бюджет	на	Република	България	се	осигуряват	средства	за	финансиране	на	
мерки	и	програми	по	активната	политика	по	заетостта,	приети	от	Министерския	съвет.“	
(Чл.	14.	(1)	–ЗНЗ).
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Отпускането	на	средствата	се	осъществява	като	минимална	помощ	съгласно	разпо-
редбите	на	Регламент	(ЕО)	№	1998/2006	на	Комисията	от	15	декември	2006	г.	за	прилагане	
на	 чл.	 87	 и	 88	 от	 договора	 към	минималната	 помощ	 като	 администратор	 на	 помощта	 е	
Агенцията	по	заетостта.	(Чл.	16а.	–ЗНЗ).

Средствата	се	предоставят	въз	основа	на	сключен	договор	между	Агенцията	по	зае-
тостта	и	следните	субекти	ползващи	субсидията:

1.	безработното	лице;
2.	работодателя;
3.	обучаващата	институция;
4.	лице	по	чл.	42а,	ал.	1	на	ЗНЗ;	
5.	Министерството	на	правосъдието	чрез	Главна	дирекция	„Изпълнение	на	наказа-

нията“	и/или	нейните	териториални	звена;
6.	лицензираната	институция,	осъществяваща	професионално	ориентиране.

В	договора	задължително	се	посочват:
1.	видът	на	програмата	или	мярката	за	насърчаване	на	заетостта;
2.	срокът	на	действие	на	договора;
3.	предназначението	и	размерът	на	предоставените	средства;
4.	отговорността	на	страните	при	неизпълнение	на	договора.	(на	Чл.	30б-	ЗНЗ).

Средствата	са	предназначени	за	трудови	възнаграждения,	за	социално	осигуряване,	
за	обучение,	за	стипендии	и	транспортни	разходи	при	обучение,	за	започване	на	самостоя-
телна	стопанска	дейност,	за	насърчаване	на	териториалната	мобилност,	за	застраховане,	за	
професионално	ориентиране	и	някои	допълнителни	разходи.(Чл.	30а.-ЗНЗ).

II. Субсидирани мерки насочени към работодателите за наемане на персонал.

НПДЗ	и	ОП	„РЧР“	предвижда	следните	конкретни	мерки,	програми,	схеми	и	проек-
ти,	които	предоставят	субсидии	насочени към работодателите за наемане на персонал т.е.	
за	подкрепа	на	входящата	мобилност	на	работна	сила	във	фирмата.	

Списъка	и	параметрите	на	тези	мерки,	програми,	схеми	и	проекти,	търпят	известни	
промени	в	ежегодните	НПДЗ,	но	в	основната	си	част	и	като	принципи	и	политика	насочени	
към	повишаване	на	заетостта	и	нейното	качество,	те	остават	неизменни.

1. Мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал. 1 ЗНЗ)

Цел:	Насърчаване	на	работодателите	да	наемат	на	работа	безработните	лица	до	29-годишна	
възраст	и	да	им	осигурят	заетост	за	не	по-малко	от	12	месеца.

Обект:	Регистрирани	безработни	младежи	до	29	г.	насочени	от	бюрата	по	труда.

Обхват:	Цялата	страна.	

Действия:	Работодателят	разкрива	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	не	
е	освобождавал	работници	и	служители	на	същите	длъжности,	на	които	се	наемат	безра-
ботните	лица.	Работните	места	се	запазват	не	по-малко	от	12	месеца	и	се	сключва	трудов	
договор	с	бюрото	по	труда	и	с	безработното	лице	за	същия	срок.	

Финансиране:	От	държавния	бюджет1	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работода-

1	 Съгласно	разпоредбите	на	Регламент	на	ЕК	1998/2006	 г.	 от	15.12.2006	 г.	 относно	приложението	на	чл.	 107	и	108	
от	ДФЕС	(стари	чл.	87	и	88	от	Договора	 за	ЕО)	 за	минималната	помощ,	ОВ	L	379/28.12.2006	г.,	 средствата,	които	се	
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теля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	
по	мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

2. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 
29-годишна възраст с трайни увреждания вкл. военноинвалиди, както и младежи от 
социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	от	12	месеца	на	безработни	младежи	до	29-годишна	възраст	с	
трайни	увреждания,	вкл.	военноинвалиди,	и	на	младежи	от	социални	заведения,	завършили	
образованието	си.
Обект:	 Регистрирани	 безработни	младежи	 до	 29-годишна	 възраст	 с	 трайни	 увреждания,	
вкл.	военноинвалиди,	и	на	младежи	от	социални	заведения,	завършили	образованието	си.	
Действия:	Работодателят	разкрива	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	не	
е	освобождавал	работници	и	служители	на	същите	длъжности,	на	които	се	наемат	безра-
ботните	лица.	Работните	места	се	запазват	не	по-малко	от	12	месеца	и	се	сключва	трудов	
договор	с	бюрото	по	труда	и	с	безработното	лице	за	същия	срок.	

Финансиране: От	държавния	бюджет	се	възстановяват	средствата	за	трудово	възнагражде-
ние;	допълнителни	възнаграждения	до	минималните	размери;	платен	отпуск;	възнагражде-
ние	по	чл.	40,	ал.	5	от	Кодекса	за	социално	осигуряване;	осигурителните	вноски	за	сметка	
на	работодателя	за	всички	осигурителни	фондове	за	първите	6	месеца.

3. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа на непълно работно 
време продължително безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36а от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	младежи	за	срок	от	6	месеца.

Обект:	Безработни	лица	до	29-годишна	възраст	с	непрекъснато	поддържана	регистрация	
не	по-малко	от	12	месеца,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“.	

Действия: 
•	 Работодателят	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	

работодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същи-
те	длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

4. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица 
до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж 
(чл. 36 б от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	младежи	до	29	години	завършили	средно	или	
висше	образование	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца.	

предоставят	на	Работодателя	от	Държавния	бюджет	по	чл.	36,	ал.	1	от	ЗНЗ,	представляват	минимална	помощ	(помощ	
„de	minimis“).	Правилото	„de	minimis“	не	се	отнася	за	бюджетни	предприятия/организации,	при	условие,	че	същите	не	
осъществяват	стопанска	дейност
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Обект:	Регистрирани	безработни	лица	до	29-годишна	възраст,	завършили	средно	или	ви-
сше	образование	и	без	трудов	стаж,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“.	

Действия:	Работодателят	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	
работодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същи-
те	длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца.	
Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	на	пълно	
работно	време.	

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работода-
теля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	
по	мярката	безработни	лица	и	наставника.	Периода	на	субсидирането	е	не	по-малко	от	6	и	
не	повече	от	18	месеца.

5. Мярка стажуване за безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)

Цел: Насърчаване	на	работодателите	да	осигуряват	заетост	чрез	стажуване	на	безработни	
младежи	до	29	години.

Обект:	Безработни	лица	до	29-годишна	възраст,	придобили	през	последните	24	месеца	ква-
лификация	по	професия	или	част	от	професия,	отговаряща	на	заеманата	длъжност,	и	които	
нямат	трудов	стаж	по	тази	професия.

Действия:	Работодателя	разкрива	работни	места	за	стажуване	и	сключва	договор	с	бюрото	
по	труда	и	трудов	договор	със	стажанта.

Финансиране: От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

6. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица 
до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за 
чиракуване (чл. 41а от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	и	обучение	на	конкретно	работно	място	на	безработни	мла-
дежи	с	основно	или	по-ниско	образование	и	без	квалификация	за	чиракуване	за	срок	до	6	
месеца.

Обект:	Безработни	лица	до	29-годишна	възраст	с	основно	или	по-ниско	образование	и	без	
квалификация.

Действия: 
•	 да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	6	месеца;
•	 да	сключи	със	съответния	наставник	допълнително	споразумение	към	основния	

му	трудов	договор	за	срок,	не	по-малък	от	6	месеца.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица	и	наставника.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца	
за	безработните	лица	и	не	по	малко	от	12	месеца	за	наставника.
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7. Мярка – стажуване на безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ)

Цел:	Насърчаване	на	работодателите	да	осигуряват	заетост	чрез	стажуване	на	безработни.

Обект:	Безработни	лица	придобили	през	последните	24	месеца	квалификация	по	професия	
или	част	от	професия,	отговаряща	на	заеманата	длъжност,	и	които	нямат	трудов	стаж	по	
тази	професия.

Действия:	Работодателя	разкрива	работни	места	за	стажуване	и	сключва	договор	с	бюрото	
по	труда	и	трудов	договор	със	стажанта.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

8. Мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия (чл. 
50 от ЗНЗ)

Цел:	Разкриване	на	работни	места	за	осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица	за	срок	от	
12	месеца,	като	се	насърчават	на	работодатели-микропредприятия	за	първите	пет	разкрити	
работни	места	за	безработни	лица.

Обект:	Безработни	лица.

Действия:	Работодателят	разкрива	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	
не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същите	длъжности,	
на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца.	Работодателя	
сключва	договор	с	бюрото	по	труда	и	трудов	договор	с	наетите	безработни	лица.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

9. Мярка насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно 
работно време (чл. 51 от ЗНЗ)

Цел: Разкриване	на	работни	места	за	осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица	на	непъл-
но	работно	време	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	лица.

Действия: 
•	 Работодателят	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	

работодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същи-
те	длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време;

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работода-
теля	получава	средства	за	осигурителните	вноски	за	наетите	по	мярката	безработни	лица.	
Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.
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10. Мярка – наемане на безработни лица с трайни увреждания или военноинва ли-
ди (чл. 52, ал.1 от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица	с	трайни	увреждания	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	лица	с	трайни	увреждания.

Действия:	Работодателят	разкрива	работни	места	и	ги	запази	за	не	по-малко	от	12	месеца,	
като	сключва	договор	с	бюрото	по	труда	и	трудов	договор	с	безработното	лице	за	същия	
срок;

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

11. Мярка – наемане на временна, сезонна или почасова работа на безработни 
лица с трайни увреждания (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица	с	трайни	увреждания	на	временна,	сезон-
на	или	почасова	работа	за	срок	до	6	месеца.

Обект:	Безработни	лица	с	трайни	увреждания.

Действия:	Работодателя	разкрива	работни	места	за	временна,	сезонна	или	почасова	работа	
и	ги	запази	за	не	по-малко	от	6	месеца,	като	сключва	договор	с	бюрото	по	труда	и	трудов	
договор	с	безработното	лице	за	същия	срок.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

12. Мярка – наемане на самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст 
(чл. 53 от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица	–	самотни	родители	(осиновители)	и/или	
майки	(осиновителки)	с	деца	до	3-годишна	възраст	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	лица	–	самотни	родители	(осиновители)	и/или	майки	(осиновителки)	с	
деца	до	3-годишна	възраст.

Действия: 
•	 Работодателят	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	

работодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същи-
те	длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	
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13. Мярка-наемане на работа безработни майки осиновителки с деца от 3 до 5 
годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	майки	(осиновителки)	с	деца	от	3	до	5-годишна	
възраст	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	майки	(осиновителки)	с	деца	от	3	до	5-годишна	възраст.

Действия: 
•	 Работодателя	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	ра-

ботодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същите	
длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

14. Мярка – наемане на безработни лица, изтърпели наказание лишаване от сво-
бо да (чл. 55 от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	лица,	изтърпели	наказание	„лишаване	от	сво-
бода“	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	лица,	изтърпели	наказание	„лишаване	от	свобода“,	в	срок	до	12	месеца	
от	освобождаването	от	мястото	за	изтърпяване	на	наказанието.

Действия: 
•	 Работодателя	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	ра-

ботодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същите	
длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време.

Финансиране: От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

15. Мярка – наемане на безработни лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	на	безработни	над	50-годишна	възраст	за	срок	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	над	50-годишна	възраст.

Действия: 
•	 Работодателя	да	разкрие	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	ра-

ботодателят	не	е	освобождавал	работници	и	служители,	наети	на	работни	места	за	същите	
длъжности,	на	които	се	наемат	безработните	лица,	и	ги	запази	не	по-малко	от	12	месеца;

•	 Да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	по-малък	от	12	месеца	
на	непълно	работно	време.
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Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица.	Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

16. Мярка – заетост на продължително безработни (чл. 55 в от ЗНЗ)

Цел:	 Насърчаване	 на	 работодателите	 да	 наемат	 на	 работа	 продължително	 безработните	
лица	като	им	осигурят	заетост	от	12	месеца.

Обект:	Безработни	лица	с	регистрация	не	по-малко	от	12	месеца.

Действия:	Работодателят	разкрива	работни	места,	на	които	през	последните	три	месеца	не	
е	освобождавал	работници	и	служители	на	същите	длъжности,	на	които	се	наемат	безра-
ботните	лица.	Работните	места	се	запазват	не	по-малко	от	12	месеца	и	се	сключва	трудов	
договор	с	бюрото	по	труда	и	с	безработното	лице	за	същия	срок.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работода-
теля	получава	средства	за	осигурителните	вноски	за	наетите	по	мярката	безработни	лица.	
Периода	на	субсидирането	е	не	повече	от	6	месеца.	

17. Мярка – наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без 
квалификация за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ)

Цел:	Осигуряване	на	заетост	и	обучение	на	конкретно	работно	място	на	безработни	лица	с	
основно	или	по-ниско	образование	и	без	квалификация	за	чиракуване	за	срок	до	6	месеца.

Обект:	Безработни	лица	с	основно	или	по-ниско	образование	и	без	квалификация.

Действия:	Работодателят	трябва	да	сключи	трудов	договор	с	безработното	лице	за	срок	не	
по-малък	от	6	месеца;

Също	да	сключи	със	съответния	наставник	допълнително	споразумение	към	основ-
ния	му	трудов	договор	за	срок,	не	по-малък	от	6	месеца.

Финансиране:	От	държавния	бюджет	след	сключен	договор	с	бюрото	по	труда	работодате-
ля	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	за	наетите	по	
мярката	безработни	лица	и	наставника.	Периода	на	субсидирането	е:

•	 не	повече	от	6	месеца	за	безработните	лица;
•	 до	12	месеца	за	наставника	–	при	запазване	на	заетостта	на	наетото	за	чиракува-

не	безработно	лице	за	допълнителен	период,	равен	на	периода	на	субсидиране.
•	 до	12	месеца	за	наставника	–	при	запазване	на	заетостта	на	наетото	за	чиракува-

не	безработно	лице	за	допълнителен	период,	равен	на	периода	на	субсидиране.

18. Програма „Старт на кариерата“

Цел:	Основната	цел	на	програмата	е	да	бъдат	осигурени	възможности	за	придобиване	на	
трудов	стаж	на	безработни	младежи,	завършили	средно	или	висше	образование,	с	цел	улес-
няване	на	прехода	между	образование	и	заетост.	Предотвратяване	на	деквалификацията	на	
младежите	и	предоставяне	на	възможност	за	последващо	назначаване	на	част	от	младежите	
на	постоянна	работа;

Обект:	Програмата	се	реализира	в	два	компонента.
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Обект на Компонент 1	са	младежи	до	29	г.	без	трудов	стаж	по	специалността,	които	са	
завършили	висше образование (дипломирани)	и	са	регистрирани	в	дирекциите	„Бюро	по	
труда“;

Обект на Компонент 2	са	младежи	до	24	г.	завършили	професионално образование	през	
последните	24	месеца,	без	трудов	стаж	по	професията,	по	която	са	придобили	квалифика-
ция,	и	регистрирани	в	дирекциите	„Бюро	по	труда“.
Работодатели	по	Компонент	1	са	публични	администрации	–	централните	ведомства,	вклю-
чително	второстепенните	им	разпоредители	с	бюджетни	кредити	и	техните	териториални	
поделения,	които	са	от	администрацията	на	изпълнителната	власт,	съгласно	чл.	36	от	Зако-
на	за	администрацията,	областните	и	общинските	администрации.	По	Компонент	2	работо-
дателите	са	от	частния	сектор.

Обхват:	Програмата	се	реализира	на	територията	на	цялата	страна.

Дейности:	Министърът	на	труда	и	социалната	политика	утвърждава	квоти	с	работни	места	
по	Компонент	1.

По Компонент 1:	След	подбор	въз	основа	на	утвърдени	от	министъра	на	 труда	и	соци-
алната	политика	критерии	и	провеждане	на	интервю	от	работодатели,	 регистрираните	в	
дирекциите	„Бюро	по	труда“	безработни	младежи	ще	бъдат	назначавани	на	трудово	право-
отношение	за	срок	от	9	месеца.	Младежите	ще	бъдат	назначавани	на	експертни	длъжности	
по	трудово	правоотношение	извън	щатовете	на	администрацията	съгласно	чл.	30	в	от	ЗНЗ.	
Възможно	е	да	бъдат	назначавани	със	срок	на	изпитване,	съгласно	разпоредбите	на	Кодекса	
на	труда.	Заетите	по	тази	Програма	младежи	не	са	със	статут	на	стажанти,	а	наети	по	Коде-
кса	на	труда,	и	следователно	с	произтичащите	от	това	права	и	задължения.

По Компонент 2:	Младежите	ще	бъдат	назначавани	по	трудово	правоотношение	за	срок	от	
6	месеца.

Финансиране: 
А. От Държавния бюджет се осигуряват средства: 
На	 работодател,	 наел	 безработни	 лица	 по	Програмата,	 насочени	 от	Дирекции	 „Бюро	по	
труда“	за:
1.	трудови	възнаграждения	по	Компонент	1	и	по	Компонент	2	Програмата,	ежегодно	опре-
деляни	с	Националния	план	за	действие	по	заетостта,	за	действително	отработеното	време;
2.	допълнителни	възнаграждения	по	минимални	размери,	установени	в	Кодекса	на	труда	и	
в	нормативните	актове	по	прилагането	му	върху	средствата	по	т.	1;
3.	възнаграждения	за	основен	платен	годишен	отпуск	по	чл.	155	от	Кодекса	на	труда;
4.	възнаграждения	по	чл.	40,	ал.	5	от	Кодекса	за	социално	осигуряване.
5.	дължими	вноски	за	сметка	на	работодателя	за	фондовете	на	ДОО,	за	фондовете	за	до-
пълнително	 задължително	пенсионно	осигуряване,	фонд	 „Безработица“	и	Националната	
здравно	осигурителна	каса	върху	сумата	от	средствата	по	т.	1,	т.	2,	т.	3	и	т.	4,	но	върху	не	
по-малко	от	минималния	размер	на	осигурителния	доход	по	чл.	6,	ал.	3	от	Кодекса	за	соци-
алното	осигуряване.

Б. Работодателите осигуряват средства	за	материалните	разходи	за	обезпечаване	на	дей-
ността	на	наетите	по	Програмата	младежи	и	всички	задължителни	плащания	по	КТ,	които	
не	се	субсидират	по	чл.	30а	от	ЗНЗ	и	осигуровките	върху	тях.	Сключените	трудови	догово-
ри	са	съгласно	чл.	68,	ал.	3	от	Кодекса	на	труда.
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Критерии	за	кандидатстване	на	младежите	по	компонент	I:
–	Да	са	младежи	до	29	не	навършени	години	до	30.09.2014	г.	включително;
–	Да	притежават	висше	образование,	съответстващо	на	необходимото,	посочено	от	

работодателя	за	заемане	на	конкретното	работно	място;
–	Да	бъдат	регистрирани	в	дирекциите	„Бюро	по	труда“	като	безработни	или	заети;	
–	Да	не	притежават	трудов	стаж	по	придобитата	от	висшето	образование	специалност.
Задължения	на	работодателите	партньори
•	 Разкриват	подходящи	работни	места	за	младежите	по	Програмата;
•	 По	Компонент	1	от	Програмата	предоставят	график	на	интервютата	с	номинира-

ните	кандидати.	Извършват	подбор	между	номинираните	кандидати,	насочени	от	Дирекции	
„Бюро	по	труда“,	като	посочват	по	реда	на	класирането	кандидати	или	правят	отказ	за	някои	
лица;

•	 Сключват	договори	за	съвместна	дейност	с	Дирекции	„Бюро	по	труда“;
•	 Сключват	индивидуални	трудови	договори	с	младежите	в	съответствие	с	разпо-

редбите	на	Кодекса	на	труда;
•	 Изплащат	трудовите	възнаграждения	за	действително	отработеното	време	на	на-

етите	по	Програмата	лица,	в	съответствие	с	разпоредбите	на	Кодекса	на	труда.

19. Национална програма “Мелпомена”

Цел:	Увеличаване	на	заетостта	чрез	разкриване	на	работни	места	за	подпомагане	дейността	
на	театрите	в	България,	намаляване	на	безработицата,	съхранение	и	развитие	на	културните	
ценности.	

Обект:	Обект	на	програмата	са	безработни	лица	със	специфичен	опит,	професионална	ква-
лификация,	знания	и	умения	в	областта	на	театралното	изкуство,	регистрирани	в	дирекци-
ите	„Бюро	по	труда“.

Работодатели:	Това	са	държавни	и	общински	театри,	театрално	–	музикални	продуцентски	
центрове	със	статут	на	държавни	културни	институти,	Националната	академия	за	театрал-
но	и	филмово	изкуство	„Кръстьо	Сарафов“	и	Съюзът	на	артистите	в	България.

Обхват:	Програмата	се	прилага	в	цялата	страна.	

Финансиране: Програмата	се	финансира	със	средства	от	държавния	бюджет	за:
1.	трудово	възнаграждение	в	размер,	определен	в	НПДЗ	за	действително	отработе-

ното	време;
2.	допълнителни	възнаграждения	по	минимални	размери,	установени	в	Кодекса	на	

труда	и	в	нормативните	актове	по	прилагането	му	върху	средствата	по	т.	1;
3.	възнаграждения	за	основен	платен	годишен	отпуск	по	чл.	155	или	319	от	Кодекса	

на	труда;
4.	възнаграждение	по	чл.	40,	ал.	5	от	КСО;
5.	дължимите	вноски	за	сметка	на	работодателя	за	фондовете	на	ДОО	върху	получе-

ното,	включително	начисленото	и	неизплатено,	брутно	трудово	възнаграждение,	както	и	за	
фондовете	за	допълнително	задължително	пенсионно	осигуряване	и	Националната	здравно	
осигурителна	каса

2.	Работодателите	осигуряват	средства	за:
2.1	материални	разходи	за	обезпечаване	на	разкритите	работни	места	по	програмата;
2.2.	всички	задължителни	плащания	по	Кодекса	на	труда,	които	не	сe	поемат	от	дър-

жавния	бюджет	и	осигурителните	вноски.
Срок:	Програмата	се	реализира	до	31.12.2015	г.	
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20. Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”

Цел:	Осигуряване	на	заетост	и	социална	интеграция	на	продължително	безработни	лица,	
чрез	разкриване	на	работни	места	в	дейности	за	възобновяване,	опазване	на	горски	терито-
рии	–	държавна	собственост	и	подобряване	на	екологичната	обстановка	в	страната.

Обект:	В	програмата	се	включват	продължително	безработни	лица,	като	приоритетно	се	
включват	младежи	до	29	години,	които	са	регистрирани	в	дирекции	„Бюро	по	труда“	в	дей-
ности	над	3	месеца	до	целогодишна	заетост	в	рамките	на	календарната	година.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:	Организации,	 които	могат	да	извършват	дейности	и	да	бъдат	работодатели	по	
програмата	са:
–	Териториални	поделения	(държавни	горски	и	държавни	ловни	стопанства)	на	държавните	
предприятия	по	чл.	163	от	Закона	за	горите.
–	Фирми-изпълнители	по	Програмата	–	сключили	договор	със	съответното	териториално	
поделение	за	изпълнение	на	дейностите,	съгласно	изискванията	на	„Наредба	за	условията	и	
реда	за	възлагане	на	дейности	в	горските	територии	–	държавна	и	общинска	собственост“,	
и	за	ползването	на	дървесина	и	не	дървесни	горски	продукти.

Финансиране:	 Програмата	 се	 финансира	 със	 средства,	 осигурени	 от	Министерство	 на	
труда	и	социалната	политика,	 ежегодно	определяни	в	Националния	план	 за	действие	по	
заетостта,	както	и	от	териториалните	поделения	на	държавните	предприятия	по	чл.	163	от	
Закона	за	горите	по	реда	на	настоящата	Програма.

На	работодател,	наел	безработни	лица,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“,	се	
предоставят	средства,	както	следва.

1.	От	Министерство	на	труда	и	социалната	политика:
–	за	всяко	насочено	безработно	лице,	наето	по	трудов	договор	на	пълно	или	непълно	

работно	време	/не	по-малко	от	4	часа/,	за	трудово	възнаграждение	в	размер	на	340	лв.	при	
пълно	 работно	 време	или	пропорционално	на	 340	 лв.	 за	 определеното	непълно	 работно	
време,	в	зависимост	от	действително	отработеното	време.	

–	допълнителни	възнаграждения	по	минимални	размери,	установени	в	Кодекса	на	
труда	и	нормативните	актове	за	неговото	прилагане	върху	средствата	по	т.	1.1;

–	възнаграждение	за	основен	платен	годишен	отпуск	по	чл.	155	или	319	от	КТ;
–	възнаграждение	по	чл.	40,	ал.	5	от	Кодекса	за	социално	осигуряване.
–	дължимите	вноски	за	сметка	на	работодателя	за	фондовете	на	ДОО	върху	полу-

ченото,	включително	начисленото	и	неизплатено,	брутно	трудово	възнаграждение	или	не	
начисленото	брутно	трудово	възнаграждение,	включително	възнаграждението	по	чл.	30а,	
ал.	1,	т.	3	и	6	от	Закона	за	насърчаване	на	заетостта,	съгласно	чл.	6,	ал.	3	от	Кодекса	за	соци-
ално	осигуряване,	както	и	за	фондовете	за	допълнително	задължително	пенсионно	осигу-
ряване	и	Националната	здравно	осигурителна	каса

2.	От	териториалните	поделения	на	държавните	предприятия	по	чл.	163	от	Закона	
за	горите	съгласувано	със	съответното	държавно	предприятие,	се	осигуряват	средства	за:

1.	Материалните	 разходи	 за	 обезпечаване	 на	 работата	 на	 наетите	 по	Програмата	
лица	на	допълнително	разкритите	работни	места	–	 средства	 за	материали,	механизация,	
инвентар,	лични	предпазни	средства,	работно	облекло	и	други.

2.	Доплащане	на	разликата	между	действително	заработеното	трудово	възнагражде-
ние	и	средствата,	предоставени	от	Министерство	на	труда	и	социалната	политика	за	наети-
те	лица	по	Програмата.
Срок:	31.12.2015	г.	
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III. Субсидирани мерки насочени към работодателите за осигуряване на 
заетост и обучение

1. Схема „Младежка заетост“

Цел:	„Целта	е	да	се	повиши	конкурентната	способност	на	младежите	чрез	осигуряване	на	
възможност	за	стажуване	или	обучение	по	време	на	работа,	което	ще	улесни	прехода	от	
образование	към	заетост.

Обхват:	Схемата	е	по	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“	2014–2020	и	
ще	се	изпълнява	от	Агенцията	по	заетостта	на	територията	на	цялата	страна.	Тя	ще	осигури	
стаж	и	обучение	на	работното	място	на	8	000	младежи	на	възраст	до	29	години	включително.

Дейности:	 Схемата	 „Младежка	 заетост“	 дава	 възможност	 на	 работодателите	 да	 наемат	
младежи	в	две	основни	направления:

– Стажуване:	Работодателят	или	определен	от	него	служител	трябва	да	изпълнява	
ролята	на	наставник	на	наетия	по	схемата	младеж.	Целта	е	максимално	усвояване	на	прак-
тически	умения	по	придобита	професия	или	специалност	в	рамките	на	стажа;

– Обучение	по	време	на	работа:	По	време	на	работния	процес	тече	и	обучение	на	
служителя	по	определена	професия	или	специалност,	като	за	целта	се	предвижда	работо-
дателят	или	определен	от	него	служител	да	изпълнява	ролята	на	наставник	на	включения	в	
обучение	по	време	на	работа	младеж.

Финансиране: На	работодателите,	които	осигурят	стажуване	по	схемата,	ще	бъдат	покри-
ти	разходите	за	възнаграждения	в	размер	на	минималния	осигурителен	доход	за	съответ-
ната	 основна	икономическа	 дейност	и	 квалификационна	 група	професии	 за	 съответната	
година,	към	която	се	отнася	разкритото	стажантско	място,	както	и	здравните	и	социалните	
осигуровки	на	младежите	за	срок	от	6	месеца.	Ако	след	изтичането	на	стажа	младежът	ос-
тане	на	работа	и	сключи	безсрочен	трудов	договор, на	работодателя	ще	бъдат	допълнително	
покрити	разходите	за	социално	и	здравно	осигуряване	за	срок	от	още	6	месеца.	Разходите	за	
възнаграждението	на	наставника	по	време	на	стажуване	няма	да	бъдат	покрити	от	схемата	
и	остават	за	сметка	на	работодателя.
На	работодателите,	които	осигурят	обучение	по	схемата,	ще	бъдат	поети	разходите	за:

•	 възнаграждения	на	наетото	лице	в	размер	на	90%	от	минималната	работна	запла-
та	за	страната;

•	 разходите	за	здравни	и	социални	осигуровки	за	срок	от	6	месеца.
	 Разходите	за	възнаграждение	на	определения	от	работодателя	наставник	ще	бъ-

дат	поети	от	програмата	(1/2	от	минималната	работна	заплата	за	страната).	И	в	двата	слу-
чая,	стажуване	и	чиракуване,	ако	настоящият	адрес	на	младежите	е	различен	от	населеното	
място	на	работа,	се	осигуряват	средства	за	транспорт	от	и	до	работното	място	за	първия	
месец	от	стажа/обучението.
Важно:	Получените	от	работодателя	средства	за	възнаграждения	(стажанти/обучаващи	се	
и	наставници	с	условие	за	обучение	на	работното	място)	се	считат	за	минимална	помощ	по	
смисъла	на	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013	на	Комисията	от	18	декември	2013	година	относно	
прилагането	на	членове	107	и	108	от	Договора	за	функционирането	на	Европейския	съюз	
към	помощта	de	minimis,	(OB,	L	352	от	24.12.2013	г.).2

2	 Съгласно	чл.	3	на	Регламент	(ЕО)	1407/2013	общият	размер	на	помощта	de	minimis,	предоставяна	във	всяка	държава	
членка	на	едно	и	също	предприятие,	не	надхвърля	200	000	EUR	(или	левовата	равностойност	–	391	166	лева)	за	период	
от	три	бюджетни	години.
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2. Схема „Подкрепа за заетост“

Цел:	Осигуряване	на	обучение	и	заетост	приоритетно	на	лица	от	уязвимите	групи	на	пазара	
на	труда,	повишаване	знанията	и	уменията	на	наетите	безработни,	необходими	за	адаптира-
не	към	условията	на	новата	работа.

Обект:	Регистрирани	продължително	безработни,	безработни	с	ниска	професионална	ква-
лификация	и	образование,	безработни	от	етническите	малцинства,	безработни	младежи	и	
лица	над	50	години.

Обхват:	Цялата	страна.
Работодатели:	 Могат	 да	 участват	 частни	 работодатели,	 които	 разкриват	 работни	

места	във	всички	сфери	на	икономиката,	с	изключение	на	такива,	осъществяващи	дейности	
в	сферата	на	селското,	горското	и	рибното	стопанство.	Работодателите	трябва	да	попадат	в	
обхвата	на	чл.	1,	т.	1	на	Регламент	1407/2013.	Разходите	за	възнаграждения	са	минимална	
помощ	за	работодателя,	в	съответствие	с	Регламент	1407/2013	от	18	декември	2013	г.	

Действия:	Работните	места	по	тази	схема	се	разкриват	за	срок	от	6	до	12	месеца.	На	всяко	
наето	безработно	лице	работодателят	осигурява	наставник,	който	ще	извърши	обучение	на	
работното	място	по	ключова	компетентност	5	„Умения	за	учене“	по	утвърдена	програма.	
Всеки	наставник	отговаря	за	минимум	1	и	максимум	15	души.	Работодателите	нямат	право	
да	наемат	по	проекта	безработни	лица,	освободени	от	тях	или	свързани	с	тях	предприятия	
по	смисъла	на	Закона	за	малките	и	средните	предприятия	в	период,	не	по-малък	от	12	месе-
ца	от	подаване	на	заявката	за	разкриване	на	работното	място.

Финансиране:	Работодателите	наемат	безработните	лица	за	срок	от	6	до	12	месеца,	на	пъл-
но	работно	време,	като	за	целия	период	на	наемане	получават	финансиране	от	Оперативна	
програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“.	На	работодателите	се	осигуряват	средства	за:

–	За	наетото	лице	–	възнаграждение	в	размер	на	минималния	осигурителен	доход	
за	съответната	основна	икономическа	дейност	и	квалификационна	група	професии	за	съ-
ответната	година;	възнаграждение	за	платен	годишен	отпуск	по	чл.	155	от	КТ;	възнаграж-
дение	по	чл.	40	ал.5	от	КСО;	дължимите	осигурителни	вноски	за	сметка	на	работодателя,	
върху	гореизброените	суми.

–	За	определеният	наставник	–	възнаграждение	в	размер	на	половин	минимална	ра-
ботна	 заплата	 за	 страната,	 при	 извършено	 обучение	 не	 по-малко	 от	 40	 часа	месечно	 на	
наетите	лица	на	конкретното	работно	място;	дължимите	осигурителни	вноски	за	сметка	на	
работодателя,	върху	тази	сума.	Ако	наставник	е	собственикът	на	фирмата,	той	не	получава	
възнаграждение	за	това.	За	да	получава	едно	лице	възнаграждение	за	наставничество,	то	
трябва	да	е	наето	по	трудово	или	служебно	правоотношение.
Срок:	31.12.2015	г.	

3. Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

Цел: Активиране	и	включване	на	пазара	на	труда	на	неактивни,	в	т.ч.	обезкуражени	лица	и	
младежи	до	29	г.,	които	не	работят	и	не	учат,	посредством	индивидуално	и	групово	прилагане	
на	инструменти	и	услуги	за	привличането	и	мотивирането	им	да	се	регистрират	в	ДБТ	и	на-

Общият	размер	на	помощта	de	minimis,	предоставяна	във	всяка	държава	членка	на	едно	и	също	предприятие,	което	
осъществява	сухопътни	товарни	превози	за	чужда	сметка	или	срещу	възнаграждение,	не	надхвърля	100	000	EUR	(или	
левовата	равностойност	–	195	583	лева)	за	период	от	три	бюджетни	години.	Тази	помощ	de	minimis	не	се	използва	за	
придобиването	на	товарни	автомобили	за	сухопътен	транспорт.
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сърчаване	на	включването	им	в	обучение,	връщане	в	образователната	система	и/или	заетост.	
Подпомагане	на	трудовата	и	социалната	интеграция	на	безработни	лица	чрез	предоставяне	на	
посреднически	услуги,	идентифициране	на	други	услуги	(социални,	здравни,	образователни	
и	др.),	от	които	те	се	нуждаят,	и	оказване	на	съдействие	за	предоставянето	им.

Обект: 
Неактивни	(лицата,	които	не	са	заети	и	не	са	регистрирани	в	ДБТ),	обезкуражени	

лица	(лица,	които	желаят	да	работят	и	са	на	разположение	да	започнат	работа,	но	не	търсят	
работа)	и	младежи	до	29	г.,	които	не	работят,	не	учат	и	не	са	регистрирани	в	ДБТ;

•	 Регистрирани	безработни	лица	от	неравностойните	групи	на	пазара	на	труда	 /	
младежи	до	29	години,	продължително	безработни,	безработни	без	квалификация	и	ниско	
образование/;

•	 Регистрирани	безработни	лица,	самоопределили	се	като	роми	(с	минимум	сред-
но	образование),	назначени	и	обучени	по	Програмата	като	ромски	медиатори	в	ДБТ;

•	 Регистрирани	безработни	младежи	до	29	г.	с	висше	образование,	назначени	по	
Програмата	в	общинските	администрации	/като медиатори/	за	работа	с	младежи	до	29	г.,	
които	не	работят,	не	учат	и	не	са	регистрирани	в	ДБТ;

•	 Регистрирани	безработни	младежи	до	29	г.	с	висше	образование	по	хуманитар-
ните,	правните	и	стопанските	науки,	назначени	по	програмата	като	мениджъри	на	случай	/
кейс-мениджъри/	със	задача	да	информират	и	консултират;

•	 Регистрирани	безработни	младежи	до	29	г.	с	висше	образование	по	психология,	
назначени	по	програмата	като	мениджъри на случай (кейс-мениджъри)	със	задача	психо-
логическо	подпомагане	и	мотивационно	обучение.

Компоненти	на	програмата:
•	 „Работа	с	неактивни	лица“	чрез	младежките	и	ромските	медиатори;
•	 „Трудови	борси“	за	директен	контакт	между	работодателите	и	търсещите	работа	

лица;
•	 „Насърчаване	и	развитие	на	местното	сътрудничество	за	насърчаване	на	заетост-

та“;
•	 „Психологическо	подпомагане,	мотивационно	обучение	и	консултиране	на	без-

работните“.

Финансиране:
1.	трудови	възнаграждения	за	медиаторите	и	мениджърите	на	случаите	ежегодно	опреде-
ляни	с	Националния	план	за	действие	по	заетостта,	за	действително	отработеното	време;
2.	допълнителни	възнаграждения	по	минимални	размери,	установени	в	Кодекса	на	труда	и	
в	нормативните	актове	по	прилагането	му	върху	средствата	по	т.	1;
3.	възнаграждения	за	основен	платен	годишен	отпуск	по	чл.	155	от	Кодекса	на	труда;
4.	възнаграждения	по	чл.	40,	ал.	5	от	Кодекса	за	социално	осигуряване.
5.	дължими	вноски	за	сметка	на	работодателя	за	фондовете	на	ДОО,	за	фондовете	за	до-
пълнително	 задължително	пенсионно	осигуряване,	фонд	 „Безработица“	и	Националната	
здравно	осигурителна	каса;
6.	Разходи	за	обучение	по	част	от	професия	„Посредник	на	трудовата	борса“	и	„Сътрудник	
социални	дейности“,	съответно	за	стипендии,	транспортни	и	квартирни	разходи.	
Общо	финансови	средства	за	програмата	от	Държавния	бюджет	–	1278,6	хил.	лв.	
Срок:	31.12.	2017	г.	
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4. Програма „КЛИО“

Цел:	1.	Осигуряване	на	обучение,	последваща	заетост	и	социална	интеграция	на	безра-
ботни	лица	чрез	разкриване	на	работни	места	в	дейности	по	опазване,	поддържане,	пред-
ставяне,	популяризиране,	реставрация	и	обслужване	на	музеи,	художествени	галерии	и	
обекти	–	недвижимо	културно	наследство,	съгласно	чл.	6,	т.	1-6	от	Закона	за	културното	
наследство.

2.	Повишаване	на	пригодността	за	заетост	на	безработни	лица,	обект	на	програмата,	
чрез	включването	им	в	обучение	за	придобиване	на	ключови	компетентности	и/или	профе-
сионална	квалификация.

3.	Повишаване	на	мотивацията	за	активно	поведение	на	пазара	на	труда	чрез	включ-
ване	на	безработни	лица	в	мотивационно	обучение.

Обект:
•	 Продължително	безработни;
•	 Безработни	младежи	до	29	години;
•	 Безработни	над	50	години.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейности:
1.	Обучение:
–	за	придобиване	на	първа	степен	на	професионална	квалификация;
–	по	част	от	професия;
–	за	придобиване	на	ключови	компетентности;
–	мотивационно	обучение.
2.	Субсидиране	на	заетост	на	разкрити	работни	места	в	дейности	по	опазване,	поддържане,	
реставрация	и	обслужване	на	обекти	–	недвижимо	културно	наследство:
–	Опазване	и	ревитализиране	на	недвижимо	културно	наследство	–	консервация,	реставра-
ция,	адаптация,	реконструкция,	модернизация,	реновация	и	др.	(специфична	поддръжка);
–	Облагородяване	и	поддържане	на	териториите,	прилежащи	към	обектите	(обща	поддръжка);
–	Охрана	на	обекти	–	недвижимо	културно	наследство;
–	Туристическа	анимация;
–	Екскурзоводско	обслужване;
–	Строително-ремонтни	дейности	и	озеленяване;
–	Други	общополезни	дейности.
Допустими	работодатели:

Областни	 администрации,	 общини	и	 общински	предприятия;	 общински	и	 частни	
културни	организации	и	културни	организации	със	смесено	участие;	общински	и	регионал-
ни	културни	институти,	музеи.

Работодателите	трябва	да	отговарят	на	изискванията	на:
– чл.	56	ал.	1	на	Закона	за	насърчаване	на	заетостта	т.е.,	ако	нямат	изискуеми	пуб-

лични	задължения,	нямат	задължения	за	неизпълнение	на	сключени	договори	по	програми,	
мерки	и	обучения,	както	и	по	проекти	по	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	
ресурси“;

– работните	места,	които	разкриват	да	не	са	финансирани	от	държавния	бюджет	
или	от	общината	по	силата	на	спечелен	конкурс	за	обществени	поръчки,	концесия	или	от	
донорска	програма,	включително	и	от	ОП	„развитие	на	човешките	ресурси“
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Финансиране:	Програмата	се	финансира	със	средства	от	държавния	бюджет	за	трудовите	
възнаграждения	и	дължимите	осигурителни	вноски.	Работодателите	осигуряват	средства	
за:	материални	разходи	за	обезпечаване	на	разкритите	работни	места	по	програмата	и	всич-
ки	задължителни	плащания	по	Кодекса	на	труда,	които	не	сe	поемат	от	държавния	бюджет	
и	осигурителните	вноски.
Срок:	31.12.2015	г.

5. Схема „Ново работно място“

Цел:	Стимулиране	на	работодателите	да	наемат	безработни	до	29-годишна	възраст,	като	им	
се	осигури	подкрепа	за	инвестиционните	разходи	и	разходите	за	труд,	свързани	със	създа-
ването	на	нови	работни	места	и	обучение	по	ключови	компетентности	за	целевата	група.

Обект:	Регистрирани	безработни	младежи	до	29-годишна	възраст	в	дирекции	„Бюро	по	
труда“.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейности: 
•	 Предоставяне	на	професионално	обучение	по	първа	и	втора	квалификационна	

степен	и	обучение	по	част	от	професия	по	първа,	втора	и	трета	квалификационна	степен;	
•	 Предоставяне	на	обучение	по	ключови	компетентности	съгласно	Европейската	

квалификационна	 рамка	 по:	 Ключова	 компетентност	 2	 „Общуване	 на	 чужди	 езици“,	
Ключова	компетентност	3	„Математическа	компетентност	и	основни	знания	в	областта	на	
природните	науки	и	технологиите“,	Ключова	компетентност	4	„Дигитална	компетентност“	
и	Ключова	компетентност	5	„Умения	за	учене“;

•	 Закупуване	на	оборудване	и	обзавеждане,	необходими	 за	 създаването	на	нови	
работни	места	за	представителите	на	целевите	групи.

Финансиране: Предоставяне	на	средства	от	ОП”	РЧР“	в	размер	на	минималния	осигури-
телен	доход	за	съответната	основна	икономическа	дейност	и	квалификационна	група	про-
фесии	за	съответната	година,	както	и	дължимите	от	работодателя	осигурителни	плащания,	
към	които	се	отнася	разкритото	работно	място,	за	период	от	6	до	12	месеца	на	работодатели,	
за	наемането	на	успешно	завършилите	обучението	лица.
Срок:	31.12.2015	г.	

6. Схема „Първа работа“

Цел:	Осигуряване	на	обучение	чрез	ваучери	и	заетост	на	безработни	младежи	до	29-годиш-
на	възраст,	чрез	предоставяне	на	стимули	на	работодателите	за	тяхното	наемане.	За	голяма	
част	от	целевата	група	това	е	първо	работно	място	и	поради	това	лицата	се	включват	в	под-
ходящо	професионално	обучение	или	обучение	по	ключови	компетенции	в	зависимост	от	
потребностите	на	работодателя.

Обект:	Безработни	младежи	до	29-годишна	възраст,	регистрирани	в	дирекции	„Бюро	по	
труда“.

Обхват:	Цялата	страна.
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Дейности:
•	 Набиране	на	 заявки	от	 работодатели	 в	 съответствие	 с	нуждите	им	от	 работна	

ръка	с	определена	квалификация;	
•	 Набиране	и	определяне	на	представители	на	целевата	група;	
•	 Изработване	и	отпечатване	на	ваучери	за	обучение;	
•	 Предоставяне	на	поименни	ваучери	за	професионално	обучение	и	обучение	по	

ключови	компетентности	на	лица,	регистрирани	в	дирекции	„Бюро	по	труда“;	
•	 Предоставяне	на	професионално	обучение	по	първа	и	втора	квалификационна	

степен	и	обучение	по	част	от	професия	по	първа,	втора	и	трета	квалификационна	степен;	
•	 Предоставяне	на	обучение	по	ключови	компетентности	съгласно	Европейската	

квалификационна	 рамка	 по:	 Ключова	 компетентност	 2	 „Общуване	 на	 чужди	 езици“,	
Ключова	компетентност	3	„Математическа	компетентност	и	основни	знания	в	областта	на	
природните	науки	и	технологиите“,	Ключова	компетентност	4	„Дигитална	компетентност“	
и	Ключова	компетентност	5	„Умения	за	учене“;	

Финансиране: Предоставяне	на	средства	от	ОП	„РЧР“	в	размер	на	минималния	осигури-
телен	доход	за	съответната	основна	икономическа	дейност	и	квалификационна	група	про-
фесии	за	съответната	година,	както	и	дължимите	от	работодателя	осигурителни	плащания,	
за	период	до	12,	но	не	по-малко	от	6	месеца	на	работодатели,	наели	на	съществуващи	сво-
бодни	работни	места	успешно	завършилите	обучението	лица.
Срок:	31.12.2015	г.	

7. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Цел:	Повишаване	пригодността	за	заетост	чрез	обучение	и	осигуряване	на	заетост,	на	ре-
гистрирани	безработни	лица	в	трудоспособна	възраст	с	трайни	увреждания	или	преминали	
успешно	курс	на	лечение	за	зависимост	към	наркотични	вещества.	Цели	се	преодоляване	на	
социалната	им	изолация	и	пълноценното	им	интегриране	в	обществото.

Обект: 
–	Безработни	лица	с	трайни	увреждания	в	трудоспособна	възраст;
–	Безработни	лица,	преминали	успешно	лечение	за	зависимост	към	наркотични	ве-

щества.

Обхват:	Цялата	страна

Дейност: 
Компонент 1 „Обучение“

Обучението	е	организирано	в	съответствие	със	специфичните	особености	на	безра-
ботните	и	с	идентифицираните	потребности	по	професии	на	работодателите,	които	могат	
да	разкрият	работни	места	за	лицата,	обект	на	програмата.
Компонент 2 „Заетост“

Приоритетно	в	този	компонент	се	включват	безработни	лица,	успешно	преминали	
обучение	по	Компонент	1.

Работодателите	разкриват	работни	места	по	Програмата	за	срок	от	24	месеца	и	по-
дават	заявка	в	Дирекции	„Бюро	по	труда“.	Приоритетно	в	Програмата	се	включват	рабо-
тодатели,	сключили	договор	за	финансиране	по	чл.	25	от	Закона	за	интеграция	на	хората	с	
увреждания	за	осигуряване	на	достъп	до	работните	места,	както	за	приспособяване	и/или	
оборудване	на	работни	места	за	хора	с	увреждания.
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Финансиране:	От	Държавния	бюджет	на	работодател,	разкрил	работни	места	за	срок	от	24	
месеца	и	наел	безработни	лица,	обект	на	Програмата,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	тру-
да“,	на	основание	чл.	16,	т.	6	и	чл.	31	от	Закона	за	насърчаване	на	заетостта,	се	предоставят	
средства	за:

– основното	 и	 допълнителните	 трудови	 възнаграждения	 в	 размер,	 ежегодно	 оп-
ределян	в	Националния	план	за	действие	по	заетостта,	за	действително	отработено	време,	
както	и	дължимите	вноски	за	сметка	на	работодателя	съгласно	чл.	30а,	ал.	1,	т.	4	и	т.	5	от	
ЗНЗ	за	фондовете	„Пенсии“,	ТЗПБ	и	ОМЗ,	ДЗПО	и	НЗОК	и	за	фонд	„Безработица“;

–	 провежданото	обучение.
Работодателите	осигуряват	средства	за:
– материални	разходи	за	обезпечаване	на	разкритите	работни	места,	в	т.ч.	за	мате-

риали,	суровини	и	др.,	необходими	за	осъществяване	на	дейността;
– обезпечаване	на	всички	задължителни	плащания	по	Кодекса	на	труда,	които	не	

се	поемат	от	Държавния	бюджет	и	осигуровките	върху	тях.

8. Национална програма „Помощ за пенсиониране“

Цел:	 а/	Преход	от	безработица	към	заетост	и	пенсиониране.	Осигуряване	на	заетост	на	
пълно	или	непълно	работно	време,	за	срок	не	по-малко	от	3	месеца	и	не	повече	от	24	ме-
сеца,	на	безработни	лица,	на	които	не	им	достигат	до	24	месеца	осигурителен	стаж	и	до	24	
месеца	възраст	за	придобиване	право	на	пенсия	или	до	24	месеца	осигурителен	стаж	при	
навършена	възраст,	с	оглед	придобиване	право	на	пенсия	по	чл.	68,	ал.	1-2	от	КСО

б/	Разкриване	на	работни	места.

Обект:	Регистрирани	в	дирекции	„Бюро	по	труда“	безработни	лица,	на	които	съгласно	из-
искванията	на	чл.	68,	ал.	1	от	КСО,	не	им	достигат	до	24	месеца	осигурителен	стаж	и	до	24	
месеца	възраст	за	придобиване	право	на	пенсия	или	до	24	месеца	осигурителен	стаж	при	
навършена	възраст	за	придобиване	право	на	пенсия.	Лица	от	същата	група	с	висок	образо-
вателен	статус	и	квалификация,	с	оглед	използване	на	експертните	им	възможности,	могат	
да	бъдат	назначавани	като	консултанти	за	подпомагане	на	работодателите.	

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:	Работодателите:
•	 Подават	заявки	в	Дирекциите	„Бюро	по	труда“	за	наемане	на	безработни;
•	 Сключват	договор	със	съответната	Дирекция	„Бюро	по	труда“	за	предоставяне	

на	средства	по	Програмата;
•	 Сключват	трудови	договори	по	Кодекса	на	труда	с	безработните	лица;
•	 Изплащат	трудовите	възнаграждения	за	фактически	отработено	време
•	 Осигуряват	финансови	средства	 за	изпълнение	на	мероприятията,	които	не	се	

поемат	от	Държавния	бюджет.

Финансиране:	Програмата	се	финансира	със	средства	от	Държавния	бюджет	съгласно	чл.	16,	
т.	6	и	чл.	31	от	ЗНЗ.	

А. От държавния бюджет се осигуряват:
1.	Средства	на	работодателите,	наели	безработни	лица	за	основното	и	допълнител-

ните	трудови	възнаграждения	по	Кодекса	на	труда	/КТ/,	както	и	дължимите	вноски	за	смет-
ка	на	работодателя	за	фонд	„Пенсии“,	фонд	„Трудова	злополука	и	професионална	болест“,	
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фонд	„Общо	заболяване	и	майчинство“,	за	фондовете	за	допълнително	задължително	пен-
сионно	осигуряване	и	за	НЗОК.

2.	За	безработни	лица	включени	в	обучение	за	професионална	квалификация	и	огра-
мотяване	по	Програмата	се	осигуряват	средства	за	обучение,	стипендии,	транспорт	и	квар-
тира.

Б. Работодателите осигуряват средства за:
–	материалните	разходи	за	обезпечаване	на	работата	на	наетите	на	допълнително	

разкритите	работни	места	–	средства	за	материали,	механизация,	инвентар,	лични	предпаз-
ни	средства,	работно	облекло	и	други;	

–	 всички	 задължителни	 плащания	 по	 Кодекса	 на	 труда,	 които	 не	 се	 поемат	 от	
Републиканския	бюджет	и	осигурителните	вноски	върху	тях.
Срок:	31.12.2015	г.	

9. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“

Цел:	Осигуряване	на	заетост	и	социална	интеграция	на	безработни	лица,	обект	на	месечно	
социално	подпомагане,	чрез	разкриване	на	работни	места	в	общополезни	дейности,	както	
и	в	дейности	на	територията	на	предприятия	без	държавно	и/или	общинско	участие.	Пови-
шаване	на	пригодността	за	заетост	на	лицата	чрез	включване	в	обучение	за	ограмотяване	и	
придобиване	на	професионална	квалификация.

Обект:	Приоритетно	трудоспособни безработни лица,	 регистрирани	в	Дирекция	 „Бюро	
по	труда“	(ДБТ),	които	са	обект	на	месечно	социално	подпомагане. Безработни лица,	при-
тежаващи	 специфични	 знания	и	 умения,	 необходими	 за	изпълнението	на	 дейностите	по	
проектите,	както	и	продължително безработни лица	и	с	ниска	степен	на	квалификация	и	
образование.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:	а/	Неотложни	аварийни	и	сезонно	възстановителни	дейности	на	общински	пъти-
ща,	паркове,	почистване	на	речни	корита	и	други	обществено	полезни	дейности	на	терито-
рията	на	общините;
б/Дейности	на	територията	на	предприятия	без	държавно	и/или	общинско	участие	от	про-
мишленото	производство	и/или	от	производството	на	строителна	продукция,	насочени	към	
подобряване	условията	на	труд	и	работна среда;	
в/	Дейности	в	основното	промишлено	производство	и	производство	на	строителна	продук-
ция,	водещи	до	повишаване	на	умения,	квалификация	и	конкурентно-способност	на	наети-
те	лица	на	свободния	пазар.
Работодатели,	които	могат	да	кандидатстват	с	проекти,	са:

– областни	управители,	общински	администрации	и	общински	предприятия;
– държавни	предприятия	и	институции,	извършващи	общополезни	дейности;
– юридически	лица	с	нестопанска	цел;
– предприятия	без	държавно	и/или	общинско	участие.

Финансиране: 
А. От държавния бюджет се осигуряват:
1.	Средства	на	работодателите,	наели	безработни	лица	за	основното	и	допълнител-

ните	трудови	възнаграждения	по	Кодекса	на	труда	/КТ,	както	и	дължимите	вноски	за	сметка	
на	 работодателя	 за	фонд	 “Пенсии“,	фонд	 „Трудова	 злополука	и	 професионална	 болест“,	
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фонд	„Общо	заболяване	и	майчинство“,	за	фондовете	за	допълнително	задължително	пен-
сионно	осигуряване	и	за	НЗОК.

2.	За	безработни	лица	включени	в	обучение	за	професионална	квалификация	и	огра-
мотяване	по	Програмата	се	осигуряват	средства	за	обучение,	стипендии,	транспорт	и	квар-
тира.

Б. Работодателите осигуряват средства за:
–	материалните	разходи	за	обезпечаване	на	работата	на	наетите	по	Програмата	лица	

на	допълнително	разкритите	работни	места	–	средства	за	материали,	механизация,	инвен-
тар,	лични	предпазни	средства,	работно	облекло	и	други;	

–	 всички	 задължителни	 плащания	 по	 Кодекса	 на	 труда,	 които	 не	 се	 поемат	 от	
Републиканския	бюджет	и	осигурителните	вноски	върху	тях.
Срок:	31.12.2015	г.	

10. Проект „Красива България“

Цел:	Насърчаване	на	заетостта	в	строителството	и	подпомагане	на	малкия	и	средния	стро-
ителен	бизнес,	намаляване	на	безработицата,	обновяване	и	подобряване	на	обществената	
среда	в	населените	места	и	социалната	инфраструктура	в	общините,	повишаване	квалифи-
кацията	на	безработните,	създаване	на	условия	за	устойчива	заетост	на	работната	сила	в	
общините.

Обект:	Регистрирани	безработни	лица.	

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност: 
Временна	заетост	в	строителството	чрез	финансиране	и	изпълнение	на	обекти	по	

следните	мерки:
–	мярка	М01	„Подобряване	на	обществената	среда	в	населените	места“
–	мярка	М02	„Подобряване	на	социалната	инфраструктура“
–	мярка	М02-01	„Подобряване	на	социалните	услуги	от	резидентен	тип“

Обучение	за	придобиване	на	професионална	квалификация	на	безработни	лица	по	
специалности	в	областта	на	архитектурата	и	строителството,	озеленяването,	здравеопазва-
нето	и	социалните	услуги.

Финансиране:	От	държавния	бюджет.	За	кандидатстващите	обекти	се	предоставят	сред-
ства	минимум	30000	лв.	и	максимум	300000	с	ДДС.	Изисква	се	съфинансиране	от	страна	на	
кандидатите,	50%	по	мерки	М01	и	М02	и	20%	по	мярка	М03.
Срок:	31.12.2015	г.	

IV. Субсидирани мерки насочени към безработни да постъпят на работа, 
да развият собствен бизнес като наемат персонал или като осъществят 
самонаетост.

Входящата	мобилност	на	безработните	изразяваща	се	в	постъпване	на	работа	във	
фирма	без	посредничество	на	Агенцията	по	заетостта	(АЗ),	развиване	на	собствен	бизнес	
или	самонаемане,	 се	 стимулира	чрез	 субсидиране	от	 следните	мерки,	програми	и	 схеми	
финансирани	чрез	НПДЗ	от	ДБ	и	ОП	„РЧР“.
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1. Мярка – насърчаване на предприемачеството сред безработни лица за започване 
на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и 
средни предприятия (ЗМСП) (чл. 49 от ЗНЗ) 

Цел:	 Насърчаване	 на	 безработните	 да	 започнат	 самостоятелна	 стопанска	 дейност	 като	
микропредприятие	по	ЗМСП.	

Обект:	Безработни	лица,	регистрирани	в	ДБТ	с	одобрен	бизнес	проект	за	самостоятелна	
стопанска	дейност	като	микропредприятие	по	ЗМСП.	

Действия:
•	 да	сключи	договор	с	дирекция	„Бюро	по	труда“;
•	 да	започне	стопанската	дейност	в	определения	в	договора	срок	и	да	представи	за-

верени	копия	от	за	извършена	регистрация	и	разрешения	за	започване	на	стопанска	дейност:	

Финансиране: 
•	 От	държавния	бюджет	средства	за	разходите,	направени	за	започване	на	самостоя-

телната	стопанска	дейност,	заложени	в	бизнес	проекта,	в	размер	до	2500	лв.	(чл.	49,	ал.	1);
•	 допълнителни	месечни	суми*	за	внесени	осигурителни	вноски	за	фонд	„Пенсии“,	

ДЗПО	и	НЗОК,	върху	минималния	размер	на	месечния	осигурителен	доход	за	самоосигуря-
ващите	се	лица,	съгласно	Закона	за	бюджета	на	ДОО	и	НЗОК	за	2013	г.	(чл.	49,	ал.	4).

•	 средства	за	обучение*	за	придобиване	на	професионална	квалификация	по	пред-
мета	на	самостоятелната	стопанска	дейност	и/или	нейното	управление	по	одобрения	биз-
нес	проект,	в	размер	до	300	лв.	(чл.	49,	ал.	3);

•	 възстановяват	се	разходите	за	ползвани	външни	консултантски	услуги	и/или	съ-
пътстващи	услуги*,	в	рамките	на	договора,	в	размер	до	500	лв.,	съгласно	утвърдена	номен-
клатура	и	лимити	от	Съвета	за	сътрудничество	към	Бюрото	по	труда	(чл.	49б).

2. Мярка-насърчаване на предприемачеството на безработните лица (чл. 47, чл. 48 
и чл. 49б от ЗНЗ)

Цел:	Насърчаване	на	безработните	да	започнат	самостоятелно	или	заедно	с	други	лица	сто-
панска	дейност	за	производство	на	стоки	и/или	услуги.	

Обект:	Безработни	лица,	регистрирани	в	дирекции	„Бюро	по	труда“	с	право	на	парично	
обезщетение	за	безработица,	с	одобрен	бизнес	проект	за	самостоятелна	стопанска	дейност	
за	производство	на	стоки	и/или	услуги.	

Действия:	Сключват	договор	с	дирекция	„Бюро	по	труда“	и	териториалното	поделение	на	
НОИ	и	започват	стопанската	дейност	в	определения	по	договора	срок	и	представят	завере-
ни	копия	от	документи	за	извършена	регистрация	и	разрешения	за	започване	на	стопанска	
дейност.

Финансиране: 
•	 еднократна	парична	сума,	вместо	парично	обезщетение	за	безработица,	при	ус-

ловията	и	по	реда	на	КСО	(чл.	47,	 ал.	1);	допълнителна	сума*	в	размер	на	1360	лв.	при	
условие,	че	осигурява	заетост	по	одобрения	бизнеспроект	на	друг	безработен	член	от	се-
мейството	без	право	на	парично	обезщетение	за	безработица	(чл.	47,	ал.	4);

•	 кредит	за	квалификация	по	предмета	на	стопанската	дейност	и/или	нейното	упра-
вление	по	одобрения	бизнеспроект.	Максималният	размер	на	кредита	е	до	1000	лв.	(чл.	48);
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•	 възстановяват	се	разходите	за	ползвани	външни	консултантски	услуги	и/или	съ-
пътстващи	услуги,	в	рамките	на	договора,	в	размер	до	500	лв.,	съгласно	утвърдена	номен-
клатура	и	лимити	от	Съвета	за	сътрудничество	към	дирекция	„Бюро	по	труда“	(чл.	49б).

3. Мярка – насърчаване на безработните лица, обект на месечно социално 
подпомагане, които да постъпят на работа без посредничеството на Агенцията по 
заетостта (чл. 42а от ЗНЗ) 

Цел:	Стимулиране	на	лица,	които	започват	работа	без	посредничеството	на	Агенцията	по	
заетостта.

Обект:	Лица,	които	са	били	регистрирани	като	безработни	непосредствено	преди	започва-
не	на	работа,	като	преди	това	са	били	обект	на	месечно	социално	подпомагане:

•	 в	продължение	на	не	по-малко	от	6	месеца	непосредствено	преди	започването	на	
работа;

•	 след	като	са	били	включени	в	програми	и	мерки	за	заетост,	и	са	започнали	работа	
не	по-късно	от	6	месеца	след	изтичане	на	срока	на	съответната	програма	или	мярка;

•	 регистрирани	в	ДБТ	хора	с	трайни	увреждания	или	военноинвалиди	в	трудоспо-
собна	възраст;

•	 самотни	родители	в	трудоспособна	възраст	регистрирани	в	ДБТ.

Действия: 
•	 да	постъпи	на	работа	без	посредничеството	на	Агенцията	по	заетостта	като	склю-

чи	трудов	договор	с	работодател	за	неопределено	време	или	за	срок	не	по-малък	от	3	месеца;
•	 да	представи	в	ДБТ	копие	от	трудовия	договор	и	копие	от	заверено	уведомление	

по	чл.	62,	ал.	5	от	КТ;
•	 да	сключи	договор	с	ДБТ	за	предоставяне	на	средства	от	Държавния	бюджет.

Финансиране:	От	държавния	бюджет.	На	лицата	обект	на	мярката	се	предоставят:
•	 40	лв.	ежемесечно	за	хора	с	увреждания;
•	 30	лв.	ежемесечно	за	всички	останали.

4. Схема: „Насърчаване на стартирането на проекти за развиването на самостоя-
телна стопанска дейност“

Цел:	Подпомагане	стартирането	на	самостоятелна	стопанска	дейност	от	безработни	лица	
чрез	предоставяне	на	специализирани	обучения	и	услуги.

Обект:	Безработни	лица,	които	желаят	да	започнат	собствен	бизнес,	с	изключение	на	етап	
на	основното	образование.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:
•	 Стартиране	на	дейност	на	собственото	предприятие;
•	 Обучение	на	нает	персонал;
•	 Закупуване	на	оборудване,	необходимо	за	дейността	на	предприятието;
•	 Първоначално	закупуване	на	материали;	
•	 Извършване	на	ремонтни	работи;

Разходи	за	трудови	възнаграждения	на	самонаетото	лице	и	на	наетия	персонал	за	не	повече	
от	3	месеца.
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Финансиране:	Средствата	се	предоставят	от	ОП	„РЧР“	съгласно	дейностите	предвидени	в	
програмата	под	формата	на	безвъзмездна	помощ.
Срок:	31.12.2015	г.	

V. Субсидиране на мерки стабилизиращи съществуващата заетост, въз-
пиращи текучеството и изходящата мобилност от предприятието

НПДЗ	И	ОП	„РЧР“	субсидират	мерки	и	действия	насочени	към	повишаване	на	при-
годността	за	заетост	чрез	обучение	и	консултиране	за	кариерно	развитие	на	заетите,	чрез	
осигуряване	 на	 безопасен	 труд	 и	 подобряване	 на	 работната	 среда,	 чрез	 подобряване	 на	
транспортната	достъпност	на	заетите.	Тези	мерки	и	действия	стабилизират	съществуваща-
та	заетост,	възпират	текучеството	и	изходящата	мобилност	от	фирмата.

1. Схема „Аз мога повече“

Цел:	Повишаване	пригодността	за	заетост	и	създаване	на	възможност	за	кариерно	развитие	
на заети лица	по	трудов	договор	и	самонаети	лица.	Целта	на	програма	Аз	Мога	Повече	
2014–2015	е	да	даде	възможност	на	работещи	в	частни	фирми	лица	да	повишат	професио-
налната	си	квалификация	или	да	придобият	нова,	като	за	целта	преминат	безплатни	курсо-
ве	с	ваучери	http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/
profesionalni-kursove-dati,	организирани	от	доставчици	на	обучение	с	ваучери 

Обхват:	Цялата	страна.

Обект:	Заетите	в	частни	фирми	лица.

Дейност: 
„Доставчици	на	Обучение“	се	наричат	Центровете	за	професионално	обучение,	лицензира-
ни	от	НАПОО,	които	имат	сключен	договор	с	Агенцията	по	Заетостта	за	предоставянето	на	
безплатни	курсове	за	обучение	в	различни	сфери.
Различните	Доставчици	на	обучение	с	ваучери	по	схема	„Аз	мога	повече“	предлагат	раз-
лични	безплатни	курсове	–	за	усвояване на ключова компетенция	(например	езиковото	обу-
чение	или	курса	Дигитални	компетенции)	или	за	придобиване / повишаване на професио-
нална компетентност	(като	курсовете	по	Оперативно	счетоводство,	Електронна	търговия, 
Текст	обработване,	Заваряване,	Фризьорство,	Козметика, Водач	на	МПС	и	други	професио-
нални	направления).	

Финансиране:	Стойността	на	курсовете	по	схема	„Аз	мога	повече	2014-2015“	се	покрива	
от	ваучери	за	безплатно	обучение,	като	парите	за	това	се	отпускат	от	Европейския	Социа-
лен	Фонд	(ЕСФ)	чрез	Агенцията	по	заетостта.
Срок:	31.12.2015	г.	

2. Обучение на възрастни по чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта

Цел:	Повишаване	пригодността	за	заетост	на	работната	сила	в	съответствие	с	потребности-
те	на	пазара	на	труда	и	изискванията	на	работодателите.

Обект:	Безработни	лица,	работници	и	служители	в	микро-	и	малки	предприятия,	работни-
ци	и	служители,	за	които	се	изменят	изискванията	към	квалификацията	им	на	заеманото	
работно	място.

http://az-moga-poveche.info/
http://az-moga-poveche.info/
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/profesionalni-kursove-dati
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/profesionalni-kursove-dati
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/profesionalni-kursove-dati
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/profesionalni-kursove-dati
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/nachalni-dati-na-kursove/profesionalni-kursove-dati
http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/dostavchik/dostavchici-na-obuchenie.html
http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/arch_cpo/sections/200812596.htm
http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/arch_cpo/sections/200812596.htm
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/06&WA=AboutUs/Charter.htm
http://az-moga-poveche.info/index.php/az-moga-poveche/dostavchici-na-obuchenie/dostavchik-distancionen-kurs
http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/ezikovi-kursove.html
http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/ezikovi-kursove.html
http://www.e-obuchenie.bg/kursove/kompetencii/digitalni-kompetencii.html
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/operativnoschetovodstvo
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/kurs-po-elektronna-targovia
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/kurs-po-tekstoobrabotvane
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/kurskozmetika
http://az-moga-poveche.info/index.php/kursovesvaucheri/kurszavodachinamps
http://az-moga-poveche.info/index.php/az-moga-poveche/29-razdavane-na-uvedomlenia
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=bg
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=bg
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Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:	Организиране	и	провеждане	на	професионално	обучение	за	придобиване	на	про-
фесионална	квалификация	по	заявка	на	работодателя	при	условията	и	по	реда	на	чл.	63	от	
Правилника	за	приложение	на	ЗНЗ.

Финансиране:	От	Държавният	бюджет	чрез	Агенцията	по	заетостта.	Бенефициенти	са	ра-
ботодателите	и	обучаващите	институции.

Чл. 63. от ЗНЗ (Изм.	– ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 38 от 2005 г., бр. 26 от 2008 г.) Агенци-
ята по заетостта организира обучение на възрастни в съответствие с потребностите 
на пазара на труда, изискванията на работодателите и утвърдения план по чл. 30, ал. 4, 
както следва за:
1. безработни;
2. (изм.	–	ДВ, бр. 59 от 2010 г.) лицата по чл. 48 и 49; 
3. работници и служители в микро- и малки предприятия;
4. (доп.	–	ДВ, бр. 59 от 2010 г.) работници и служители, за които се изменят изискванията 
към квалификацията им или притежаваните от тях компетентности поради променени 
изисквания за заемане на работно място при същия работодател;
5. лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не рабо-
тят;
6. лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
Чл. 63. от Правилника за приложение на ЗНЗ:

Работодателят има право да посочи обучаваща институция, отговаряща на изис-
кванията на ЗНЗ, или да поиска от поделението на Агенцията по заетостта да организира 
обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности на 
безработни и заети лица съгласно чл. 63, т. 1, 3 и 4 от ЗНЗ и на лица по чл. 63, т. 5 от ЗНЗ 
с цел осигуряване и запазване на заетостта при следните условия:

– да няма изискуеми публични задължения;
– финансирането на обучението на лица в предприятията по чл. 63, т. 3 и 4 от ЗНЗ 

се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодателя. Не се финан-
сира обучението на лица в предприятията на пълна бюджетна издръжка

3. Схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“ 

Цел:	Повишаване	на	качеството	на	работната	сила,	предпоставка	за	заемане	на	по-високо	
платени	позиции	на	работното	място	и	по-активно	участие	на	заети	лица	в	дейности	свър-
зани	с	учене	през	целия	живот.	Създаване	на	10	центъра	за	кариерно	развитие	за	подпома-
гане	на	заети	лица.

Обект:	Заети	лица,	включително	самостоятелно	наети.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност: 
•	 Създаване	на	кариерни	центрове	към	дирекции	„Регионална	служба	по	заетост-

та“	и	Централна	администрация	на	Агенция	по	заетостта;	
•	 Изграждане	на	партньорска	мрежа	със	социалните	партньори,	местните	власти,	

образователните	 и	 обучителни	 институции	 и	 организации,	 включително	 привличане	 на	
експерти	при	осъществяването	на	дейността	на	центровете;
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•	 Предоставяне	на	информация	и	консултация	на	заети	лица,	свързани	с	възмож-
ности	за	кариерно	и	професионално	развитие;

•	 Разработване	на	планове	 за	 кариерно	развитие	на	 заети	 лица,	 потребители	на	
услугите	на	центровете;
Организиране	и	провеждане	на	„Дни	на	кариерата“	най-малко	два	пъти	годишно.

Финансиране:	ОП	„РЧР“	чрез	Агенцията	по	заетостта
Срок:	31.12.2015	г.	

4. Схема „Безопасен труд“

Цел:	Подобряване	на	условията	на	труд	в	предприятията	при	спазване	на	нормите	и	изис-
кванията	на	законодателството	по	безопасност	и	здраве	при	работа	чрез	предоставяне	на	
безвъзмездна	финансова	помощ.	
Обект:	Заети	лица	в	малки,	средни	и	големи	предприятия	в	контекста	на	безопасни	услови-
ята	на	техния	труд.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейности: 
•	 Анализ	на	състоянието	и	проектиране	на	организацията	на	трудовата	дейност,	

общо	или	на	отделни	елементи	от	нея	(задължителна	дейност);
•	 Модернизация	 и/или	 реконструкция	 и/или	 обезопасяване	 на	 съществуващи	

обекти,	технологични	процеси,	машини	и	съоръжения,	свързани	с	подобряване	условията	
на	труд;

•	 Закупуване	на	предпазни	средства	и	специално	работно	облекло;
•	 Разработване	и	придобиване	на	стандарти	за	безопасни	условия	на	труд	във	връз-

ка	с	въвеждане	на	ново	работно	оборудване	и	технологии;
Обучение	на	служители	за	безопасна	работа	с	нововъведено	оборудване	и	техноло-

гии.

Финансиране:
Размер	на	безвъзмездната	финансова	помощ	от	ОП	„РЧР“:
–	Минимален	размер	на	безвъзмездната	финансова	помощ:	50	000	лева
–	Максимален	размер	на	безвъзмездната	финансова	помощ:	200	000	лева
–	За	кандидати	малки	и	средни	предприятия	–	не	се	изисква	собствено	участие	(съ-

финансиране)	от	страна	на	кандидата.
–	За	кандидати	големи	предприятия	–	съфинансирането	е	в	размер	на	20%	от	стой-

ността	на	договора.
По	смисъла	на	настоящата	схема	за	безвъзмездно	финансиране	„кандидат“	за	без-

възмездна	финансова	помощ	са	всички	физически	и	юридически	лица	и	техни	обединения,	
които	кандидатстват	за	безвъзмездна	финансова	помощ	чрез	подаване	на	проектно	предло-
жение.	Потенциалните	кандидати	не	могат	да	участват	в	процедурата	за	набиране	на	про-
ектни	предложения	или	да	получат	безвъзмездна	финансова	помощ,	ако	са	обявени	в	несъс-
тоятелност,	са	обект	на	открито	производство	по	несъстоятелност,	ликвидация,	дейността	
им	е	поставена	под	съдебен	надзор,	сключили	са	споразумение	с	кредитори,	преустановили	
са	стопанска	дейност,	са	обект	на	производство,	свързано	с	такива	въпроси,	и	се	намират	в	
подобна	процедура	съгласно	националните	законови	и	подзаконови	актове.
Срок:	31.12.2015	г.	
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5. Схема „По-близо до работа“

Цел:	Насърчаване	на	географската	мобилност	на	работната	сила	посредством	предоставя-
не	на	стимули	за	работодателите	за	наемане	на	лица	от	населени	места	и	региони,	различни	
от	местата,	 в	 които	извършват	дейност,	 както	и	 стимули	 за	лицата	да	 търсят	подходяща	
работа,	и	в	случаите,	в	които	тя	е	далеч	от	дома	им.

Обект:	Заети	/ново	наети	/	лица	по	трудов	договор,	които	работят	в	населени	места,	различ-
ни	от	тези,	в	които	са	регистрирани	по	настоящ	адрес,	при	условие,	че:

•	 Работното	място	не	е	отдалечено	на	повече	от	100	км	от	населеното	място,	в	кое-
то	лицето	е	регистрирано	по	настоящ	адрес;

•	 Лицата	не	са	командировани	по	смисъла	на	наредбата	за	командировките	в	стра-
ната;

•	 Трудовата	им	дейност	не	е	обичайно	свързана	с	пътуване;
•	 Не	са	наети	да	осъществяват	дейности	в	сферата	на	селското	и	горското	стопан-

ство,	рибарството	и	аквакултурите;
•	 Не	 са	 заети	на	 служебно,	 трудово	или	приравнено	на	 него	 правоотношение	 в	

държавната	администрация,	администрацията	на	органите	за	местно	самоуправление,	сис-
темите	на	народната	просвета,	Министерство	на	вътрешните	работи	и	Министерство	на	
отбраната,	и	предприятия	ползващи	преференции	за	организиран	транспорт	по	чл.	57а	от	
Закона	за	насърчаване	на	заетостта.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейности:
•	 Разработване	 и	 прилагане	 на	 програми	 и	 методики	 за	 насърчаване	 на	 мобил-

ността	на	работната	сила;	Предоставяне	на	информация	на	безработни	и	активно	търсещи	
работа	лица,	регистрирани	в	дирекциите	„Бюро	по	труда“,	както	и	на	работодателите	за	
възможностите	по	операцията;

•	 Организиране	и	провеждане	от	работодателя	на	въвеждащо/надграждащо	обуче-
ние	с	продължителност	не	по-малка	от	30	часа;	

Финансиране: Безвъзмездна	финансова	помощ	от	ОП	„РЧР“.
Предоставят	се	средства	за	разходи	в	реален	размер	за	транспорт	от	и	до	работното	

място.	Средствата	се	предоставят	месечно	след	края	на	отчетния	месец	срещу	декларация	
от	работника,	че	не	ползва	средства	на	друго	основание	за	същия	разход,	представяне	на	
оправдателни	документи	(билети	или	карти)	и	копие	от	ведомост,	заверено	от	работодателя,	
което	удостоверява	реално	отработените	дни.
Срок:	31.12.2015	г.	

6. Схема „На път“

Цел:	Насърчаване	на	географската	мобилност	на	работната	сила	в	България,	като	се	обхва-
щат	заети	лица,	които	пътуват	ежедневно	от	и	до	работното	си	място,	но	нямат	възможност	
да	ползват	за	целта	обществен	транспорт.	Чрез	предоставяне	на	стимули	за	работодателите	
за	организиране	на	транспорт	за	заетите	лица.

Обект:	Заети	лица,	които	работят	в	населени	места,	различни	от	тези,	в	които	са	регистри-
рани	по	настоящ	адрес,	при	условие,	че:	

•	 работното	място	не	е	отдалечено	на	повече	от	100	км	от	населеното	място,	в	кое-
то	лицето	е	регистрирано	по	настоящ	адрес;	

•	 лицата	не	са	командировани	по	смисъла	на	Наредбата	за	командировките	в	страната;	
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•	 трудовата	им	дейност	не	е	обичайно	свързана	с	пътуване;	
•	 не	са	наети	да	осъществяват	дейности	в	сферата	на	селското	и	горското	стопан-

ство,	рибарството	и	аквакултурите;	
•	 не	са	включени	в	схема	„По-близо	до	работа“	по	ОП	РЧР;	
не	са	заети	на	служебно,	трудово	или	приравнено	на	него	правоотношение	в	държав-

ната	администрация,	администрацията	на	органите	за	местно	самоуправление,	системите	
на	народната	просвета,	Министерство	на	вътрешните	работи	и	Министерство	на	отбраната,	
и	предприятия	ползващи	преференции	за	организиран	транспорт	по	чл.	57а	от	Закона	за	
насърчаване	на	заетостта.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:	Работодателя	осигурява	и	организира	транспорт	до	и	от	работното	място	за	за-
етите	в	съответното	предприятие	лица,	за	период	до	12	месеца.

Финансиране: Предоставя	се	безвъзмездна	финансова	помощ	от	ОП	„РЧР“	на	работода-
телите	организирали	транспорт	при	условията	на	схемата.	Утвърдени	са	изменения	в	До-
говора	(Приложение	Е	към	Насоките	за	кандидатстване)	по	процедура	BG051PO001-2.2.03	
„На	път“	по	ОП	РЧР.	На	02.01.2014	г.	същите	са	публикувани	на	интернет	страницата	на	
Агенцията	по	заетостта	http://ophrd.az.government.bg/ 
Срок:	31.12.2015	г.	

VI. Субсидиране на позитивната социална мобилност чрез интеграция 
на уязвими групи

НПДЗ	и	ОП	„РЧР“	субсидират	приоритетно	професионалното	обучение	с	послед-
ваща	заетост	на	най-рисковите	и	уязвими	групи	от	безработни	на	пазара	на	труда	–	хора	с	
трайни	увреждания,	продължително	безработни,	безработни	с	ниска	професионална	ква-
лификация	и	образование,	безработни	от	етническите	малцинства,	безработни	младежи	от-
паднали	от	образователната	система,	лицата	над	50	години,	обезкуражени,	имигранти	със	
статут	на	бежанци.	

Включването	на	тези	групи	чрез	обучение	и	заетост	на	пазара	на	труда,	всъщност	
представлява	социална мобилност,	която	преодолява	тяхната	изолация	и	която	ги	интегри-
ра	в	обществото.	Обучението	и	последващата	заетост	радикално	променят	социалният	ста-
тус	на	тези	силно	уязвими	и	изолирани	в	обществото	хора.

Поради	 специфичния	профил	на	 тези	 групи	безработни	се	налагат	допълнителни	
действия	и	съответно	финансови	средства	за	включването	им	на	пазара	на	труда	като	заети.	
Тези	средства,	предоставяни	както	бе	посочено	от	НПДЗ	и	ОП	„РЧР“,	дават	възможност	
и	 облекчават	 значително	 работодателите	 да	 наемат	 тези,	 иначе	 трудно	 включващи	 се	 на	
пазара	на	труда	неравностойни	в	конкурентно	отношение	като	работна	сила,	уязвими	лица.

1. Схема „Интегра“

Цел:	Повишаване	качеството	на	живот	и	трайната	интеграция	на	най-маргинализираните	
общности	чрез	прилагане	на	интегриран	подход.

Обект:
•	 Уязвими	групи	на	пазара	на	труда,	неактивни	и	търсещи	работа	уязвими	лица;

http://ophrd.az.government.bg/
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•	 Лица,	отпаднали	от	образователната	система;	
•	 Социално	изключени	лица	и	уязвими	групи,	включително	представители	на	уяз-

вими	етнически	групи	и	хора	с	увреждания;	
•	 Деца	и	ученици,	в	т.ч.	със	специални	образователни	потребности,	представители	

на	уязвими	етнически	групи;	
•	 Служители	в	институциите	на	пазара	на	труда	и	в	сферата	на	социалните	и	здрав-

ни	услуги.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност: 
1.	Направление	„Достъп	до	заетост“:	

•	 Предоставяне	на	услуги	по	психологическо	подпомагане.	
•	 Осигуряване	на	професионално	ориентиране	
•	 Осигуряване	на	мотивационно	обучение	
•	 Предоставяне	на	обучение	за	придобиване	или	повишаване	на	професионална	

квалификация;
•	 Предоставяне	на	обучение	за	придобиване	на	ключови	компетенции;

Осигуряване	на	заетост	при	работодател	на	лицата	от	целевата	група	след	участие	в	мерки	
за	насърчаване	на	заетостта.	
2.	Направление	„Достъп	до	образование“:	

•	 Провеждане	на	консултации	с	родители	на	ученици,	които	не	посещават	редовно	
занимания	и	учебни	занятия;

•	 Провеждане	на	курсове	за	ограмотяване	на	възрастни.
3.	Направление	„Социално	включване“:	

•	 Предоставяне	на	индивидуални	консултации,	социални	услуги	и	социално-здрав-
на	медиация	на	целевите	групи,	с	цел	подкрепа	за	достъп	до	социални	и	здравни	услуги;

•	 Повишаване	на	информираността	на	родителите	относно	изискванията	на	отго-
ворното	родителство;

•	 Осигуряване	на	заетост	за	представителите	на	целевата	група	в	общински	соци-
ални	предприятия.	
4.	Направление	„Мерки	за	трайна	десегрегация“:	

•	 Създаване	на	звена	за	координация	с	представители	на	местната	общност	за	кон-
султиране	на	представителите	на	целевата	група	за	включване	в	дейности	по	проекта;

Провеждане	на	обучения	за	служителите	от	звената	за	координация	и	проследяване	
изпълнението	на	индивидуални	планове	за	интеграция	на	целевите	групи.	

Финансиране:	Средствата	се	предоставят	от	ОП	„РЧР“	съгласно	дейностите	предвидени	в	
програмата.	Бенефициенти	са:	

•	 Общините	Видин,	Девня,	Дупница;
•	 Работодатели;
•	 Неправителствени	организации.

Срок:	31.12.2015	г.	

2. Схема „Ограмотяване на възрастни“

Цел:	Повишаване	пригодността	за	заетост	на	лица	с	ниско	образование	чрез	придобиване	
на	класове	от	основното	образование	за	улесняване	на	достъпа	им	до	обучение	за	профе-
сионална	квалификация.	

Обект:	Възрастни	лица	над	16	години,	които	нямат	завършен	начален	етап	и/или	класове	от	
прогимназиалния	етап	на	основното	образование.
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Обхват:	Цялата	страна.

Дейност:
•	 Разработване	на	програми	за	завършване	на	класове	от	основното	образование;
•	 Подготовка	на	обучителни	материали	съобразени	с	потребностите	на	целевата	

група	(вкл.	лица	с	увреждания,	лица	чийто	майчин	език	не	е	български	и	лица	от	други	
групи	в	неравностойно	положение);

•	 Обучение	на	учители	за	обучение	на	възрастни	(вкл.	лица	чиито	майчин	език	не	
е	български);

•	 Провеждане	на	курсове	за	ограмотяване

Финансиране:	Средствата	се	предоставят	от	ОП	„РЧР“	съгласно	дейностите	предвидени	в	
програмата.	Бенефициент	МОН.
Срок:	31.12.2015	г.	

3. Схема: Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално 
придобити знания, умения и компетенции

Цел:	Създаване	на	система	за	идентифициране	и	признаване	на	знания,	умения	и	компе-
тентности	на	лица,	които	са	ги	придобили	чрез	неформално	и	самостоятелно	учене.	Пови-
шаване	на	достъпа	до	пазара	на	труда	на	тези	лица	и	социалната	им	интеграция.

Обект:	Възрастни	(лица	над	16	г.),	които	желаят	да	валидират	знанията/	компетенциите	си,	
служители	на	държавните	институции	и	социалните	партньори,	които	участват	в	процеса	
на	оценяване	на	знанията	и	внедряване	на	системата	за	валидиране.

Обхват:	Цялата	страна.

Дейност: 
•	 Подготовка	на	институциите	разработване	на	правилници,	инструкции,	инстру-

ментариум	за	оценяване;	
•	 Обучение	на	оценители;	
•	 Пилотно	тестване	на	системата;
•	 Информационна	кампания	с	участие	на	социалните	партньори	(работодатели	и	

синдикати)	за	възможностите	на	системата	за	неформално	придобити	знания,	умения;

Финансиране:	Средствата	се	предоставят	от	ОП	„РЧР“	съгласно	дейностите	предвидени	в	
програмата.	Бенефициенти	са	МОН,	НАПОО,	национално	представителни	организации	на	
работниците	и	служителите	и	на	работодателите.	
Срок:	31.12.2015	г.	

4. Програма за заетост и обучение на бежанци

Цел:	Интегриране	на	пазара	на	труда	на	безработни	лица,	придобили	статут	на	бежанец	
или	хуманитарен	статут,	чрез	повишаване	на	пригодността	им	за	заетост.

Обект:	Безработни	лица.	придобили	статут	на	бежанец	или	хуманитарен	статут	през	2013	г.,	
2014	г.,	2015	г.;

Обхват:	Цялата	страна



122

Дейност: 
•	 Обучение	по	български	език	на	безработни	бежанци;
•	 Обучение	за	придобиване	на	първа	степен	на	професионална	квалификация	или	

квалификация	по	част	от	професията	на	бежанци;
•	 Заетост	на	успешно	завършилите	обучението	бежанци,	субсидирана	или	на	пър-

вичния	пазар	на	труда;
•	 Субсидирана	 заетост	на	 безработни	лица,	 назначени	 в	 общински	 администра-

ции,	в	транзитни	и	регистрационно-приемателни	центрове	за	работа	с	бежанци.

Финансиране:	Държавният	бюджет.	Бенефициенти	МОН,	ДАБ,	областни	и	общински	ад-
министрации,	работодатели.
Срок:	31.12.2015	г.	

Препоръка: Какво	трябва	да	се	има	предвид	в	бъдеще	работодателите	и	работни-
ците	и	служителите	по	отношение	на	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресур-
си“?	Предстоят	промени.3

В периода 2014–2020 г. по ОП РЧР са предвидени повече средства за изпълняване на 
политиките за заетост и социално включване. Средствата, предназначени за програма-
та, са в размер на близо 2 млрд. и 136 млн. лв. Целевите средства за подкрепа на младите 
хора в оперативната програма са в размер на близо 307 млн. лв., от които 108 млн. лв. са 
от бюджета на ЕС по Инициативата за младежка заетост и близо 199 млн. лв. от ЕСФ.

През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост 
по ОП РЧР 2014–2020 г. Обученията, предвидени по оперативната програма, ще обхва-
щат мотивационно, професионално, за ключови компетентности, по предприемачество 
за стартиране на собствен бизнес, обучение на работното място, стажове, чиракуване.

VII. Назначаване на персонал със собствени средства от предприятието. 
Не субсидирана входяща мобилност. Трудови договори

Както	бе	посочено	ресурса	 за	 субсидиране	на	 заетостта	и	обучението	на	работна	
сила	 е	 ограничен	 и	 се	 налага	 предприятието,	 работодателя	 със	 собствени	 средства	 и	 на	
собствен	риск	да	осъществява	назначение	и	обучение	на	персонал.	

Ползването	на	работна	сила	от	страна	на	работодател	става	въз	основа	на	трудови	
договори,	граждански	договор	и	служебно	правоотношение.

Възникването	и	изменението	на	трудовото	взаимоотношение	между	работодател	и	
работник/служителя,	при	назначението	на	работника/служителя,	се	скрепва	задължително	
чрез	трудовият	договор.

Работодателят	е	длъжен	да	предостави	на	работника	или	служителя	преди	постъп-
ването	му	на	работа	екземпляр	от	сключения	трудов	договор,	подписан	от	двете	страни,	
и	копие	от	уведомлението	по	чл.	62,	ал.	3	на	КТ,	заверено	от	териториалната	дирекция	на	
Националната	агенция	за	приходите.	Работодателят	няма	право	да	допуска	до	работа	работ-
ника	или	служителя,	преди	да	му	предостави	този	документи.	/Чл.	63	на	КТ/.

Трудовият	договор	е	от	изключително	значение,	защото	съдържа	данни	за	страните	
и	определя	техните	взаимоотношения:

	1.	мястото	на	работа;
	2.	наименованието	на	длъжността	и	характера	на	работата;

3	 Информационен	източник:	Национален	план	за	действие	по	заетостта	2015	г.
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	3.	датата	на	сключването	му	и	началото	на	неговото	изпълнение;
	4.	времетраенето	на	трудовия	договор;
	5.	размера	на	основния	и	удължения	платен	годишен	отпуск	и	на	допълнителните	

платени	годишни	отпуски;
	6.	еднакъв	срок	на	предизвестие	и	за	двете	страни	при	прекратяване	на	трудовия	

договор;
	7.	основното	и	допълнителните	трудови	възнаграждения	с	постоянен	характер,	как-

то	и	периодичността	на	тяхното	изплащане;
	8.	продължителността	на	работния	ден	или	седмица.	/Чл.	66	на	КТ/.
Трудовият	договор	може	да	бъде	сключен:
	1.	за	неопределено	време	/Чл.	67	на	КТ/;
	2.	като	срочен	трудов	договор	/Чл.	68	на	КТ/;
	3.	като	договор	със	срок	за	изпитване	до	6	месеца	/Чл.	70	на	КТ/.
Неспазването	на	изискванията	на	трудовото	законодателство	и	особено	на	Кодекса	

на	труда	пораждат	конфликтни	ситуации	водещи	до	нежелана	мобилност	на	работната	сила,	
до	текучество	на	персонал.

Между	трудовия	и	гражданския договори	съществуват	следните	разлики,	които	би	
трябвало	да	се	знаят	и	от	работодателя	и	от	работника	за	да	се	избегнат	трудови	конфликти:

– Трудовите	 правоотношения	 между	 работника/служителя	 и	 работодателя	 при	
трудовия	договор	 се	 уреждат	 съгласно	разпоредбите	на	Кодекса	на	 труда,	нормативните	
актове	по	прилагането	му,	колективните	трудови	договори,	ако	има	сключени	такива	и	ин-
дивидуалния	трудов	договор;

– Отношенията	при	изпълнение	на	 гражданския	договор	 за	изработка	са	между	
изпълнител и възложител	и	се	уреждат	съгласно	разпоредбите	на	Закона за задълженията 
и договорите и	клаузите	на	самия	договор.	Предмет	на	трудовия	договор	е	предоставяне	
на	работна	сила,	докато	при	гражданския	договор	се	предоставя	трудов	резултат	–	готов	
продукт;

– Докато	 страните	по	 трудовия	 договор	не	 са	 равнопоставени	 –	 работникът	 е	 в	
йерархическа	 зависимост	 от	 работодателя,	 то	 при	 гражданския	 страните	 по	 договора	 са	
равнопоставени	–	изпълнителят	не	е	подчинен	на	възложителя;	

– Гражданският	договор	е	форма	на	непълна	и	нередовна	трудова	заетост,	с	осигу-
рителни	права	за	пенсия	и	за	здравно	осигуряване.	При	ползване	на	граждански	договори	се	
губят	правата	за	ползване	на	болнични	дни.	платен	отпуск	и	на	обезщетение	за	безработица;

– При	трудовият	договор	работодателят	е	длъжен	да	заплаща	ежемесечно	трудово	
възнаграждение	на	работника	или	служителя,	докато	при	гражданския	възложителят	запла-
ща	уговорено	възнаграждение	при	приемане	на	резултата	от	изпълнителя,	като	е	възможно	
договорът	да	е	безвъзмезден.

Служебното правоотношение	възниква	въз	основа	на	административен	акт	съглас-
но	Закона за държавния служител	и	след	назначение	в	държавен	орган.	Държавният	слу-
жител	изпълнява	държавната	служба	въз	основа	на	назначаване от компетентен орган на 
държавна власт.

1. Наемане на персонал чрез посредничество на бюрата по труда към Агенцията 
по заетостта 

Наемането	на	работна	сила	чрез	бюрата	по	труда	се	осъществява	чрез	следните	опе-
рации	и	последователност:	

•	 предоставяне	на	информация	за	реда	и	начините	за	обявяване	на	свободните	ра-
ботни	места;	

•	 приемане	на	заявки	за	свободни	работни	места;	
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•	 обработка	и	разпространяване	на	информация	за	обявените	свободни	работни	места;	
•	 подбор	на	подходящи	кандидати,	отговарящи	на	изискванията	на	работодателя;	
•	 насочване	на	подходящи	кандидати	към	съответното	работно	място;	
•	 изискване	на	обратна	информация	за	резултата	от	насочването.	
	 Информацията	за	обявените свободни работни места	се	изнася	на	информацион-

ните	табла	в	дирекции	„Бюро	по	труда“	без	оповестяване	на	работодателя	и	неговия	адрес.	
Същата	се	публикува	в	официалната	страница	на	Агенцията	по	заетостта	в	интернет	и	съдържа:	

•	 дирекция	„Бюро	по	труда“;	
•	 номер,	дата	и	срок	на	валидност	на	заявката;	
•	 наименование	на	длъжността;	
•	 местоположение	(община);	
•	 вид	на	трудовия	договор;	
•	 работно	време;	
•	 трудово	възнаграждение;	
•	 брой	на	свободните	работни	места;	
•	 изисквания	към	търсещото	работа	лице	(образование,	професионален	опит,	до-

пълнителни	умения	и	др.).	
Работодателите,	 желаещи	 да	 ползват	 посредничеството	 на	 дирекциите	 „Бюро	 по	

труда“	могат	да	заявят	потребностите	си	от	работна	сила	с	описание	на	характера	на	рабо-
тата	и	посочени	образователни	и	квалификационни	изисквания	към	кандидата	и	начина	за	
извършване	на	подбор,	като	подадат:	

•	 заявка-спецификация	на	свободното	работно	място  
Работодателите	задължително	обявяват	в	дирекция	„Бюро	по	труда“	свободните	ра-

ботни	места	за	лица,	работещи	по	трудово	правоотношение,	в	администрацията	по	смисъла	
на	Закона	за	администрацията,	в	държавни	предприятия	по	чл.	62,	ал.	3	от	Търговския	закон	
и	в	общински	предприятия,	при	откриване	на	процедура	за	заемането	им.	

В	срок	до	14	работни	дни	от	датата	на	обявяване	на	такова	работното	място	дирек-
ция	„Бюро	по	труда“	насочва	търсещи	работа	лица,	отговарящи	на	изискванията	за	заемане	
на	работното	място.	

При	обявяване	на	работните	места	работодателите	нямат	право	да	определят	условия	
по	признак	пол,	възраст,	народност,	етническа	принадлежност	и	здравословно	състояние.	
Изключения	се	допускат	само	по	отношение	на	пол,	възраст	и	намалена	работоспособност,	
когато	вследствие	на	естеството	на	работата	полът,	съответно	възрастта	или	здравословно-
то	състояние,	представлява	съществен	елемент	от	нея.	

Работодателите	могат	сами	да	правят	подбор	на	препоръчаните	им	от	поделението	
на	Агенцията	по	заетостта	търсещи	работа	лица	или	да	изискат	от	Агенцията	по	заетостта	
да	направи	подбора	по	предварително	подадената	заявка.	Насочването	на	подходящи	кан-
дидати	за	работа	се	осъществява	чрез	насочващо	писмо	по	образец,	което	може	да	бъде	
придружено	с	профил.	

Работодателят	е	длъжен	да	информира	писмено	дирекцията	„Бюро	по	труда“	в	срок	
от	7	работни	дни	за:	

1.	 заетите	и	закритите	работни	места,	обявени	като	свободни;	
2.	 приетите	на	работа	лица,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“;	
3.	 безработните	лица,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“	и	отказали	да	приеме	

предлаганата	подходяща	работа;	
4.	 отказа	си	да	наеме	на	работа	лица,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“;	
5.	 лицата,	насочени	от	дирекция	„Бюро	по	труда“,	с	които	е	сключил	трудови	дого-

вори,	но	в	законоустановения	срок	не	са	се	явили	и	не	са	започнали	работа;	
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Свободните	работни	места,	останали	незаети	в	срок	3	месеца	от	обявяването	им,	
отпадат	от	регистъра.	Когато	работодателят	желае	заявеното	работно	място	да	се	поддържа	
в	регистъра	след	този	период,	той	може	да	го	обяви	като	трайно	незаето	работно	място.	
Формата	на	официалната	заявка-спецификация	на	свободното	работно	място	/Приложение	
№14/	е	следната:

А Г Е Н Ц И Я  П О  З А Е Т О С Т Т А  
Приложение № 14 

Вх.№ на ДБТ:……………./….…………..г.
                                                                           До 

Дирекция „Бюро 
по труда” 

гр….......…………………………. 

Заявка-спецификация на свободно работно място
Изх. № на работодателя:…………………./……………..……г.

Раздел І. Описание на работното място и условия при наемането 
1. Работодател: 
. Фирма, организация:…………………………………………….. Сфера на 
дейност:…………………………………………… 
. Код по ЕИК/БУЛСТАТ:…………………....... Адрес за кореспонденция 
:……………………………………............................ 
. Лице за 
контакт:………………………………………………………………………………
……………………………………..  

/име, фамилия, телефон/ 

2. Работно място: 
  . Длъжност / 
професия:…………………………………………………………..………... Код по 
НКПД:……………..………… 
  . По чл.:…………..……от ЗНЗ или по програма 
………………………………………………………………………………….. 
  . Брой места:…………………….., от тях: разкрити за първи път ……………, 
сезонни ……………….. 
  . Място на 
работа:...........................................................................................................................
........................... 

(община) /в населеното място, извън населеното място/ 

  . Основни и допълнителни отговорности и 
задачи:………………………………………………………………………………..
  . Работното място е свободно, считано от:…………………………… /дата/ 
3. Условия: 
  . Договор: трудов . Със срок на изпитване:…………….    
Срочно…………………   . Безсрочно,  граждански…………….                
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  . Работно време и режим на работа: продължителност………….ч., редовно, 
на смени, по часово 
  . Основно месечно възнаграждение:…………..лв. 
  . Допълнителни възнаграждения и социални 
придобивки:……………………………………………………………………… 
4. 
Други:…………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
                 / При спазване на чл. 7 от Закона за защита от дискриминация, чл. 2 и чл. 23 от Закона за насърчаване на заетостта / 

Раздел ІІ. Описание на изискванията за заемане на работното място 
1. Основни изисквания /ОИ/: 
 ОИ1. Степен на образование:……………………………………………………. 
 ОИ2. Професия / 
специалност:…………………………………………………..Трудов стаж по 
специалността:………….. 
 ОИ3. 
Квалификация:………………………………………………………………………
…….. Документ 
2. Допълнителни изисквания /ДИ/: 
 ДИ1. Работа с компютър, продукти и 
програми:…………………………………………………………………….. 
Документ 
 ДИ2. Владеене на чужд 
език/ци:……………………………………………………………... Писмено, 
Говоримо, Документ  
3. Допълнителни умения /ДУ/: 
 ДУ1. Технически, Творчески, Социални, Икономически, Организаторски 
 ДУ2. Мотивация, Предприемчивост, Отговорност, Работоспособност, 
Мобилност, Комуникативност, Работа в екип 

Раздел ІІІ. Описание на селекцията и подбора на търсещите работа лица 
1. Процедура: 
  . Предварителен подбор от трудов посредник  
  . Подбор от работодателя 
  . Предварителен подбор от трудов посредник и окончателен подбор от 
работодателя 
2. Допълнителни изисквания: 
  . Провеждане на писмен / устен / практичен / изпит / тест      . 
Други:………………………………………………………….. 
Срок на изпълнение на заявката: ………………………… 
Начин на приемане на заявката:…………………………….                               

Приел:………………/. ……………………/     
Работодател:……………………/…………………..                                  /  

/име, фамилия/       / подпис / 
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2. Наемане на персонал чрез посредничество на предприятие осигуряващо 
временна работа

Предприятие,	което	осигурява	временна	работа	може	да	бъде	всяко	физическо	или	
юридическо	лице,	което	извършва	търговска	дейност	и	сключва	трудов	договор	с	работник	
или	служител,	за	да	го	изпрати	да	изпълнява	временна	работа	в	предприятие	ползвател	под	
негово	ръководство	и	контрол.	

Работодателя	ползващ	услуги	на	предприятие	осигуряващо	временна	работа	е	длъ-
жен	да	знае,	че:

– условията	и	редът	за	регистрация	на	предприятие,	осигуряващо	временна	ра-
бота	са	регламентирани	в	глава	Осма	„а“	на	Закона	за	насърчаване	на	заетостта;	

– дейността	 по	 осигуряване	 на	 временна	 работа	 се	 осъществява	 въз	 основа	
на	регистрация	в	Агенцията	по	заетостта.	(2)	За	регистрация	на	дейността	по	ал.	1	могат	
да	кандидатстват	местни	физически	или	юридически	лица,	както	и	чуждестранни	юриди-
чески	лица,	осъществяващи	търговска	дейност	в	Република	България,	които	отговарят	на	
следните	условия:

1.	нямат	парични	задължения	към	държавата	или	към	общината	по	смисъла	на	
чл.	162,	ал.	2	от	Данъчно-осигурителния	процесуален	кодекс,	установени	с	влязъл	в	сила	
акт	на	компетентен	орган,	освен	ако	е	допуснато	разсрочване	или	отсрочване	на	задължени-
ята,	или	парични	задължения,	свързани	с	плащането	на	вноски	за	социалното	осигуряване;

2.	не	са	обявени	в	несъстоятелност	или	не	са	в	открита	процедура	по	несъстоя-
телност;

3.	не	са	в	производство	по	ликвидация,	а	чуждестранните	юридически	лица	не	се	
намират	в	подобна	процедура	съгласно	законодателството	на	съответната	държава;

4.	представляват	се	от	лица,	които	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	
общ	характер,	освен	ако	са	реабилитирани;

5.	нямат	прекратена	регистрация	на	основание	чл.	74м,	ал.	1,	т.	2	или	3,	или	чл.	
15,	ал.	1	от	Наредбата	за	условията	и	реда	за	извършване	на	посредническа	дейност	по	нае-
мане	на	работа	в	период	три	години	преди	датата	на	кандидатстване	за	регистрация;

6.	нямат	наложени	административни	наказания	по	чл.	81,	ал.	1	или	чл.	81а,	ал.	1	
в	период	три	години	преди	датата	за	кандидатстване	за	регистрация;

7.	имат	сключена	групова	застраховка	в	размер	200	000	лв.	или	банкова	гаранция	
в	размер	200	000	лв.	за	вземанията	на	работниците	и	служителите,	които	ще	бъдат	наемани	
от	тях	за	осигуряване	на	временна	работа;

8.	имат	изготвен	вътрешен	правилник	за	осъществяване	на	дейността	с	проекти	
на	договор	с	предприятие	ползвател	и	договор	с	работник	или	служител	за	изпращане	за	
изпълнение	на	временна	работа	в	предприятие	ползвател	/Чл.	74е.	от	ЗНЗ/;

– специфичните	 трудови	 правоотношения	 между	 предприятие,	 което	 осигурява	
временна	работа	 за	работниците/служителите	и	предприятието	ползвател	са	нормативно	
уредени	в	раздел	VIIIв	на	Кодекса	на	труда;	

– (1)	В	трудовия	договор	с	предприятие,	което	осигурява	временна	работа,	се	уго-
варя,	че	работникът	или	служителят	ще	бъде	изпратен	за	изпълнение	на	временна	работа	в	
предприятие	ползвател	под	негово	ръководство	и	контрол.	(2)	Общият	брой	на	работниците	
и	служителите,	изпратени	от	предприятие,	което	осигурява	временна	работа	в	предприятие	
ползвател, не може да бъде повече от 30 на сто от общия брой на работещите.	3)	Не	
може	да	се	сключва	трудов	договор	по	ал.	1	за	изпращане	за	изпълнение	на	работа:

1.	при	условията	на	първа	и	втора	категория	труд;
2.	в	предприятия,	свързани	с	националната	сигурност	и	отбраната	на	страната;
3.	в	предприятия,	в	които	се	провежда	стачка.	(Чл.	107р	от	КТ);
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– предприятие,	което	осигурява	временна	работа	няма	право	да	изисква	от	работни-
ка	или	служителя	заплащане	на	такса	за	съдействие	за	започване	на	работа	в	предприятието	
ползвател,	както	и	при	сключване	на	трудов	договор	или	при	възникване	на	трудово	правоот-
ношение	с	предприятие	ползвател.	Агенция	по	заетостта	води	публичен	регистър	на	издаде-
ните	удостоверения	за	регистрация	на	предприятия,	осигуряващи	временна	работа;	

– трябва	 да	 проследи	 актуалността	 на	 регистрацията	 на	 предприятията	 осигу-
ряващи	 временна	 заетост.	 В	Дирекции	 „Бюро	 по	 труда“	 и	 на	 официалната	 страница	 на	
Агенцията	по	заетостта	в	интернет,	ежемесечно	се	обявява	актуален	списък	на:

– регистрираните	предприятия,	които	осигуряват	временна	работа	–	Списък1;
– работниците	или	служителите,	изпратен	 за	изпълнение	на	работа	в	предприя-

тие	ползвател,	не	могат	да	бъдат	поставяни	в	по-неблагоприятно	положение	само	поради	
временната	им	работа	в	сравнение	с	останалите	работници	и	служители,	които	работят	в	
предприятието	на	същата	или	на	сходна	работа.	Те	имат	същите	права	на	базата	на	сключен	
договор.	(Чл.	107х	от	КТ).

3. Посредничество за наемане, чрез мрежата EURES. Предоставяне на услуги за 
работодатели (employers)

EURES	 предоставя	 следните	 услуги	 на	 българските	 работодатели	 търсещи	 ра-
ботна	 сила	 в	 страни	 –	 членки	 на	Европейския	 съюз	 или	 на	 други	 държави	 –	 страни	 по	
Споразумението	за	Европейско	икономическо	пространство	и	Конфедерация	Швейцария:

•	Оказва	съдействие	на	работодателите,	желаещи	да	наемат	персонал	от	друга	стра-
на-членка	на	мрежата	EURES	чрез	мрежата	от	свои	съветници;

•	Консултира	европейските	работодатели,	използващи	електронните	услуги	на	пор-
тала	на	мрежата	EURES	(www.eures.europa.eu);

•	Оповестява	(публикуване,	популяризиране)	на	свободни	работни	места	(на	EURES	
портала	и	/	или	в	избрани	страни-членки	на	EURES);

•	Поддържа	актуална	база	данни	с	документи	за	кандидатстване	(application	docu-
ments)	на	търсещи	работа	лица	(ТРЛ)	от	страните-членки	на	мрежата;

•	Предоставя	посреднически	услуги	и	помощ	при	набиране	на	персонал	 (посред-
ством	предварителен	подбор,	провеждане	на	интервюта,	допълнителна	професионална	и	
езикова	подготовка	на	избраните	кандидати	и	др.);

•	Предоставя	информация	за	мероприятия,	провеждани	в	други	страни-членки	на	
мрежата;

•	Организира	и	провежда	различни	мероприятия	с	основна	или	допълнителна	целе-
ва	група	–	работодатели	от	страните-членки	на	мрежата,	като	например:

o	Европейски	Дни	на	труда;
o	Международни	трудови	борси;
o	Информационни	дни	за	ТРЛ	и	работодатели;
o	Информационни	дни	за	работодатели;
o	Информационни	сесии	за	работодатели	и	др.

Когато български работодател желае да наеме работна сила от страна – членка 
на ЕИП и Конфедерация Швейцария трябва да се извършат конкретно следните операции:

1.	 Работодателя	да	заяви свободни работни места с	цел	търсене	на	работници	и	
служители	от	страна	членка	на	ЕИП	и	Конфедерация	Швейцария.	За	целта	работодателят,	
желаещ	да	назначи	такива	работници,	е	необходимо	да	се	обърне	към	трудовите	посредни-
ци	в дирекция „Бюро по труда“ по местото на регистрация на предприятието му или ди-
ректно към EURES – съветник от страната,	на	когото	да	заяви	свободното	работно	място.
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2.	 EURES	съветниците	ще	предоставят	на	работодателите	форма на заявка	на	ан-
глийски	език.

3  Ако работодателят желае заявката да бъде разпространена и в дирекции 
„Бюро по труда“ в цялата страна	е	необходимо	да	обяви	свободното	работно	място	в	ди-
рекция	„Бюро	по	труда“	по	месторегистрация	на	предприятието	му	и	да	посочи,	че	желае	
заявката	да	бъде	разпространена	и чрез EURES мрежата 

4.	 Всеки	български	работодател	може	да	публикува заявка за работно място на 
интернет страницата на Агенция по заетостта.	Заявката	ще	бъде	достъпна	за	търсещи-
те	работа	лица	след	проверка	доколко	посочените	в	нея	условия	отговарят	на	българското	
законодателството	по	отношение	на	условията	на	труд	и	заплащане	и	след	превеждането	є 
на	български	език.

В	изпратените	заявки	всеки	работодател	посочва	начина на подбор	на	кандидатите	и	
се	извършат	следните	операции:

1.	 Първоначална	селекция по документи	от	трудов	посредник	и	предоставяне	на	
CV	и	мотивационни	писма	на подходящи търсещи работа лица на работодателя 

2  Интервю с работодателя	в	България	или	чужбина.	Когато	подборът	се	извърш-
ва	в	България,	съответната	дирекция	„Бюро	по	труда“	осигурява	място	за	извършването	
му,	присъствието	на	кандидатите	за	работа	и	при	необходимост	съдейства за осигуряване 
на преводач.	В	този	случай	договорите	 за	работа	с	одобрените	кандидати	се	сключват	в	
България.	При	извършване на специализиран подбор, придружен с прилагане на тестове, 
анкети, превод и др., разходите за тях се поемат от работодателя. При	провеждане	на	
интервюто	в	друга	държава,	разноските	за	пътуване	и	престой	се	поемат	от	работодателя.	
Работодателят	трябва	да	уведоми	с	писмо	Централната	администрация	на	АЗ	за	резултата	
от	насочването.

3.	 Подбор	чрез	събеседване	(интервю)	с	трудов	посредник.	При изявено от рабо-
тодателя желание, подборът може да бъде извършен от трудов посредник	и	кандидатите	
да	бъдат	насочени	на	работа	в	съответната	страна.

На сайта на Агенцията за заетост могат да се получи конкретна полезна инфор-
мация за възможностите, които мрежата предоставя за намиране на подходящите кан-
дидати за обявените свободните работни места.	Там	са	публикувани:	

–	списъка	на	и	адресите	на	съветниците	на	мрежата	в	страната	към	които	можете	да	
се	обърнете;	

–	условията	на	живот	и	труд	за	всяка	страна	членка	на	мрежата	преведени	на	бъл-
гарски	език;	

–	условията	и	документите	необходими	за	регистрация	на	работодателите	и	търсе-
щите	работа	лица;	

–	предстоящи	събития	като	трудови	борси	в	страните	членки	на	мрежата;	
–	конкретни	схеми	за	заетост	и	обучени	каквато	е	например	програмата	„The	Job	of	

my	Life“	(MobiPro-EU)	на	Федералната	агенция	по	труда	към	германското	Министерство	
на	труда	и	социалната	политика	за	дуално	професионално	обучение.	Тя	има	за	цел	да	под-
помогне,	 включително	и	финансово,	 2000	младежи	от	ЕС/ЕИП,	които	искат	 за	 започнат	
дуално	професионално	обучение	във	Федералната	Република.	

–	документите	отнасящи	се	до	ползването	на	мрежата:
•	 EURES	–	правна	уредба
•	 Регламент	(ЕИО)	№	1612/68	на	Съвета	от	15	октомври	1968	година	относно	сво-

бодното	движение	на	работници	в	Общността
•	 Регламент	(ЕИО)	№	1408/71	на	Съвета	от	14	юни	1971	година	за	прилагането	

на	схеми	за	социално	осигуряване	на	заети	лица	и	членове	на	техните	семейства,	които	се	
движат	в	рамките	на	Общността

http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES-Pravna-uredba.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31968R1612_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31968R1612_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31971R1408_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31971R1408_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31971R1408_BG.doc
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•	 Регламент	(ЕИО)	№	574/72	на	Съвета	от	21	март	1972	година	относно	определяне	
на	реда	за	прилагане	на	Регламент	(ЕИО)	№	1408/71	за	прилагането	на	схеми	за	социално	
осигуряване	на	заети	лица	и	техните	семейства,	които	се	движат	в	рамките	на	Общността

•	 Решение	на	Комисията	от	23	декември	2002	година	за	приложение	на	Регламент	
(ЕИО)	№	1612/68	на	Съвета	относно	компенсирането	на	предложенията	и	заявленията	за	
работа

•	 Регламент	(ЕС)	№	492/2011	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	5	април	
2011	година	относно	свободното	движение	на	работници	в	Съюза	BG

•	 Решение	за	изпълнение	на	Комисията	от	26.11.2012	г.	за	изпълнение	на	Регламент	
(ЕС)	№492/2011	на	Европейския	парламент	и	Съвета	относно	заемането	на	свободни	ра-
ботни	 места	 и	 кандидатстването	 за	 работа	 и	 ново	 изграждане	 на	 EURES	 (BG)	 CELEX	
32012D0733

•	 EURES	ХАРТА	НА	АГЕНЦИЯ	ПО	ЗАЕТОСТТА
•	 Дуално	обучение	в	Германия	–	формуляр	за	кандидатстване
•	 Брошура	„Новодошъл	в	Нидерландия“
•	 Помагала	за	ползване	на	EURES:	
•	 EURES	Ръководство;	
•	 EURES	Транс	–граничен	наръчник;
•	 „Практическо	ръководство	 за	 командироване	на	работници	в	 държавите-член-

ки	на	Европейския	съюз,	Европейското	икономическо	пространство	и	Швейцария“	(http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=26).;

•	 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en)

Какво трябва да имат предвид в бъдеще работодателите и работниците и слу-
жителите ползващи услугите на Европейските служби за заетост (EURES)? Предстоят 
промени.4

За	да	подобри	съответствието	между	търсенето	и	предлагането	на	работа	в	рамките	
на	 европейския	пазар	на	 труда,	Европейската	 комисия	инициира	 стратегическа	 реформа	
на	мрежата	на	Европейските	служби	за	 заетост	 (EURES).	Целта	е	EURES	да	бъде	прео-
бразуван	в	инструмент	за	заетост,	който	да	служи	на	целите	на	стратегията	„Европа-2020“,	
като	насърчава	мобилността	на	работната	сила	в	рамките	на	ЕС	и	допринася	за	справяне	
с	недостига	на	работна	сила,	трайно	незаетите	работни	места,	както	и	с	несъответствията	
между	търсените	и	предлаганите	квалификации.	В	момента	в	подготвителните	органи	към	
Съвета	на	ЕС	се	обсъжда	предложението	 за	Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците 
до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (EURES).

След	 приемането	 на	 Регламента	ще	 бъдат	 предприети	 действия	 на	 национално	 и	
регионално	ниво,	които	да	осигурят	плавен	и	ефективен	преход	към	новата	структура.		
Ще	бъде	определено	„Национално	координационно	бюро“,	което	ще	организира	и	ръководи	
цялостната	дейност	за	извършване	на	реформата,	ще	се	разработи	концепция	за	развитието	
на	EURES-България	(създаване	на	система	за	акредитация	на	EURES	партньорите	на	на-
ционално	ниво,	механизми	за	събиране	на	данни,	обучение	на	служителите	за	предоставяне	
на	EURES-услуги,	развиване	на	специфични	мерки	за	подпомагане	на	посредническите	ус-
луги	за	млади	хора,	в	т.ч.	подготовка	за	участие	в	обмена	на	информация	за	стажуване	и	чи-
ракуване	съгласно	Регламент	(ЕС)	№	492/2011,	както	и	осъществяване	на	посредничеството	
на	стажанти	и	чираци	и	др.).	В	новия	програмен	период	на	ОП	РЧР	(2014–2020	г.)	ще	бъдат	
включени	механизми	за	финансиране	на	действия,	подкрепящи	реформата	и	изграждането	
на	капацитета	на	мрежата.

4	 Информационен	източник:	Национален	план	за	действие	по	заетостта	2015	г.

http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31972R0574_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31972R0574_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-31972R0574_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-32003D0008_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-32003D0008_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EUR-Lex-32003D0008_BG.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=Reglamen_t492.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=Reglamen_t492.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES_Decision_2012.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES_Decision_2012.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES_Decision_2012.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES_Decision_2012.pdf
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=EURES_�����_��_�������_��_���������.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=PB_INC.doc
http://eures.bg/download.asp?type=docs&file=Nieuw-in-Nederland-Bulgaars_2014.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en
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4. Използване на Европейските кредитни системи за професионално образование 
и обучение – ECVET и ECTS за набиране на персонал

1.	European	Credit	(Transfer)	System	for	Vocational	Education	and	Training	и	European	
Credit	Transfer	System	–	ECTS.

ECVET	системата	е	общ	инструмент	от	цялостната	стратегическа	европейска	рамка	
за	сътрудничество	в	сферата	на	професионалното	образование	и	обучение.	ECVET	пред-
ставлява	система	за	акумулиране	и	трансфер	на	кредити	придобити	чрез	професионално	
образование	и	обучение	(ПОО).	Тя	осигурява	натрупването	и	трансфера	на	кредити	в	на-
чалното	професионално	обучение,	като	позволява	документирането	на	придобити	в	чуж-
бина	знания,	умения	и	компетентности	както	и	съгласувани	форми	за	регулиране	между	
национални	и	европейски	актьори	в	професионалното	образование	и	обучение.	Системата	
има	за	цел	да	улесни	признаването	и	натрупването	на	умения,	свързани	с	работата	и	на	зна-
ния,	придобити	по	време	на	престой	в	друга	страна.	ECVET	цели	също	така	по-добра	съв-
местимост	между	различните	системи	на	професионално	образование	и	обучение	в	Европа	
и	не	на	последно	място	има	за	цел	да	даде	на	хората	по-голям	контрол	над	тяхното	профе-
сионално	образование	и	обучение.

Европейската	система	за	трансфер	на	кредити	в	ПОО	(ECVET)	 (http://www.ecvet-
team.eu/)	използва	т.н.	„единици	резултати	от	учене“	(ЕРУ)	присъдени	след	като	резултати-
те	от	учене	за	всяка	единица	са	демонстрирани	и	положително	оценени.	ЕРУ	представляват	
компонент	на	професионалните	квалификации,	а	системата	ECVET	позволява	на	обучава-
щите	се	да	придобиват	квалификации	постепенно,	на	база	на	трансфери.	

2.	ECTS	–	European	Credit	Transfer	System	ECTS	е	инструмент	за	трансфер	и	придо-
биване	на	кредити	от	обучение	и	мобилност	на	студентите	в	ЕС.
•	Знания	и	разбиране
•	Прилагане	на	придобитите	знания
•	Вземане	на	решения
•	Комуникационни	умения
•	Умения	за	учене
По	отношение	на	системата	ECVET,	европейската	квалификационна	рамка	определя	резул-
татите	от	обучението	като:
•	Знания
•	Умения
•	Компетентности

Съвместната	реализация	на	двете	кредитни	системи	ще	доведе	до	по-голямо	един-
ство	между	професионалното	образование	и	обучение	и	висшето	образование	и	по	този	
начин	ще	допринесе	до	по-голяма	мобилност	в	Европа	(хоризонтална	и	вертикална).

5. Назначение чрез конкурс /Чл. 89, 90, 96 на Кодекса на труда /КТ/

По	преценка	на	обстоятелствата	и	съобразно	трудовото	законодателство,	работода-
теля	може	да	извърши	назначения	на	необходимият	му	персонал	въз	основа	на	проведен	
конкурс.

Конкурс	може	да	се	провежда	за	заемане	на	всяка	длъжност	освен	за	длъжност,	за	
която	е	предвидено	да	се	заема	въз	основа	на	избор	(Чл.	89	на	КТ).

Определяне	на	конкурсните	длъжности	става	съгласно	чл.	90.	на	КТ:
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„(1)	 Длъжностите,	 които	 ще	 се	 заемат	 с	 конкурс,	 се	 определят	 в	 закон,	 в	 акт	 на	
Министерския	съвет,	на	министър	или	ръководител	на	друго	ведомство	или	от	работодателя.

(2)	Конкурс	се	обявява	за	длъжност,	която	е	обявена	за	заемане	с	конкурс	със	закон,	
или	когато	длъжността	е	свободна	или	предстои	да	бъде	освободена,	както	и	при	продължи-
телно	отсъствие	на	лицето,	което	я	заема,	за	времето	до	завръщането	му.“

Трудовото	правоотношение	възниква	с	лицето,	което	е	класирано	на	първо	място,	от	
деня,	в	който	е	получило	съобщението	за	резултата.	(Чл.	96	КТ).

6. Назначение на висококвалифицирани имигранти от трети страни не членуващи 
в ЕС 

Назначаването	на	висококвалифицирани	имигранти	от	трети	страни	законово	се	ос-
новава	на	Директива	2009/50	/	ЕО	на	Съвета	от	25.05.2009	г.	относно	условията	за	влизане	
и	пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	за	целите	на	висококвалифицирана	трудова	
заетост.	

В	директивата	се	определят:
а)	условията	за	влизане	и	пребиваване	за	повече	от	три	месеца	на	граждани	на	трети	държа-
ви	на	територията	на	държавите-членки	за	целите	на	висококвалифицирана	трудова	заетост	
в	качеството	им	на	притежатели	на	Синя карта на ЕС,	както	и	на	членовете	на	техните	
семейства;	
б)	условията	за	влизане	и	пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	и	на	членовете	на	
техните	семейства	по	смисъла	на	буква	„а“)	в	държави-членки,	различни	от	първата	дър-
жава-членка.	
в)	дефинират	се	условията	за	приемане	и	получаване	на	Синя карта на ЕС;
основания	 за	отказ;	отнемане	или	отказ	 за	подновяване	на	синя	карта	на	ЕС;	процедура	
по	заявление	и	издаване;	достъп	до	пазара	на	труда;	временна	безработица;	статут	на	дъл-
госрочно	пребиваващи	в	ЕО	за	притежателите	на	синя	карта	на	ЕС;	пребиваване	в	други	
държави-членки.

За	да	кандидатства	за	синя	карта	на	ЕС,	чужденецът	трябва	да	има	университетска	
степен	на	висше	образование,	получена	въз	основа	на	най-малко	три	годишен	курс	на	обу-
чение.

Той	трябва	да	получи:
–	разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост;
–	виза за дългосрочно пребиваване  
Разрешението	за	упражняване	на	високо	квалифицирани	работни	места	се	издава	от	

Агенцията	по	заетостта	в	рамките	на	петнадесет	календарни	дни	след	подаване	на	съответ-
ното	заявление	и	необходимите	документи.	

Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва 
да се започне от местния работодател на чужденеца, като работодателят трябва да 
плати дължимата държавна такса от 400 лв. 

За получаване на синя карта на ЕС, чужденецът-кандидат трябва да подаде за-
явление до дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи не по-късно 
от 7 дни преди изтичане на срока на виза за дългосрочно пребиваване.	Чужденецът	трябва	
да	приложи	към	заявлението	(и)	копие	от	неговия	валиден	международен	паспорт,	в	това	
число	издадената	виза	за	дългосрочно	пребиваване,	както	и	документи,	доказващи,	че	чуж-
денецът	е	здравно	осигурен	в	съответствие	с	българското	законодателство.	

Разрешението	за	упражняване	на	висококвалифицирани	работни	места	служебно	се	
предоставя	на	дирекция	„Миграция“	от	Агенцията	по	заетостта.	Заявленията	за	издаване	на	
синя	карта	на	ЕС	се	разглеждат	и	преразглеждат	в	рамките	на	7	дни	от	представянето	им.
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Сини карти от ЕС се издават за срок от до една година и може да бъде подновен 
за допълнителни периоди от по една година	без	ограничение,	докато	основанията	за	изда-
ването	им,	все	още	са	налице.	

Упражняването	на	висококвалифицирана	заетост	от	чужденци	в	България	е	в	съот-
ветствие	с	българското	трудово	и	осигурително	законодателство	и	при	условията	на	чл.	71,	
ал.	1,	т.	1	и	3	на	ЗНЗ:

(1)	Разрешение	за	работа	на	чужденци	се	издава	за	заемането	на	длъжности,	за	които	
по	закон	не	се	изисква	българско	гражданство:

1.	съобразно	състоянието,	развитието	и	обществените	интереси	на	националния	па-
зар	на	труда;

2.	(изм.	–	ДВ,	бр.	26	от	2008	г.,	доп.,	бр.	43	от	2011	г.,	в	сила	от	15.06.2011	г.)	при	
условие	че	общият	брой	на	работещите	за	местния	работодател	чужденци	не надвишава 10 
на сто от средносписъчната численост	на	наетите	по	трудово	правоотношение	български	
граждани,	граждани	на	държави	–	членки	на	Европейския	съюз,	на	други	държави	–	стра-
ни	по	Споразумението	за	Европейското	икономическо	пространство,	и	на	Конфедерация	
Швейцария	и	лица	по	чл.	18,	ал.	3	в	предходните	12	месеца;

3.	когато	предлаганите	условия	на	труд	и	заплащане	не	са	по-неблагоприятни	от	ус-
ловията	за	българските	граждани	за	съответната	категория	труд;	Според	закона,	членовете	
на	семейството	на	чужденец,	който	е	получил	„Синя	карта	на	ЕС“,	имат	право	да	получат	
разширени	разрешения	за	пребиваване	в	Република	България	за	период,	равен	на	срока	на	
пребиваване,	разрешен	на	притежателя	на	„Синя	карта	на	ЕС“.

Какво трябва да имат предвид в бъдеще работодателите при наемане на граж-
дани от трети страни и имигрантите в страната? Предстоят промени.

През	2015	г.	ще стартира работата по транспонирането на Директива 2014/66/
ЕС	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	15	май	2014	г.	относно	условията	за	влизане	и	
пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	в	рамките	на	вътрешно	корпоративен	трансфер,	
Директива 2014/36/ЕС	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	26	февруари	2014	година	
относно	условията	за	влизане	и	престой	на	граждани	на	трети	държави	с	цел	заетост	като	
сезонни	работници,	Директива 2014/54/ЕС	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	16	
април	2014	година	относно	мерки	за	улесняване	на	упражняването	на	правата,	предоставе-
ни	на	работниците	в	контекста	на	свободното	движение	на	работници.	

В	областта	на	политиката	по	интеграция	на	чужденци	–	граждани	на	трети	страни	
ще	се	развиват	правните	и	административните	инструменти	за	техния	прием,	както	и	други	
законодателни	и	административни	мерки,	свързани	с	интеграцията	в	обществото	на	закон-
но	пребиваващите	в	България	такива	граждани	и	членовете	на	техните	семейства.	Наред	
с	това	ще	се	прилага	комплекс	от	мерки	за	борба	с	незаконното	пребиваване	и	заетост.	За	
целта	за	новия	програмен	период	ще	стартира	новият	Фонд	на	ЕС	„Убежище,	миграция	и	
интеграция“	за	финансиране	на	тази	политика,	който	ще	замени	Европейския	фонд	за	ин-
теграция	на	граждани	на	трети	държави	(като	го	обедини	с	други	два	досегашни	фонда	в	
областта	на	убежището	и	връщането).

Предвид	двустранния	характер	на	интеграционните	процеси	(приемно	общество	и	
имигранти),	ще	се	провежда	балансирано	управление	на	приема	и	интеграцията	на	граж-
дани	от	трети	държави,	при	отчитане	потребностите	на	националния	пазар	на	труда,	вклю-
чително	чрез	прилагане	на	новите	разпоредби	относно	издаването	на	„Синя	карта	на	ЕС“	и	
„Единно	разрешение	за	пребиваване	и	работа“.	

За	 развитие	 на	 политиката	 за	 интеграцията	 на	 граждани	 на	 трети	 държави	 в	 т.ч.	
получилите	международна	 закрила,	 при	 отчитане	 състоянието	 на	 националния	 пазар	 на	
труда	през	2014	г.	ще	се	прилага	Националната	стратегия	за	интеграцията	на	лицата,	полу-
чили	международна	закрила	в	Р	България	чрез	нейните	ежегодни	Национални	планове	за	
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действие	по	интеграция.	Предвижда	се	през	2015	г.	да	започне	изпълнението	на	програма	
за	обучение	по	български	език	и	професионално	обучение	на	получилите	международна	
закрила	чужденци	с	оглед	последващо	включване	в	заетост.	Ще	продължи	реализацията	на	
програмата	за	заетост	и	обучение	на	бежанци.5

7. Самонаемане

Самонаемането	е	специфична	форма	на	заетост.	
Самостоятелно	заети	(самонаети)	лица	са	лицата,	които	сами	или	в	съдружие	с	дру-

ги	лица	извършват	стопанска	дейност,	работят	на	свободна	(частна)	практика,	работят	под	
аренда	или	извършват	самостоятелно	друга	дейност,	като	не	наемат	на	работа	други	лица.	

Чрез	самонаемане	се	осъществява	входяща	по	отношение	на	пазара	на	труда	мобил-
ност	от	безработни,	трудово	неактивни	или	заети	лица,	решили	да	развиват	самостоятелна	
стопанска	дейност	в	различни	сектори	на	икономиката.

В	зависимост	от	сектора	и	професията	за	всяка	самостоятелна	стопанска	дейност	се	
извършват	различни	процедури	по	нейното	узаконяване.

8. Дистанционна работа (telework) 

Към	видовете	входяща	мобилност	в	предприятието	трябва	да	се	прибави	и	особената	
форма	на	осигуряване	на	заетост,	чрез	назначаване	на	персонал	на	дистанционната	работа.	

Дистанционната	работа	е	своеобразна	виртуална	форма	на мобилност	на	заетите.	
Нейното	приложение	все	повече	се	разширява	не	само	като	брой	на	заетите,	но	и	като	об-
хват	на	все	повече	сектори	и	професии.	Гъвкава,	мотивираща,	пестяща	време	и	енергия,	с	
напредъка	на	комуникационните	технологии	дистанционната	работа	се	превръща	в	бъде-
щето	на	заетостта.	Работата	от	разстояние	не	е	възможно	да	се	прилага	във	всички	сектори	
и	професии,	но	е	подходяща	за	дейности	в	свързани	с	информационното	и	научното	об-
служване,	медиите,	консултативната	дейност.

От	нея	могат	и	все	повече	се	ползват	преводачи,	журналисти,	одитори,	програми-
сти	и	системни	анализатори,	архитекти	и	инженери	и	други	комбинирани	професионални	
дейности.	Като	форма	на	локализация	тя	може	да	бъде	от	дома	или	мобилна	при	която	се	
предоставят	услуги	в	движение,	или	като	услуга	от	разстояние	без	физически	контакт	с	
клиента.

Основни	предимства	от	въвеждането	на	работата	от	разстояние	„(telework)“:
•	 откриването	на	нови	и	преструктуриране	на	съществуващите	работни	места	като	

„дистанционни“,	намаляване	на	разходи	за	работни	площи;	за	транспорт	на	работниците	и	
служителите;	за	паркиране;

•	 спомага	за	заетост,	за	„социално	включване“	на	хора	в	неравностойно	положение	
каквито	например	са	хората	с	увреждания	и	хората,	които	полагат	грижа	за	болен	член	на	
семейството;

•	 повишава	достъпа	до	определени	категории	специалисти	и	квалифицирана	ра-
ботна	сила.	Дистанционната	работа	може	да	се	извършва	от	който	и	да	е	район	на	света;

•	 спомага	за	съчетаване	на	семейния	и	професионалния	живот	–	много	родители	
могат	да	съчетават	работата	с	грижите	за	децата,	например	като	алтернатива	на	отпуска	по	
майчинство	или	връщането	към	работа	на	пълен	работен	ден;

•	 повишава	производителността	на	труда	на	дистанционно	работещият,	позволя-
вайки	му	да	избере	организация	на	своя	труд	отговаряща	в	по-голяма	степен	на	индиви-

5	 Информационен	източник:	Национален	план	за	действие	по	заетостта	2015	г.
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дуалните	му	качества,	спестява	му	транспортното	време	и	транспортната	умора	до	тради-
ционното	работно	място;	

•	 дистанционната	работа	е	алтернатива	на	съкращенията	при	невъзможността	на	
работника	да	последва	преместващо	се	предприятие	в	друго	населено	място;

•	 вероятността	дистанционната	работа	да	се	нарушава	при	кризисни	ситуации	от	
типа	на	лошо	време,	наводнения,	пожари,	сигнали	за	бомби,	стачки	и	транспортни	аварии,	
е	много	по-малка	в	сравнение	с	традиционното	работни	място;

•	 спомага	за	разработване	на	нови	продукти	и	услуги;
•	 допринася	ползи	за	средата	в	която	живеем,	допринася	за	облекчаване	на	трафи-

ка	в	големите	градове	и	ограничава	екологичното	замърсяване.	
Възможни	специфични	проблеми	при	„(telework)“:
•	 изпадане	в	„самоексплотация“	на	работещия	водеща	до	преумора,	а	в	перспекти-

ва	до	намаляване	на	производителността	на	труда;
•	 възможен	затруднен	контрол	върху	начините	на	работа	и	върху	физическата	сре-

да	в	която	работи	дистанционния	работник	целящ	позитивно	въздействие;	
•	 възможни	проблеми,	свързани	със	сигурността	на	информацията	и	данните;
•	 припокриване	на	семеен	и	професионален	живот,	неумение	за	разпределение	на	

времето	и	самодисциплина;
•	 възможна	своеобразна	социална	изолация	от	липсата	или	намаления	физически	

контакт	с	екипа,	в	който	се	работи;
Работата	от	разстояние	 се	регламентира	от	допълнение	в	Кодекса	на	 труда	 с	раз-

дел	VIII	б	„Допълнителни	условия	за	извършване	на	работа	от	разстояние“	в	глава	пета	
„Възникване	 и	 изменение	 на	 трудовото	 правоотношение“.	 Допълнението	 на	 Кодекса	 на	
труда	е	прието	на	базата	на	Европейското рамково споразумение за работата от разстоя-
ние и	на	договореностите	в	Националното споразумение за дистанционна работа между	
социалните	партньори	през	2010	г.	и	обхващат	следните	области:

•	 същността,	условията	и	доброволния	характер	на	работата	от	разстояние.	 /Чл. 
107з.- КТ/ „(1) Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена из-
вън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използва-
нето на информационни технологии, която преди изнасянето є е била или би могла да бъде 
извършвана в помещенията на работодателя.(2) Работата от разстояние има доброво-
лен характер. (3) Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен 
или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния трудов договор се уговарят конкрет-
но всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от 
разстояние и осъществяването є“;

•	 работно	място	–	поддържане	и	техническо	оборудване./Чл.	107и	на	КТ/;
•	 организация	на	работата	от	разстояние	и	здравословни	и	безопасни	условия	на	

труд.	/Чл.	107к	–	КТ/;
•	 работно	време,	почивки	и	отпуски.	/Чл.	107л	–	КТ/;
•	 трудово	възнаграждение.	/Чл.	107м	–	КТ/;
•	 колективни	права	и	интеграция	с	работниците	и	служителите,	които	работят	в	

помещения	на	работодателя.	/Чл.	107н	–	КТ/	(1) Работникът или служителят, който из-
вършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците и 
служителите, които работят в помещения на работодателя.

•	 (2) Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, 
могат да формират самостоятелна група, която да избира отделен представител по 
информиране и консултиране по чл. 7а, ако общият им брой надхвърля 20 работници.	/Чл.	
107н	–	КТ/(1)

•	 квалификация,	преквалификация,	обучение.	 /Чл.	107н	–	КТ/	 (3) При необходи-
мост ръководителят на работниците и служителите, които извършват работа от раз-
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стояние, и други длъжностни лица имат право на обучение за тази форма на работа и 
нейното ръководство.;

•	 С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:
1. смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане;
2. възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в 

помещенията на работодателя. /Чл. 107з ал.6.- КТ/ .

9. Надомна работа

Надомната	работа	е	гъвкава	форма	на	заетост,	която	предоставя	възможности	за	под-
ходящ	избор	на	мястото	на	работа,	 както	 за	работодателя,	 така	и	 за	работника.	Доскоро	
наемането	на	персонал	чрез	тази	форма	на	заетост	не	беше	ясно	регламентирано.	Масовата	
практика	бе	надомната	работа	да	се	извършва	въз	основа	на	някакви	облигационни	(граж-
дански)	 договори,	 или	 да	 се	 изпълнява	 в	 „сивия“	 сектор	 без	 каквито	 и	 да	 е	 договори	 и	
осигуровки,	без	осигуряване	на	подходящи	условия	за	труд,	със	заплащане	на	ръка.	Една	
от	причините	за	такова	състояние	е	беше	липсата	на	адекватна	правна	уредба	на	този	вид	
работа.

Със	Закон	за	изменение	и	допълнение	на	КТ	/ДВ,	бр.	33/	приет	от	Парламента	през	
2011	г.	бе	въведена	необходимата	правна	уредба,	която	разпростира	трудовото	законодател-
ство	и	върху	работниците	извършващи	надомна	работа.	

(1) В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения 
във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника 
или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работо-
дателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и 
други спомагателни средства.

(2) Работниците и служителите по ал. 1 се смятат за работници и служители, 
които извършват надомна работа. /Чл. 107б-КТ./. 

С	трудовия	договор	/представен	в	Глава	раздел	I	на	КТ/	се	определят	местонахож-
дението	на	работното	място,	трудовото	възнаграждение,	редът	за	възлагане	и	отчитане	на	
работата,	снабдяване	с	материали	и	предаване	на	готовата	продукция.

Работодателят	е	длъжен	да	осигури	на	работника	или	служителя,	извършващ	надом-
на	работа	условия	за	изпълнение	на	договорената	работа,	 заплащане	и	равно	третиране,	
каквито	е	осигурил	на	работниците,	които	работят	в	предприятието.	Също	възможност	за	
синдикално	сдружаване,	участие	в	общото	събрание	на	работниците	в	предприятието,	ин-
формиране	и	консултиране	и	присъединяване	към	колективен	трудов	договор	в	предприя-
тието.	/Чл.	107г.	КТ/.

Трудовото	законодателство	предоставя	също	възможност	работодателя	да	назначи	
своя	работничка	или	служителка	–	майка	на	малко	дете,	до	навършване	на	6-годишна	въз-
раст	на	детето,	да	работи	надомно	при	него	или	при	друг	работодател.	/Чл.	312-КТ/.

10. Дуалната система – желан елемент на входяща мобилност в България. Опитът 
на страните-членки в ЕС

Дуалната	система	е	желан	елемент	на	входяща	мобилност	на	пазара	на	труда	в	Бъл-
га	рия.	Засега имаме само наченки на приложението на тази доказала ефективност та си 
система в ЕС. 

Входяща	мобилност	по	отношение	на	фирмата	чрез	дуалната	система	се	осъществя-
ва	реално,	докато	ученикът	работи	и	се	обучава	при	работодателя.	Потенциална	доколкото	
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след	 завършване	и	получаване	на	документа	 за	професионална	квалификация,	 ученикът	
все	още	не	е	избрал	дали	да	остане	при	същия	работодател.

Дуалната	система	е	модел	за	професионално	обучение	при,	който	се	поставя	акцент	
върху	практическото	усвояване	на	професия.	Учебното	време	се	разделя	между	обучение	
по	теория	в	професионално	училище	и	практическото	усвояване	на	професията	във	фирма.	
Учениците	подписват	договори	за	обучение,	а	трудът	им	се	заплаща	от	фирмата,	в	която	
работят.	

След	края	на	обучението	и	получаването	на	документа	за	квалификация,	както	уче-
никът,	така	и	фирмата	не	са	дългосрочно	обвързани	с	другата	страна.	И	двете	страни	могат	
свободно	да	решат	дали	да	продължат	взаимоотношенията	си.

С	този	модел	се	елиминира	проблемът	с	липсата	на	стаж,	който	пречи	на	младите	
хора	да	намерят	работа	по	желаната	професия	веднага	след	завършване	на	училище  

В	България	липсата	на	стаж	е	сред	основните	причини	завършващите	училище	да	не	
могат	да	си	намерят	работа	с	желаната	от	тях	професия.	В	същото	време	86%	от	фирмите	у	
нас	имат	проблеми	да	намерят	подходящи	специалисти,	като	на	второ	място	в	класацията	
на	проблемите	поставят	липсата	на	опит	(данни	на	Manpower).

Дуалната	система	намалява	младежката	безработица.	Това	се	вижда	от	статистиките	
за	младежката	(и	обща)	безработица	в	държавите	от	ЕС.	Германия	и	Австрия	–	държавите	
с	най-добре	развита	дуална	система,	са	с	най-малко	безработни	на	възраст	между	15	и	25	
години	в	ЕС.	При	средно	23,4%	младежка	безработица	за	съюза,	в	Германия	тя	е	7,7%,	а	в	
Австрия	–	9,2%.	България	е	една	от държавите с най-висока младежка безработица в ЕС. 
Една	четвърт	от	българите	между	15	и	25	години	са	безработни	(данни	на	Евростат	за	юли	
2013	г.).

Как функционира дуалната система в ЕС?
Бизнесът	поема	основната	финансова	тежест,	държавата	плаща	само	за	професио-

налните	училища.	
Работодателските	организации	в	сътрудничество	със	синдикатите	определят	профе-

сиите,	по	които	се	предлага	професионално	обучение	и	ги	актуализират	непрекъснато,	за	да	
отговарят	на	нуждите	на	пазара	на	труда.	Работодателските	организации	изработват	мето-
диката	за	обучение	по	всяка	професия.	Те	се	утвърждават	от	държавата,	за	да	има	еднакви	
критерии	за	квалификация	във	всички	фирми.	

Комисии,	съставени	от	представители	на	съответните	занаятчийски	камари	и	бран-
шови	организации	провеждат	финалните	изпити	на	завършващите	и	им	издават	удостове-
ренията,	че	могат	да	практикуват.

Кой какво печели. Ефекти?
Обучаваните:	Получават	практически	умения	и	стаж,	осигуряват	си	добри	перспек-

тиви	на	пазара	на	труда,	трудът	им	по	време	на	обучението	се	заплаща.
Държавата:	Дуалната	 система	 помага	 за	 поддържането	 на	много	 ниска	младежка	

безработица,	спестяват	се	публични	разходи,	защото	държавата	финансира	единствено	про-
фесионалните	училища.

Бизнесът:	Осигурява	си	квалифицирана	работна	ръка	в	професиите,	 за	които	има	
търсене;	учениците	(и	потенциални	служители)	усвояват	специфичните	умения,	необходи-
ми	на	фирмата;	спестява	време	и	разходи	за	въвеждане	в	работата	на	ново	наети	служители;	
получава	данъчни	облекчения	и	финансова	подкрепа	от	държавата.
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11. Наемане, заетост в социалните предприятия

Трудностите	за	включването	на	пазара	на	труда	на	уязвимите	социални	групи	поради	
специфичният	им	профил,	налага	използването	на	така	наречените	социални	предприятия.	
Основна	цел	на	социалните	предприятия6	е	постигането	на	положително	измеримо	социал-
но	въздействие,	а	не	генериране	на	печалба	в	полза	на	собствениците.	Все	още	нямаме	точ-
на	законова	дефиниция	на	социално	предприятие.	Приема	се,	че	това	са	юридически	лица	
с	нестопанска	цел	/ЮЛНЦ/,	които	извършват	дейности	за	интеграция	на	уязвими	социални	
групи,	на	които:	

–	осигуряват	заетост;
–	услуги	целящи	социалното	им	включване;
–	подобряване	на	жизнената	им	среда.
Приема	се,	че	в	социални	предприятия	над	50%	от	печалбата	регулярно	се	инвести-

ра	за	постигането	на	социални	цели,	а	над	30%	от	наетия	персонал	е	от	социално	уязвими	
групи.	У	нас	вече	е	приета	национална	концепция	за	социална	икономика,	съществуват	и	
примери	на	успешни	социални	фирми.

Има	 възможност	 за	 развиване	на	 този	 сектора	 чрез	 публично-частните	 партньор-
ства	–	например	общините	да	предоставят	сграден	фонд	за	социални	предприятия.	

Ролята	на	социалните	партньори	в	идентификацията	на	уязвимите	социални	групи	и	
оказване	съдействие	в	органите	за	тристранно	сътрудничество	по	отношение	на	социални-
те	предприятия	е	от	особено	значение.

Чрез	 социалните	 предприятия	 се	 генерира	 позитивна	 социална	 мобилност.	 Тя	 в	
обикновено	е	съчетана	с	професионална	понеже	специфичната	заетост	предполага	обуче-
ние.	Поради	не	съвпадане	на	уязвимите	социални	групи	с	териториалното	разположение	на	
работните	места	понякога	се	налага	и	географска	мобилност.

VIII. Предлагане на работна сила. Входяща мобилност по инициатива 
на работната сила

Кои	са	групите	лица	търсещи	работа	и	кои	са	начините	да	осъществят	целта	си?
Работната	сила	се	състои	от	различни	групи,	всяка	със	своята	специфика	на	мигра-

ционно	поведение.	Входящата	мобилност	на	тези	твърде	различни	групи,	включването	им	
от	пазара	на	труда,	е	подчинено	и	на	различни	мотиви,	което	налага	адекватно	управление	
и	администриране.

В	 Закона	 за	 насърчаване	 на	 заетостта	 и	Кодекс	 на	 труда	 са	 обхванати	 основните	
особености	на	управлението	и	администрирането	на	входящите	миграционните	процеси	на	
работната	сила.	

Кои	са	групите	лица	търсещи	работа	и	предлагащи	своя	труд,	както	на	националния	
пазар	на	труда,	така	и	на	пазар	на	труда	на	Европейския	съюз?

Групи лица търсещи работа 
Съгласно	Закона	за	насърчаване	на	заетостта	/Чл.18	–ЗНЗ/	на	пазара	на	труда	в	стра-

ната	могат	да	предлагат	труда	си	следните	групи	лица:

6	 Близо	4900	фирми	у	нас	са	се	определили	като	социални	предприятия	според	последните	данни	на	националната	
статистика	към	края	на	2012	г.	
Тези	фирми	са	заявили,	че	над	50%	от	печалбата	регулярно	се	инвестира	за	постигането	на	социални	цели,	а	над	30%	от	

наетия	персонал	е	от	социално	уязвими	групи. Източник: Parite ni.bg,15.10.2014, от в. Сега“
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•	 българските	граждани:	
–	 регистрирани	като	безработни;	
–	 заети	желаещи	смяна	на	работата	т.е.	налице	е	изходящо-входяща	мобилност;
–	 обезкуражени	нерегистрирани	безработни,	но	търсещи	сами	работа	лица;
–	 неактивни	лица	активирани	чрез	информационна	компания	и	стимули	от		

страна	на	работодателите;	
–	 учащи	се,	които	желаят	да	работят	през	свободното	си	от	учене	време;	
–	 лица,	придобили	право	на	пенсия	за	осигурителен	стаж	и	възраст;	
–	 лица,	 придобили	 право	 на	 професионална	 пенсия	 за	 ранно	 пенсиониране,	

които	не	работят.
•	 граждани	 на	 страни	 –	 членки	 на	 Европейския	 съюз	 или	 на	 други	 държави	 –	

страни	 по	 Споразумението	 за	 Европейско	 икономическо	 пространство	 и	 Конфедерация	
Швейцария

•	 чужденците,	 с	 разрешение	 за	 дългосрочно	 или	 постоянно	 пребиваване	 в	
Република	България;	

•	 лицата,	на	които	е	предоставено	право	на	убежище;	
•	 лицата,	на	които	е	предоставен	статут	на	бежанец	или	хуманитарен	статут;	
•	 лицата,	за	които	това	е	предвидено	в	международен	договор,	по	който	Република	

България	е	страна;	
•	 лицата	–	граждани	на	трети	държави,	които	са	членове	на	семейство	на	български	

граждани	или	граждани	на	държава	–	членка	на	Европейския	съюз,	или	на	държава	–	страна	
по	Споразумението	 за	 Европейско	 икономическо	 сътрудничество,	 или	 на	Конфедерация	
Швейцария.	

Начини за търсене на работа. Предлагане на работна сила
Лицата	които	търсят	работа	използват	един	или	едновременно	няколко	от	следните	

начини	за	търсене	на	работа.	Чрез:
– регистрация	в	бюрата	по	труда;
– мрежата	EURES;
– посреднически	фирми;
– директен	контакт	с	работодател;
– познати,	приятели	и	роднини;
– даване	и	изучаване	на	обяви	в	медиите.	

1. Намиране на работа чрез бюрата по труда. Регистрация на български и чужди 
граждани

Регистрацията	в	бюрата	по	труда	е	израз	на	активна	позиция	на	работната	сила	на	
пазара	на	труда	за	търсене	на	работа.	Регистрацията	е	условие	лицата	търсещи	работа	да	
бъдат	определени	като	безработни	и	да	ползват	редица	права	и	услуги	за	устройването	им	
на	работа.	Те	са	икономически	активни	лица.

Обезкуражените	нерегистрирани	безработни	за	съжаление	са	лишени	от	тези	права	
и	услуги	от	които	се	ползват	регистрираните	безработни.	Те	сами	търсят	обикновено	спора-
дично	работа,	което	силно	намалява	вероятността	за	успех	в	това	им	усилие.	Регистрацията	
им	като	безработни	е	начина	по	който	те	биха	увеличили	значително	шансовете	си	за	рабо-
та.	За	съжаление	в	не	малко	случаи	има	обективни	причини	регистрацията	да	не	може	да	
се	осъществи	и	подържа.	Това	се	отнася	предимно	за	периферни	региони	със	затруднена	
транспортна	достъпност	особено	през	зимата	до	бюрата	по	труда	където	редовно	трябва	да	
се	подържа	регистрацията.
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Отказа	от	регистрация	и	поддържането	в	някои	случаи	се	дължи	на	силно	дефор-
мирани	местни	пазари	на	труд	и	липсата	на	работни	места.	Това	обстоятелство	намалява	
в	голяма	степен	шансовете	за	заетост	дори	когато	се	ползва	помощта	на	бюрата	по	труда.	

Икономически	неактивни	лица,	на	лицата	извън	работната,	освен	от	обезкуражените	
се	състои	и	групите	на	лицата,	които	желаят	да	работят,	но	не	могат	защото	посещават	учеб-
ни	заведения	или	квалификационни	курсове,	не	са	в	добро	здравословно	състояние	или	ги	
възпрепятстват	семейни	причини.	Тези	групи	са	потенциална	мобилна	работна	сила,	която	
при	подходящи	обстоятелства	ще	се	включи	на	пазара	на	труда.

Съществуват	обаче,	групи	на	лица	извън	работната	сила,	които	не	желаят	да	работят	
изтъквайки	като	причини	старост,	семейни	трудности	или	ангажираност	в	образование	или	
обучение.	

Особено	актуален	е	проблема	за	групата	на	имигрантите	бежанци,	които	желаят	да	
работят,	 но	 ги	 възпира	 непознаването	 на	 български	 език	 или	 липсата	 на	 образование	 и/
или	на	квалификация.	Регистрацията	и	ползването	на	стандартните	услуги	на	бюрата	по	
труда	задължително	трябва	да	се	предхожда	от	езиково	обучение	и	интеграционни	мерки.	
Географската	мобилност,	която	са	осъществили	не	е	достатъчна	и	прераства	в	образовател-
на	и	професионално-квалификационна.	Част	от	имигрантите	сами	попълват	необходимите	
им	знания,	но	друга	немалка	част	се	нуждае	от	помощ.

1.	 Регистрация	на	български	граждани.	Необходими	документи.
Услугите	на	дирекция	„Бюро	по	труда“	могат	да	ползват	след	регистрация	български	

граждани,	които	са	безработни	или	заети	желаещи	смяна	на	работата,	обезкуражени	нере-
гистрирани,	но	желаещи	да	работят	безработни	или	неактивни	лица,	учащи	се,	пенсионери	
търсещи	работа.	
За	да	се	регистрират	в	дирекция	„Бюро	по	труда“	и	да	ползват	права	по	реда	на	Закона	за	
насърчаване	на	заетостта,	търсещите	работа	следва	да	подадат	заявление-декларация по 
образец,	на	постоянен	или	настоящ	адрес,	и	да	представят	следните	документи:	

1.	 документ	за	самоличност;	
2.	 документ,	удостоверяващ	адресна	регистрация	по	настоящ	адрес;	
3.	 документи	за	придобито	образование	и/или	квалификация;	
4.	 документи,	удостоверяващи	общ	и/или	служебен	стаж,	и/или	осигурителен	стаж;	
5.	 решение	на	Териториалната	експертна	лекарска	комисия/Националната	експерт-

на	лекарска	комисия	–	за	лицата	с	трайно	намалена	работоспособност,	от	което	да	са	видни	
противопоказаните	условия	на	труд.	

6.	 документ,	удостоверяващ	придобиване	правото	на	пенсия	за	осигурителен	стаж	
и	възраст	или	на	професионална	пенсия	за	ранно	пенсиониране	

7.	 други	документи	–	в	случаите,	когато	са	необходими,	и/или	писмена	декларация	
за	удостоверяване	на	други	обстоятелства.

Регистрираните	 в	 дирекция	 „Бюро	 по	 труда“	 лица	 български	 граждани,	 могат	 да	
ползват	следните	услуги	по	Закона	за	насърчаване	на	заетостта	/Чл.	17-ЗНЗ	/:	

1.	 информация	за	обявени	свободни	работни	места;	
2.	 информация	за	програми	и	мерки	за	запазване	и	насърчаване	на	заетостта;	
3.	 посредничество	по	информиране	и	наемане	на	работа;	
4.	 психологическо	подпомагане;	
5.	 професионално	ориентиране;	
6.	 включване	в	обучение	на	възрастни;	
7.	 включване	в	програми	и	мерки	за	заетост	и	обучение;	
8.	 стипендия	за	обучение,	средства	за	транспорт	и	квартира	за	времето	на	обуче-

нието.	
На	регистрираните	лица	се	изготвя	индивидуален план за действие	/след	оценка	на	

възможностите	за	устройване	на	работа	 /Чл.	19-	ЗНЗ/.	Планът	за	действие	включва	кон-

http://www.az.government.bg/JobSeekers/Pril.1-Zaiavlenie za registracia.doc
http://www.az.government.bg/JobSeekers/pril.1.1_Delarcia za registracia_chernova.doc
http://www.az.government.bg/JobSeekers/pril.1.1_Delarcia za registracia_chernova.doc
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кретни	мерки	и	услуги	и	се	изготвя	от	трудовия	посредник	и	се	съгласува	с	лицето	търсещо	
работа.	

Регистрираните	търсещи	работа	лица	са	длъжни	/Чл.	20-	ЗНЗ/:	
•	 да	се	явят	при	повикване	от	дирекцията	„Бюро	по	труда“	с	писмена	покана	на	

посочените	дата	и	час;
•	 да	изпълняват	препоръките	на	трудовия	посредник,	както	и	предвидените	дейст-

вия,	срокове	и	график	за	посещение,	включени	в	плана	за	действие;	
•	 да	се	явят	при	повикване	с	писмена	покана	от	дирекцията	„Бюро	по	труда“	на	

посочените	дата	и	час	или	в	срок	3	работни	дни	след	тази	дата;	
•	 да	не	отказват	предложената	им	от	дирекцията	„Бюро	по	труда“	подходяща	ра-

бота	и/или	включване	в	курс	за	професионална	квалификация,	както	и	да	не	прекратяват	
участието	си	в	курс;	

•	 да	не	отказват	включване	в	програми	и	мерки	за	заетост	по	реда	на	Закона	за	на-
сърчаване	на	заетостта;	

•	 да	не	отказват	включване	в	програми	и	проекти,	финансирани	със	средствата	от	
европейски	и	други	международни	фондове.	

•	 Когато	лицата	не	изпълнят	задълженията	си	към	дирекцията	„Бюро	по	труда“,	
регистрацията	им	се	прекратява.	Право	на	нова	регистрация	имат	след	изтичане	на	6	месеца	
от	датата	на	прекратяване	на	предходната.	

Регистрацията	на	лицата	може	да	бъде	прекратена	и	по	тяхно	желание.	В	този	слу-
чай	те	следва	да	подадат	заявление-декларация	по	образец.

2.	Регистрация	в	бюрата	по	труда	на	гражданите	на	страните	–	членки	на	Европейското	
икономическо	пространство:

Право	на	регистрация	имат	лицата,	навършили	16-годишна	възраст	и	са:	
•	 граждани	 на	 страни-членки	 на	 Европейския	 съюз	 и	 другите	 държави	 страни	

по	 Споразумението	 за	 Европейско	 икономическо	 пространство	 (ЕИП)	 и	 Конфедерация	
Швейцария;

•	 членовете	на	семействата	на	граждани	на	Европейския	съюз,	които	не	са	граж-
дани	на	Европейския	съюз	и	другите	държави	страни	по	Споразумението	за	Европейско	
икономическо	пространство	и	Конфедерация	Швейцария.

Необходимите	документи	за	регистрация	в	ДБТ	за	граждани	на	ЕИП	са:
•	 Документ	за	самоличност	–	лична	карта	или	паспорт;
•	 Документ,	 удостоверяващ	 адресна	 регистрация	 на	 територията	 на	 Република	

България,	който	може	да	бъде:
– Удостоверение	за	адресна	регистрация	на	територията	на	Република	България	

или;
– Документ	за	пребиваване	–	удостоверение	за	продължително	пребиваване	в	

Република	България	–	след	3	месеца	от	влизане	в	страната	(Издава	се	от	Национална	служ-
ба	„Полиция“)	или	удостоверение	за	постоянно	пребиваване	в	Република	България	(Издава	
се	от	Национална	служба	„Полиция“	при	непрекъснато	пребиваване	в	страната	в	продъл-
жение	на	5	г.).

Необходимите	документи	за	регистрация	на	член	на	семейство	на	гражданин		
на	ЕИП,	който	не	е	гражданин	на	ЕИП,	са:

•	 Документ	за	самоличност	–	паспорт;
•	 Преведен	и	заверен	по	надлежния	ред	документ,	който	удостоверява,	че	лицето	е	

член	на	семейство	на	гражданин	на	ЕИП	(акт	за	граждански	брак,	акт	за	раждане,	съдебно	ре-
шение	за	осиновяване,	удостоверение	за	адресна	регистрация	на	гражданина	на	ЕИП	и	др.);

•	 Документ,	 удостоверяващ	 адресна	 регистрация	 на	 територията	 на	 Република	
България,	който	може	да	бъде:

–	 Удостоверение	за	адресна	регистрация	на	територията	на	Република	България;	

http://www.az.government.bg/JobSeekers/Zaiavl-dekl-2.doc
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–	 Документ	за	пребиваване	–	временно	удостоверение,	което	се	издава	до	изли-
зане	на	картата	за	продължително	пребиваване	на	лицето	в	Република	България	(Издава	се	
от	Национална	служба	„Полиция“)	или	карта	за	продължително	пребиваване	в	Република	
България	(Издава	се	от	Национална	служба	„Полиция“).

2. Намирането на работа и мобилност чрез EURES 

Услугите	на	EURES	за	търсещите	работа	граждани	представляват	информация:
– Информация	от	базата	данни	публикувани	на	портала	на	мрежата;
– Информация	и	консултации	от	800	съветници	на	страните	членки	на	мрежата.

EURES	 предоставя	 следните	 услуги	 на	 българските	 граждани	 търсещи	 работа	
(job	seekers),	в	страни	–	членки	на	Европейския	съюз	или	на	други	държави	–	страни	по	
Споразумението	за	Европейско	икономическо	пространство	и	Конфедерация	Швейцария:

•	 Консултиране	и	информиране	желаещи	да	работят	в	друга	страна-членка	на	мре-
жата	EURES;	

•	 Предоставя	данни	за	обявените	работни	места	–професия,	компания,	държава,	
местоположение,	срока	докога	е	валидна	обявата;

•	 Консултиране	чрез	електронните	услуги	на	портала	на	мрежата	EURES	(www.
eures.europa.eu);

•	 Оказване	на	съдействие	на	търсещите	работа	лица,	при	подготовка	на	докумен-
тите,	необходими	за	кандидатстване	за	работа	в	страните-членки	на	мрежата;

•	 Предоставяне	на	актуална	информация	на	търсещите	работа	лица,	относно	усло-
вията	за	работа	и	живот,	както	и	за	административните	и	правни	формалности	при	започва-
не	на	работа	в	страните-членки	на	мрежата;

•	 Организация	 и	 провеждане	 на	 различни	мероприятия	 с	 основна	 целева	 група	
търсещите	работа	лица	от	страните-членки	на	мрежата,	като	например:

–	Европейски	дни	на	труда	(European	Job	Days);-
–	Международни	трудови	борси;
–	Регионални	трудови	борси;
–	Информационни	дни	за	търсещите	работа	лица;
–	„Дни	на	отворените	врати“	в	Дирекциите	„Бюро	по	труда“;
–	Информационни	сесии	за	търсещите	работа	лица;

•	 Участие	в	различни	мероприятия	организирани	от	други	организации	и	институ-
ции,	с	основна	целева	група	–	търсещите	работа	лица	от	страните-членки	на	мрежата,	като	
например:

–	Кариерни	форуми	във	висшите	учебни	заведения;
–	Информационни	дни	и	сесии	в	средните	и	висши	учебни	заведения,	библиоте-

ки,	културни	институти	и	др.
На	портала	на	EURES	могат	да	се	намерят	всички	необходими документи за търсещите 
работа чрез мрежата лица.	Също	конкретни	и	актуални	схеми	за	работа.

3. Наемане на работа чрез посредническа дейност на фирми посредници. Възможни 
проблеми 

Такава	дейност	могат	да	осъществяват	лица,	които	имат	право	да	предоставят	по-
среднически	услуги	по	заетостта	съгласно:

–	Българското	 законодателство	или	 законодателството	на	друга	държава	–	членка	
на	Европейския	съюз,	или	на	друга	държава	–	страна	по	Споразумението	за	Европейско	

http://www.eures.europa.eu
http://www.eures.europa.eu
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икономическо	 пространство,	 или	 на	 Конфедерация	Швейцария,	 когато	 са	 установени	 в	
Република	България	и	са	регистрирани	по	реда	на	Наредба	за	условията	и	реда	за	извърш-
ване	на	посредническа	дейност	по	наемане	на	работа;

–	Законодателството	на	друга	държава	–	членка	на	Европейския	съюз,	или	на	друга	
държава	–	страна	по	Споразумението	за	Европейско	икономическо	пространство,	или	на	
Конфедерация	Швейцария,	без	да	подлежат	на	регистрация,	когато	извършват	тези	услуги	
временно	или	еднократно	в	Република	България.	

Списъците	на	посредници	с	валидно	удостоверение	са	публикувани	на	интернет	–	
страницата	на	Агенция	по	 заетостта:	www.az.government.bg,	 в	рубриката	„Фирми	посре-
дници	и	предприятия,	осигуряващи	временна	заетост“	–	„Списъци“.	

Посредническата	дейност	по	наемане	на	работа	се	извършва	„безплатно	–	без	съби-
ране	пряко	или	косвено,	изцяло	или	частично	на	такси	или	други	плащания	от	страна	на	
търсещото	работа	лице“,	съгласно	Закон	за	насърчаване	на	заетостта.	

Посредниците	могат	да	насочват	и	подпомагат	търсещите	работа	лица	за	работа	в	
конкретна	държава	само	след	сключен	посреднически	договор	с	чужд	работодател	и/или	
корабопритежател.	

При	реклама	и/или	публикуване	на	обяви	 за	работа	посредникът	обявява	номера,	
под	който	е	регистриран	за	извършване	на	посредническа	дейност.	

Посредникът	рекламира	и/или	публикува	обяви	 за	работни	места	 само	в	 случаите,	
когато	има	сключен посреднически договор	с	работодател	и	заявени	свободни	работни	места.	
Всеки	посредник	разработва	и	представя	на	кандидатите	за	работа	комплект	от	документи:

•	 Посреднически	договор	с	описани	права	и	задължения	на	страните;
•	 Писмена	информация	за	чуждия	работодател;	
•	 Писмена	информация	за	характера	на	работата,	заплащането,	осигуровките,	по-

лагащите	се	отпуски,	работно	време	и	осигуряването	на	квартира,	необходимите	познания	
по	езика	на	приемащата	страна;	

•	 Извлечение	от	действащото	законодателство	на	чуждата	държава,	регламентира-
що	наемането	на	чужди	граждани	в	нея,	преведено	на	български	език;

•	 Информация	за	мястото	на	работа;	
•	 Писмена	информация	за	държавата	на	работодателя	–	култура,	бит,	обичаи,	религия;
Какви	права	имате	и	какво	трябва	да	направите,	ако	използвате	услугите	на	фирми	

посредници:
•	 Да	се	уверите,	че	фирмата	притежава	удостоверение,	което	трябва	да	бъде	поста-

вено	на	видно	място	в	офиса	на	посредника;
•	 Да	сключите	договор	с	посредника	и	да	получите	оригинален	екземпляр	от	него;
•	 Да	получите	подписан	индивидуален	договор	за	наемане	на	работа	от	рабо-

тодателя/	корабопритежателя	или	от	упълномощено	от	него	лице	да	подписва	индиви-
дуални	договори	за	наемане	на	работа,	както	и	превод	на	договора	на	български	език.	
Индивидуалният	договор	за	наемане	на	работа	съдържа	данни	за	датата	и	мястото	на	
сключване	на	договора,	срока	на	договора,	както	и	данните	по	чл.	30,	ал.	3,	т.	3	и	4	и	
чл.	35,	ал.	3,	т.	3	и	4	от	Наредбата	за	условията	и	реда	за	извършване	на	посредническа	
дейност	по	наемане	на	работа;

•	 Да	получите	информация	за	обществените	и	религиозните	порядки	в	страната,	в	
която	Ви	предлагат	работа;	

•	 Адресите	и	телефоните	на	българското	посолство	или	консулство	в	съответната	
държава	или	ако	няма,	къде	се	намира	най-близкото	такова;

•	 Адресите	и	телефоните	на	местните	служби	на	реда,	болнични	заведения,	ин-
спекция	по	труда	и	съответните	браншови	организации,	в	случай,	че	Ви	се	наложи	да	се	
възползвате	от	тях.
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3.1 Проблеми с посредническите фирми и работодателите в чужбина 

3.1.1 Проблемите с посреднически фирми измамници:
–	Изпращат	кандидатите	за	работа	без	сключен посреднически договор	с	работодател	

и	заявени	свободни	работни	места;
–	В	нарушение	на	трудовото	законодателство,	трудовите	посредници	взимат част 

от възнаграждението	на	работниците	емигранти.	
Пример:	Конкретен	случай	с	медицински	сестри	българки	изпратени	от	посредни-

ческа	фирма	в	Германия,	и	измамени,	че	ще	работят	като	такива,	а	всъщност	им	предоста-
вят	работа	на	санитарки.	

Фирма	 посредник	 за	 заетост	 в	 чужбина	 измамва	медицински	 сестри	 с	 условия-
та	на	предложената	работа	в	Германия.	Посредникът	предлагал	курс	по	немски	език	и	
последваща	заетост	за	работни	места	на	медицински	сестри.	Оказало	се,	че	обучението	
в	езиковия	курс	е	кратко	и	кандидатите	не	успяват	да	усвоят	знанията,	нужни	им	за	рабо-
та	в	Германия.	Според	договора	с	германския	им	работодател	без	нужното	ниво	немски	
медицинските	сестри	могат	да	работят	само	като	санитарки.	Това	условие	обаче	не	било	
записано	в	българските	им	договори	с	фирмата	посредник.	Освен	това	посредникът	зало-
жил	непосилни	за	медицинските	сестрите	неустойки	по	договора.	Така	за	всеки	пропус-
нат	урок	по	немски	език	медицинските	кадри	трябва	да	платят	по	100	евро,	а	ако	откажат	
да	работят	или	прекъснат	договора	си,	преди	да	са	се	трудили	година,	дължат	на	фирмата	
посредник	5000	евро.	

Какво трябва да се направи? 
При	такива	или	подобни	случаи,	жертвите	трябва	да	се	обръщат	към	„Главна	ин-

спекция	по	труда“,	нейните	териториални	структури	и	към	Службите	по	трудови	и	социал-
ни	въпроси	към	посолствата	на	Република	България.

3.1.2 Проблеми с експлоатацията на трудови емигранти от някои работодатели 
в чужбина 
Примери: 
а/	Изследване	 на	Матиас	Йобелиус	 от	 германската	фондация	 „Фридрих	Еберт“.	

Според	автора	на	изследването,	българите	често	пъти	работят	при	много	лоши	условия	
и	срещу	твърде	ниско	заплащане.	смята,	че	това	ниско	заплащане	се	дължи	включително	
и	на	факта,	че	част	от	българите	в	Германия	полагат	много	по-нискоквалифициран	труд	
спрямо	равнището	на	своето	образование	и	професионални	умения.	26	процента	от	тези	
хора	са	с	висше	образование	(средният	процент	за	Германия	е	значително	по-нисък),	но	
едва	13	на	сто	имат	работа,	която	изисква	висше	образование.	Почти	половината	българи	
в	Германия	упражняват	труд,	за	който	не	се	иска	никакво	образование.	Работодателите	
често	пъти	нарушават	трудовото	и	социалното	право	–	тъкмо	това	е	една	от	причините	за	
лошото	заплащане	на	българите,	пише	Йобелиус.	Медиите	често	съобщават	за	експлоа-
тацията,	на	която	понякога	са	подложени	такива	работници	–	например	когато	трудовите	
посредници	взимат	част	от	възнаграждението	им,	както	при	строежа	на	един	берлински	
мол	или	на	един	нов	хотел	във	Франкфурт.	Отделните	случаи	са	добре	известни,	но	кол-
ко	са	общо	засегнатите	–	това	никой	не	знае.	Често	пъти	работодателите	налагат	такива	
условия,	 при	 които	жертвите	 нито	могат	 да	 се	 съпротивляват,	 нито	 да	 се	 обърнат	 към	
полицията	или	консултантските	служби.	През	2013	година	в	Германия	са	регистрирани	
53	случая	на	„търговия	с	хора“	с	цел	трудова	експлоатация.	Според	специалистите	тази	
нищожна	цифра	се	дължи	на	факта,	че	разследващите	органи	обикновено	не	завеждат	на-
рушенията	на	трудовото	право	под	рубриката	„търговия	с	хора“,	а	и	много	случаи	остават	
неизяснени.	
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б/	По	 поръчение	 на	 проекта“Справедлива	 мобилност“7	Михаела	Делкен	 разгледа	
трудовата	ситуация	на	работници	от	държавите	на	ЕС	от	Централна	и	Източна	Европа	на	
германския	пазар	на	труда	въз	основа	на	наличните	данни	и	юридическата	база.		

Изводите:	Свободното	движение	на	работници	и	свободата	на	услугите	функцио-
нира	добре	в	много	сфери.	Много	мобилни	работници	работят	при	законово	определените	
трудови	условия,	заплащат	се	по	колективните	договори	и	са	добре	интегрирани.	В	някои	
браншове	обаче	–	като	строителството,	почистването	на	сгради,	кланичната	промишленост,	
свързаните	с	обгрижването	на	стари	и	болни	хора	професии	и	в	хотелиерството	и	ресторан-
тьорството	–	има	голям	брой	заети	от	страните	от	Централна	и	Източна	Европа,	които	често	
пъти	са	изложени	на	системна	експлоатация	поради	недостатъчните	им	знания	за	правата	
им	и	поради	слабата	им	позиция	при	провеждането	на	преговори.	Това	касае	особено	ко-
мандированите	работници,	упражняващите	(псевдо-)	самостоятелна	дейност	и	персонала,	
обект	на	трансграничен	лизинг	на	персонал.	

Важно:	Примерите	за	нарушения	на	трудовите	и	човешки	права	на	мобилните	ра-
ботници	са	взети	от	Германия,	но	такива	нарушения	съществуват	и	в	останалите	страни	
членки	на	ЕС.

Какво трябва да се направи? 
1.	Когато	се	нарушават	трудовите	и	човешките	им	права	жертвите	трябва	да	се	обръ-

щат	към	Службите	по	трудови	и	социални	въпроси	към	посолствата	на	Република	България	
и	местните	контролни	институции	на	конкретната	държава,	

2.	Могат	и	трябва	да	се	обръщат	и	към	синдикатите.	Така	например	Германските	
синдикати	се	ангажират	с	подобни	каузи	в	името	на	солидарността	и	справедливостта,	въ-
преки	че	източно	европейците	не	са	техни	организирани	членове	и	не	им	плащат	членски	
внос.	Защитавайки	техните	права	синдикалистите	в	Германия	преследват	и	собствен	инте-
рес:	борейки	се	срещу	злоупотреби	с	правата	на	чужденците,	те	предотвратяват	дъмпинга	
на	заплати	засягащ	германските	работници.

3.	В	Германия	конкретно	трудовите	емигранти	също	могат	да	се	обръщат	към	някои	
от	Консултативни	центрове	в	Берлин,	Франкфурт	на	Майн,	Хамбург,	Мюнхен,	Дортмунд	и	
Щутгарт	изградени	с	помощта	на	Проект	„Справедлива	мобилност“.	Проекта	има	за	задача	
да	оказва	съдействие	на	мобилни	работници	от	държавите	на	ЕС	от	Централна	и	Източна	
Европа	при	налагането	на	справедливи	заплати	и	справедливи	трудови	условия	на	герман-
ския	пазар	на	труда.

В	Консултативни	центрове	се	дават	консултация	на	мобилните	работници	на	техни-
те	национални	езици	за	техните	права	и	възможности	в	Германия.	Изготвя	се	и	се	разпрос-
транява	информация	и	материали	за	образование	и	обучение.	

4. Намирането на работа чрез директен контакт с работодател

Този	 способ	 е	 в	 голяма	 зависимост	от	 сектора	и	професията	 към	която	 се	насоч-
ва	кандидата,	 а	 също	и	от	неговите	лични	качества,	образователно	и	културно	равнище.	
Обикновено	се	осъществява	чрез	някаква	форма	на	интервю	и	предварително	представяне	
на	СВ	и	други	документи	изискани	от	работодателя,	които	удостоверяват	образованието	и	
квалификацията	на	кандидата.

7	 Проекта	„Справедлива мобилност“	е	под	председателство на Федералната организация на Съюза на германски-
те синдикати (DGB)	(цялостна	отговорност),	bfw	–	Unternehmen	für	Bildung,	Europäischer	Verein	für	Wanderarbeiterfragen/
European	Migrant	Workers	Union,	Project	Consult	GmbH	(PCG),	а	Партниращи организации	са	Arbeit	und	Leben	(Берлин	
и	 Хамбург,	 Северен	 Рейн-Вестфалия),	 Arbeiterwohlfahrt	 München	 (Мюнхен),	 заводске	 пасторална	 служба	 Щутгарт-
Ротенбург,	регионални	организации	на	DGB,	отделни	синдикати	на	DGB.	 Финансирането е на	 Федерално	 министер-
ство	на	труда	и	социалната	политика	(BMAS),	Европейски	социален	фонд	(ESF),	Председателство	на	Федералната	орга-
низация	на	DGB.	Срок на проекта е	от	м.	август	2011	г.	до	м.	октомври	2015	г.

http://www.faire-mobilitaet.de/++co++85191900-e44f-11e0-598f-00188b4dc422/@@glossary.html
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5. Намиране на работа чрез познати, приятели и роднини

Това	е	обичаен	и	често	пъти	ефективен	начин	за	търсене	на	работа.	Но	не	бива	да	се	
надценява,	а	да	се	приеме	като	първоначална	стъпка	с	последващо	задълбочаване	и	изясня-
ване	на	условията	и	изискванията	на	посочената	работа.

В	крайна	сметка	се	стига	до	контакт	с	работодателя	или	упълномощените	от	него	
лица	за	подбор	и	назначаване	на	персонал.	Този	начин	на	търсене	на	работа	се	комбинира	
почти	винаги	с	някои	от	другите	способи	за	устройване	на	работа.	Съвременните	възмож-
ности	за	комуникация,	социалните	мрежи	предоставят	значителни	възможности	за	ползва-
нето	на	желаната	информация.

Този	способ	може	да	се	развие	в	три	направления:
•	 пасивно	следене	на	публикувани	обяви;
•	 активно	даване	на	обяви	от	търсещия	работа;
•	 едновременно	следене	и	даване	на	обяви.

Даването	и	следенето	на	обяви	най-често	също	се	комбинира	с	другите	начини	на	търсене	
на	работа	и	най-вече	чрез	използването	на	съвременните	комуникационни	технологии.

IХ. Изходяща мобилност

Напускането	поради	лични	мотиви	или	освобождаването	поради	определени	причи-
ни	на	персонал	от	предприятието,	се	проявява	в	различни	форми	и	има	различни	ефекти,	
както	за	работниците,	така	и	за	работодателя.

Разнообразието	на	изходяща	мобилност	от	предприятието,	напускането	и	освобож-
даването	на	персонал,	се	третира	от	трудовото	законодателство,	което	гарантира	справедли-
ва	защита	на	интересите	и	на	двете	страни	в	трудовите	правоотношения.

Неспазването	на	правилата	на	освобождаване	и	напускане	на	работници	и	служи-
тели	води	до	санкциониране	на	нарушителя,	които	за	съжаление	предизвикват	негативни	
ефекти,	макар	и	в	различна	пропорция,	за	двете	засегнати	страни.

1. Напускане на персонал на предприятието по взаимно съгласие на страните по 
трудовото правоотношение 

Освобождаването	на	персонал	от	предприятието	става	по	взаимно	съгласие	на	стра-
ните	по	трудовото	правоотношение	в	случаите	на:

–	изтичане	на	уговорения	срок	по	договора;
–	завършване	на	определената	работа;
–	със	завръщане	на	замествания	на	работа;
–	когато	длъжността	се	освобождава	за	заемане	от	бременна	или	от	трудоустроен;
–	когато	длъжността	се	освобождава	за	работника	или	служителя,	който	е	избран	

или	е	спечелил	конкурса;
–	при	невъзможност	на	работника	или	служителя	да	изпълнява	възложената	му	ра-

бота	поради	болест;
–	поради	определянето	на	длъжността	за	заемане	от	държавен	служител.
Трудовият	договор	при	посочените	случаи	се	прекратява	без	която	и	да	е	от	страните	

да	дължи	предизвестие	и	става	по	взаимно	съгласие,	изразено	писмено.
„Страната,	към	която	е	отправено	предложението,	е	длъжна	да	вземе	отношение	по	

него	и	да	уведоми	другата	страна	в	7-дневен	срок	от	получаването	му.	Ако	тя	не	направи	
това,	смята	се,	че	предложението	не	е	прието.“	(Чл.	325-КТ).



147

2. Освобождаване на персонал по инициатива на работодателя

При	възникването	на	определени	независещи	от	него	обстоятелства,	работодателят	е	
принуден	да	освободи	персонал	и	да	прекрати	трудовия	договор	с	част	от	него.

а/	Работодателя	може	да	прекрати	трудовия	договор	на	работник	или	служител,	като	
отправи	писмено	предизвестие8	до	него	за	освобождаване,	в	следните	случаи:

–	при	закриване	на	предприятието;
–	при	закриване	на	част	от	предприятието	или	съкращаване	на	щата;
–	при	намаляване	на	обема	на	работата;
–	при	спиране	на	работа	за	повече	от	15	работни	дни;
–	при	липса	на	качества	на	работника	или	служителя	за	ефективно	изпълнение	на	

работата;
–	когато	работникът	или	служителят	не	притежава	необходимото	образование	или	

професионална	квалификация	за	изпълняваната	работа;
–	при	отказ	на	работника	или	служителя	да	последва	предприятието	или	неговото	

поделение,	в	което	работи,	когато	то	се	премества	в	друго	населено	място	или	местност;
–	когато	заеманата	от	работника	или	служителя	длъжност	трябва	да	бъде	освободена	

за	възстановяване	на	незаконно	уволнен	работник	или	служител,	заемал	преди	това	същата	
длъжност;

–	когато	трудовото	правоотношение	е	възникнало,	след	като	работникът	или	служи-
телят	е	придобил	и	упражнил	правото	си	на	пенсия	за	осигурителен	стаж	и	възраст;

–	при	промяна	на	изискванията	за	изпълнение	на	длъжността,	ако	работникът	или	
служителят	не	отговаря	на	тях;

–	при	обективна	невъзможност	за	изпълнение	на	трудовия	договор.
б/	Подбор	на	персонал.	
Работодателя	има	право	на	подбор	на	персонал	при	закриване	на	част	от	предприя-

тието,	също	при	съкращаване	в	щата	или	намаляване	на	обема	на	работата.
Подбора	трябва	да	е	мотивиран,	че	се	извършва	в	интерес	на	производството	или	

службата.	Защото	при	подбора	работодателя	има	право	да	уволни	работници	и	служители,	
длъжностите	на	които	не	се	съкращават,	за	да	останат	на	работа	тези,	които	имат	по-висока	
квалификация	и	работят	по-добре.	(Чл.	329-КТ).

в/	Освобождаване	на	персонал	без	предизвестие.
Работодателят	може	да	прекрати	трудовия	договор	без	предизвестие,	когато	работ-

никът	или	служителят	бъде	задържан	за	изпълнение	на	присъда	или	работникът	или	служи-
телят	откаже	да	заеме	предложената	му	подходяща	работа	при	трудоустрояване.

3. Уволнение за дисциплинарни нарушения

Една	от	най-неприятните	форми	на	прекратяване	на	трудовите	правоотношения	и	
за	двете	страни	в	тях,	е	уволнение	за	дисциплинарни	нарушения.	Има	дейности	или	техно-
логични	процеси,	при	които	трудовата	дисциплина	е	един	от	решаващите	фактори	за	осъ-
ществяването	им.	Дори	на	пръв	поглед	невинно	закъснение	може	да	допринесе,	директно	
или	косвено	за	големи	и	непоправими	загуби	не	само	от	икономически,	но	и	от	хуманен	
характер.	

Ето	защо	законодател	основателно	е	предоставил	на	работодателя	правото,	съгласно	
Кодекса	на	труда,	да	уволнява	за	дисциплинарни	нарушения	свой	работник	или	служител.	
(Чл.	190-	КТ.)	„(1)	Дисциплинарно	уволнение	може	да	се	налага	за:

8	 Срокът	на	предизвестието	при	прекратяване	на	безсрочен	трудов	договор	е	30	дни,	доколкото	страните	не	са	угово-
рили	по-дълъг	срок,	но	не	повече	от	3	месеца.	(Чл.	326-КТ.)
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1.	 три	 закъснения	 или	 преждевременни	 напускания	 на	 работа	 в	 един	 календарен	
месец,	всяко	от	които	не	по-малко	от	1	час;

2.	неявяване	на	работа	в	течение	на	два	последователни	работни	дни;
3.	системни	нарушения	на	трудовата	дисциплина;
4.	злоупотреба	с	доверието	на	работодателя	или	разпространяване	на	поверителни	

за	него	сведения;
5.	ощетяване	на	гражданите	от	работници	или	служители	в	търговията	и	услугите	

чрез	измама	в	цената,	теглото,	качеството	на	стоката	или	услугата;
6.	участие	в	хазартни	игри	чрез	телекомуникационни	средства	на	предприятието	и	

се	възстановяват	направените	разходи	в	пълен	размер;
7.	други	тежки	нарушения	на	трудовата	дисциплина“.
При	дисциплинарно	уволнение	работодателя	не	дължи	предизвестие	на	работника	

или	служителя.	(Чл.	330-	КТ).

4. Командироване в България

Когато	нуждите	на	предприятието	налагат,	работодателят	може	да	командирова	ра-
ботника	или	служителя	за	изпълнение	на	трудовите	задължения	извън	мястото	на	постоян-
ната	му	работа,	но	за	не	повече	от	30	календарни	дни	без	прекъсване.

Командироване	за	срок,	по-дълъг	от	30	календарни	дни,	се	извършва	с	писмено	съ-
гласие	на	работника	или	служителя.	(Чл.	121.)	

Съгласно	Наредбата	за	командировките	в	страната	на	командирования	се	изплащат	
пътни,	дневни	и	квартирни	пари,	които	се	отчитат	със	съответни	разходни	документи.

Работодателят	не	може	да	командирова	бременна	жена,	работничка	и	служителка	
в	напреднал	етап	на	лечение	ин-витро	и	майка	на	дете	до	3-годишна	възраст	без	нейното	
писмено	съгласие.(Чл.	310-	КТ.).

5. Командироване в ЕС

Икономическите	връзки	между	страните	членки	на	ЕС	налага	на	много	български	
предприятия	временно	да	назначават	хора	 зад	 граница,	 за	да	извършват	работа	на	 тери-
торията	на	друга	държава	членка.	В	съответствие	с	изискванията	на	Директива	96/71/ЕО	
българското	законодателство	въвежда	специфично	правило,	че	„когато	срокът	на	команди-
роване	в	рамките	на	предоставяне	на	услуги	в	друга	държава	членка	на	ЕС,	е	по-дълъг	от	
30	календарни	дни,	страните	уговарят	за	срока	на	командировката	поне	същите	минимални	
условия	на	работа,	каквито	са	установени	за	работниците	и	служителите,	изпълняващи	съ-
щата	или	сходна	работа	в	приемащата	държава	(Чл.	121-КТ).	Тези	условия	се	отнасят	за:	

–	продължителността	на	работния	ден,	почивките,	седмичната	и	в	работния	ден;
–	размера	на	платения	годишен	отпуск;
–	размера	на	трудовото	възнаграждение;
–	заплащането	на	извънреден	труд;
–	безопасните	и	здравословни	условия	на	труд.	
Предприятията,	осигуряващи	временна	работа	в	рамките	на	предоставяне	на	услуги	

в	друга	държава	членка,	също	трябва	да	осигурят	на	командированите	лица	поне	същите	
минимални	условия	на	работа,	каквито	са	установени	за	работниците	и	служителите,	из-
пълняващи	същата	или	сходна	работа	в	приемащата	държава.	

Командироването	на	работника	се	извършва	въз	основа	на	писмена	заповед	на	ра-
ботодателя,	която	трябва	да	съдържа	специални	реквизити,	определени	в	Наредбата	за	слу-
жебните	командировки	и	специализации	в	чужбина.	
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Работодателят	е	длъжен	да	осигури	на	командирования	работник	в	допълнение	към	
месечното	му	възнаграждение:
–	пътни	разходи	в	размер	на	действително	направените	разходи	по	най-краткия	или	иконо-
мически	най-изгодния	маршрут,	освен	ако	командированото	лице	ползва	под	някаква	фор-
ма	безплатно	пътуване
–	дневни	и	квартирни	разходи	в	размери	и	валути	съгласно	приложение	№2	от	Наредбата	
за	служебните	командировки	и	специализации	в	чужбина	(в	случай	че	приемащата	страна	
осигурява	пълен	пансион	в	натура,	на	командированите	лица	следва	да	се	изплаща	30%	от	
размера	на	полагащите	се	дневни	пари);
–	медицинска	застраховка	за	времето	на	командироването;
–	социално	осигуряване.	Преди	да	замине	в	командировка,	работникът	трябва	да	получи	
от	своя	работодател	формуляр	А1,	който	в	България	се	издава	от	Главната	инспекция	по	
труда.	Този	формуляр	позволява	на	работника	и	лицата	на	негова	издръжка	да	останат	част	
от	домашната	система	за	социално	осигуряване.	Условие	за	това	е	командироването	в	дър-
жавата	членка	да	бъде	за	период	не	по-дълъг	от	2	години.		 Необходимо	 е	 да	 се	 спази	
защитата	спрямо	бременна	жена	или	жена	в	напреднал	стадий	на	оплождане	„ин	витро”	
процедура,	или	майка	на	дете	до	3-годишна	възраст.	В	тези	случаи,	независимо	от	срока	на	
командироване,	винаги	се	изисква	писменото	съгласие	на	работника.	Работодателя	трябва	
да	има	предвид	при	договарянето	случаите	на	нарушаване	на	трудовите	права	на	команди-
рованите	работници	в	чужбина.	

Пример:	Както	бе	посочено	по	поръчение	на	проекта	„Справедлива	мобилност“9 
изследователя	Михаела	Делкен	установи	за	трудовия	пазар	в	Германия,	че	съществува	про-
блем	за	трудовите	мигрант	и	особено	за	командированите	работници:	

„В	някои	браншове	–	като	строителството,	почистването	на	сгради,	кланичната	про-
мишленост,	свързаните	с	обгрижването	на	стари	и	болни	хора	професии	и	в	хотелиерството	
и	ресторантьорството	–	има	голям	брой	заети	от	страните	от	Централна	и	Източна	Европа,	
които	често	пъти	са	изложени	на	системна	експлоатация	поради	недостатъчните	им	знания	
за	правата	им	и	поради	слабата	им	позиция	при	провеждането	на	преговори.	Това	касае 
особено:

–	командированите	работници;
–	упражняващите	(псевдо-)	самостоятелна	дейност;
–	и	персонала,	обект	на	трансграничен	лизинг	на	персонал.“ 

6. Командироване в трета страна 

Съгласно	Директива	96/71/ЕО	договорените	условия	за	командированите	работници	
не	трябва	да	бъдат	по	–лоши	отколкото	тези	приети	за	страните	членки	на	ЕС.

7. Заемане на длъжност в институция на Европейския съюз 

При	заемането	на	длъжност	в	институциите	на	ЕС	трябва	да	се	съобразят	и	спазят	
изискванията	на	Кодекса	на	труда	и	конкретно	(Чл.	120а-КТ):

9	 Проектът	„Справедлива мобилност“	е	под	председателство на Федералната организация на Съюза на германски-
те синдикати (DGB)	(цялостна	отговорност),	bfw	–	Unternehmen	für	Bildung,	Europäischer	Verein	für	Wanderarbeiterfragen/
European	Migrant	Workers	Union,	Project	Consult	GmbH	(PCG),	а	Партниращи организации	са	Arbeit	und	Leben	(Берлин	
и	 Хамбург,	 Северен	 Рейн-Вестфалия),	 Arbeiterwohlfahrt	 München	 (Мюнхен),	 заводске	 пасторална	 служба	 Щутгарт-
Ротенбург,	регионални	организации	на	DGB,	отделни	синдикати	на	DGB.	Финансирането е на	Федерално	министерство	
на	труда	и	социалната	политика	(BMAS),	Европейски	социален	фонд	(ESF),	Председателство	на	Федералната	организа-
ция	на	DGB.	Срок на проекта е	от	м.	август	2011	г.	до	м.	октомври	2015	г.

http://www.faire-mobilitaet.de/++co++85191900-e44f-11e0-598f-00188b4dc422/@@glossary.html
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„(1)	Работник	или	 служител	може	да	бъде	изпратен	да	изпълнява	длъжност	 в	
институция	на	Европейския	съюз	за	срок	до	4	години.

(2)	(За	срока	на	изпълнението	на	длъжност	в	институция	на	Европейския	съюз	
работникът	или	служителят	запазва	трудовото	си	правоотношение	и	продължава	да	полу-
чава	от	работодателя	основното	си	трудово	възнаграждение.

(4)	 След	 изтичането	 на	 срока	 за	 изпълнение	 на	 длъжност	 в	 институция	 на	
Европейския	съюз,	както	и	в	случаите	на	предсрочно	прекратяване	работникът	или	слу-
жителят	заема	предишната	си	длъжност	в	срок	до	15	дни,	а	когато	тя	е	съкратена	–	друга	
равностойна	длъжност.

	(5)	Условията	и	редът	за	изпращане	на	работници	и	служители	да	изпълняват	
длъжности	в	институция	на	Европейския	съюз	се	определят	с	наредба	на	Министерския	
съвет“.

8. Масово уволнение по различни причини

Съгласно	КТ	преди	масови	уволнения,	работодателят	е	длъжен	да	започне	консулта-
ции	с	представителите	на	синдикалните	организации	и	на	представителите	на	работниците	и	
служителите	(чл.	7,	ал.	2.-	КТ),	не	по-късно	от	45	дни	преди	извършването	им.	

Длъжен	 е	 да	 положи	 усилия	 за	 постигане	 на	 споразумение	 при	 консултациите	 с	
представителите	на	работниците	и	служителите,	за	да	се	потърси	възможност	да	се	избе-
гнат	или	ограничат	масовите	уволнения.	При	положение,	че	те	не	могат	да	се	избегнати	да	
се	потърсят	мерки	за	да	се	смекчат	последиците	от	тях.	

Редът	 и	 начинът	 за	 провеждане	 на	 консултациите	 се	 определят	 от	 работодателя,	
представителите	на	синдикалните	организации	и	представителите	на	работниците	и	слу-
жителите	по.	(Чл.	130а.-КТ).

При	планирани	масови	уволнения	работодателят	трябва	да	уведоми	поделението	на	
Агенцията	по	заетостта	и	представителите	на	работниците	и	служителите	в	предприятието	
в	писмена	форма	не	по-късно	от	30	дни	преди	датата	на	уволнението.	Уведомлението	тряб-
ва	да	съдържа	следната	информация:	

•	 причини	за	предстоящото	уволнение;	
•	 брой	на	работниците	и	служителите,	които	ще	бъдат	уволнени,	и	основните	ико-

номически	дейности,	квалификационни	групи	и	професии,	към	които	се	отнасят;	
•	 брой	на	заетите	от	основните	икономически	дейности,	квалификационни	групи	

и	професии	в	предприятието;	
•	 конкретните	показатели	за	прилагане	на	критериите	за	подбор	на	работниците	и	

служителите,	които	ще	бъдат	уволнени;	
•	 периода,	 през	 който	ще	 се	извършат	уволненията	 както	и	информация	относно	

проведените	предварителни	консултации	с	представителите	на	 синдикалните	организации	
и	с	представителите	на	работниците	и	служителите	по	(Чл.	7,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда	и	
Чл.	24	–ЗНЗ).	

Работодателят	представя	 в	 дирекция	 „Бюро	по	 труда“	на	Агенцията	по	 заетостта	
заедно	с	уведомлението	за	масово	уволнение,	решение	на	орган	на	управление	(или	на	друг	
компетентен	орган)	и	удостоверение	за	актуално	състояние,	издадено	от	съответния	окръ-
жен	съд.	

Работодателят	може	да	представи	в	дирекция	„Бюро	по	труда“	заявка	за	потребност-
та	от	обучение	на	персонала,	който	запазва	заетостта	си	в	предприятието.	

Поделението	на	Агенцията	по	заетостта	изпраща	копие	на	уведомлението	на:	
•	 общинската	администрация;	
•	 териториалното	поделение	на	Националния	осигурителен	институт;	
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•	 териториалното	поделение	на	Изпълнителна	агенция	„Главна	инспекция	по	труда“.	
След	получаване	на	уведомлението	за	предстоящото	масово	уволнение	се	сформират	

екипи,	състоящи	се	от	представител	на	работодателя,	представители	на	организациите	на	
работниците	и	служителите	в	предприятието,	представител	на	поделението	на	Агенцията	
по	заетостта	и	представител	на	общинската	администрация.	

Тези	екипи	се	създават	по	инициатива	на	работодателя,	представителите	на	органи-
зациите	на	работниците	и	служителите	в	предприятието	и	директора	на	дирекция	„Бюро	по	
труда“	и	действат	през	периода	от	подаване	на	уведомлението	до	приключване	на	масовото	
уволнение.	

Екипите	извършват	следните	дейности:	
–	 проучване	 на	 професионалните	 характеристики	 на	 работниците	 и	 служителите	

свързаните	с	тях	възможности	за	заетост	и	професионална	квалификация;
–	проучване	на	възможните	за	момента	услуги	предоставяни	от	Агенцията,	включи-

телно	и	тази	за	посредническа	дейност	осигуряваща	заетост;
–	проучване	на	възможностите	за	наемане	на	пазарите	на	труда	на	другите	страни	

членки	на	ЕС,	чрез	информационната	мрежа	EURES;
–	проучване	на	предлагани	инициативи	за	обучение	за	допълнителна	професионал-

на	квалификация	или	преквалификация,	обвързани	с	възможности	за	заетост	в	проучени	
пазарни	ниши,	в	обособени	отделни	части	на	предприятието,	в	реализация	на	браншови	и	
регионални	проекти;

–	оказване	информационно	и	организационно	съдействие	на	работниците	и	служи-
телите	 за	 самостоятелна	 стопанска	 дейност,	 за	 включването	им	 в	 подходящи	курсове	 за	
професионална	квалификация	и	в	алтернативни	програми	за	заетост;

–	проучване	на	възможностите,	които	предоставя	към	момента	НПДЗ,	чрез	своите	
мерки,	проекти	и	програми	за	заетост,	обучение	и	квалификация;

–	проучване	на	възможностите,	които	предоставя	Европейския	фонд	за	приспосо-
бяване	към	глобализацията	(EGF).	Фондът	финансира	активни	мерки	за	реинтеграция	на	
пазара	на	труда	на	работници,	изгубили	работата	си	при	масови	уволнения	поради	неблаго-
приятно	въздействие	на	глобализацията.

Фондът	съфинансира	с	60%	направените	за	активни	мерки	разходи.
По	линия	на	Европейския	фонд	за	приспособяване	към	глобализацията	(ЕФПГ)	се	

предоставя	подкрепа	за	хора,	които	са	загубили	работата	си	вследствие	на	големи	промени	
в	моделите	на	световната	търговия,	породени	от	глобализацията	(например	когато	голяма	
компания	прекрати	дейност	или	премести	производството	си	извън	ЕС),	или	вследствие	на	
световната	икономическа	и	финансова	криза.

Максималният	годишен	бюджет	на	ЕФПГ	е	150	млн.	евро	за	периода	2014–2020	г.	Със	
средства	от	него	могат	да	се	финансират	до	60%	от	разходите	за	проекти,	чиято	цел	е	да	се	по-
могне	на	съкратени	работници	да	намерят	друга	работа	или	да	започнат	свой	собствен	бизнес.	

Като	общо	правило,	ЕФПГ	може	да	се	използва	само	при	съкращения	на	над	500	
работници	от	една	компания	(включително	на	служители	на	нейните	доставчици	и	произ-
водители	надолу	по	веригата),	или	когато	голям	брой	работници	са	съкратени	в	определен	
сектор	в	един	регион	или	в	няколко	съседни	региона.

Проектите	по	ЕФПГ	се	управляват	и	изпълняват	от	национални	или	регионални	ор-
гани.	Всеки	проект	е	с	продължителност	от	2	години.

За	какво	може	да	се	ползва	ЕФПГ
Със	средства	от	ЕФПГ	могат	да	се	финансират	различни	проекти,	включително	мер-

ки	като:
•	 помощ	при	търсене	на	работа,
•	 съвети	за	професионално	развитие,
•	 образование,	обучение	и	преквалификация,
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•	 наставничество	и	професионални	напътствия,
•	 предприемачество	и	започване	на	бизнес.

Могат	да	се	предоставят	и	помощи	за	мобилност/преместване,	помощи	за	покриване	
на	дневни	разходи	и	други	подобни	видове	помощ.

По	ЕФПГ	не	се	финансират	мерки	за	социална	закрила	като	пенсии	или	обезщете-
ния	за	безработица.

Кой може да получи помощ?
Съкратени	работници	могат	да	получават	помощ	в	рамките	на	проекти	по	ЕФПГ.	За	

периода	2014–2020	г.	сред	тях	могат	да	са	самостоятелно	заети	лица	и	работници	на	време-
нен	или	постоянен	договор.

До	края	на	2017	г.	млади	хора,	които	не	работят,	не	учат	и	не	се	обучават,	в	региони	с	
висока	младежка	безработица	могат	да	получават	подкрепа	по	ЕФПГ,	като	техният	брой	не	
може	да	надвишава	броя	на	работниците,	които	получават	подкрепа	в	тези	региони.

Финансиране	по	ЕФПГ	не	може	да	се	използва,	за	да	се	поддържа	функционирането	
на	предприятия	или	да	им	се	помага	при	модернизиране	или	преструктуриране.

Правилата	за	критериите	за	намеса,	критериите	за	получателите	на	средства,	критерии-
те	за	заявленията,	за	мерките	и	т.н.	са	посочени	в	Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособя-
ване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006

Помощта,	която	работниците	получават	по	линия	на	ЕФПГ,	е	еднократна	и	ограни-
чена	във	времето.

9. Промяна на работодателя, при преотстъпване или прехвърляне на дейност от 
едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи 

В	тези	случаи	трудовото	правоотношение	се	прехвърля	при	новия	работодател	(Чл.	
123-КТ).	

Преди	извършване	на	промяната	старият	и	новият	работодател,	са	длъжни	да	инфор-
мират	представителите	на	синдикалните	организации	и	представителите	на	работниците	и	
служителите	(по	чл.	7,	ал.	2	от	КТ)	от	своите	предприятия	за:

–	предвижданата	промяна	и	датата	на	извършването	є;	
–	причините	за	промяната;
–	възможните	правни,	икономически	и	социални	последици	от	промяната	за	работ-

ниците	и	служителите;
–	предвижданите	мерки	по	отношение	на	работниците	и	служителите,	
Работодателят	прехвърлител	или	старият	работодател	е	длъжен	да	предостави	ин-

формацията	свързана	с	промяната	в	срок	най-малко	два	месеца	преди	извършването	є.	(Чл.	
130б-КТ).

Х. Напускане на предприятието по собствена инициатива на работника 

Работодателят	и	работникът	са	длъжни	да	 знаят	и	спазват	разрешените	от	трудовото	
законодателство	начини	за	напускане	на	предприятието.

а/Работникът	или	служителят	има	право	по	собствена	инициатива	да	прекрати	тру-
довия	си	договор	и	да	напусне	предприятието	в	редица	случай,	когато	се	нарушава	трудо-
вото	законодателство	или	се	променят	условията	при	които	е	бил	сключен	договора.	При	
такава	променена	ситуация	работникът	или	служителят	може	да	прекрати	трудовия	дого-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:BG:PDF
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вор	писмено,	без	предизвестие.	Конкретно	той	може	да	прекрати	трудовия	си	договор	без	
предизвестие	при	следните	обстоятелства:

–	не	може	да	изпълнява	възложената	му	работа	поради	заболяване	и	работодателят	
не	му	осигури	друга	подходяща	работа	съобразно	предписанието	на	здравните	органи;

–	работодателят	забави	изплащането	на	трудовото	възнаграждение	или	на	обезщете-
ние	по	този	кодекс	или	по	общественото	осигуряване;

–	работодателят	промени	мястото	или	характера	на	работата	или	уговореното	трудо-
во	възнаграждение	освен	в	случаите,	когато	има	право	да	извърши	такива	промени,	както	
и	когато	не	изпълни	други	задължения,	уговорени	с	трудовия	договор	или	с	колективния	
трудов	договор,	или	установени	с	нормативен	акт;

–	в	резултат	на	извършена	промяна,	като:
•	 сливане на предприятия;
•	 вливане на едно предприятие в друго;
•	 разпределяне на дейността на едно предприятие между две или
повече предприятия;
•	 преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
•	 промяна на правно организационната форма на предприятието;
•	 смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
•	 преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на дру-

го, включително прехвърляне на материални активи, значително се влошат условията на 
труд при новия работодател;

–	преминава	на	платена	изборна	работа	или	постъпва	на	научна	работа	въз	основа	
на	конкурс;

–	продължава	образованието	си	в	учебно	 заведение	на	редовно	обучение	или	по-
стъпва	на	редовна	докторантура;

–	работи	на	срочен	трудов	договор	или	премине	на	друга	работа	за	неопределено	
време	по	заместване;

–	работи	по	трудов	договор	с	предприятие,	което	осигурява	временна	работа,	и	склю-
чи	трудов	договор	с	друг	работодател,	който	не	е	предприятие,	което	осигурява	временна	
работа;

–	е	възстановен	на	работа	по	съответния	ред	поради	признаване	на	уволнението	за	
незаконно,	за	да	заеме	работата,	на	която	е	възстановен;

–	постъпва	на	държавна	служба;
–	работодателят	преустанови	дейността	си;
–	 работодателят	 е	 предоставил	 неплатен	 отпуск	 на	 работника	 или	 служителя	 без	

негово	съгласие.
б/	Извън	тези	обстоятелства	работникът	или	служителят	може	да	прекрати	трудовия	

договор,	като	отправи	писмено	предизвестие	до	работодателя	от	30	дни,	доколкото	страни-
те	не	са	уговорили	по-дълъг	срок,	но	не	повече	от	3	месеца.

1. Текучество 

Текучество	е	нежеланата	от	работодателя	форма	за	напускане	на	персонала.	
Общоприето	от	бизнеса	е	текучеството	да	се	схваща	като	негативна	форма	на	мобил-

ност,	когато	по	собствена	инициатива	наетия	работник	напуска	фирмата	в	неизгоден	за	нея	
момент.	За	работодателя	най-неизгодни	са	случаите	на	доброволно	напускане	по	инициатива	
на	наетия	работник	или	служител	защото	те	са	извън	неговия	контрол	и	му	струват	скъпо10  

10	 Според	Американското	министерство	на	 труда,	разходите	 за	попълване	на	 една	овакантена	позиция	възлизат	на	
около	една	трета	–	30%	от	нейното	заплащане.	Замяната	на	мениджър	или	технически	специалист	обаче	може	да	„струва“	
между	50%	и	300%	от	годишната	заплата	за	позицията.
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Текучеството	предизвиква	 освен	икономически	и	 социални	 загуби.	Нарушават	 се	
междуличностните	връзки,	създадения	социален	капитал.	„Днес	социалният	капитал	не	е	
ключ	към	организационния	успех,	но	се	предполага,	че	той	е	толкова	реален	и	важен,	кол-
кото	физическия	капитал	или	човешкия	капитал.“11 

Във	всяка	фирма	има	текучество,	но	то	трябва	да	се	подържа	в	рамките	на	някакви	
нормални	граници.	Според	редица	автори	тази	граница	е	в	рамките	на	5-10%,	въпреки	че	е	
по-логично	да	бъде	различна	за	всяка	организация	в	зависимост	от	нейните	цели,	страте-
гия,	предмет	на	дейност	и	т.н.12 

Оптималните	граници	са	твърде	условни.	Те	са	оптимални,	ако	не	напускат	ключови	
служители,	които	създават	и	боравят	с	важни	за	компанията	информация	и	знания,	отнася-
щи	се	до	иновационни	разработки,	ключови	клиенти	и	доставчици	(партньори),	фирмено	
ноу-хау	и	т.н.

Причини	и	фактори	за	текучеството.
1.	Удовлетворението	от	работата	се	счита	от	изследователите	и	експертите	за	осно-

вен	фактор	за	текучеството.	Удовлетвореността	от	работата	е	многомерен	комплекс	от	обек-
тивни	измерими	характеристики	и	субективни	преценки	и	предпочитания.	В	този	смисъл,	
тя	винаги	е	субективна	макар,	че	може	да	є	се	влияе	чрез	обективните	фактори,	от	които	
също	зависи.

Основните	фактори	влияещи	върху	удовлетворението	от	работата	са	следните:
–	 характера	на	работата	–	творческа,	интересна,	ценена	или	е	монотонна,	тясно	спе-

циализирана	състояща	се	от	малък	брой	операции;
–	 сигурност	на	работното	място.	Предпочитат	се	безсрочните	трудови	договори.	Сроч-

ните	трудови	договори-временни,	сезонни,	краткосрочни,	както	и	частичната	седмична	зае-
тост	предизвикват	чувство	за	несигурност	и	стрес.

–	 физическите	условия	на	работа-температура,	чистота	на	въздуха,	степен	на	шума,	
осветлението,	запрашеност,	радиация	др.	При	негативни	стойности	на	физическите	показа-
тели	на	работната	среда	може	да	се	получи	заболяване	и/или	стрес;

–	 режим	на	работното	време	с	нощни	смени,	разкъсано	в	денонощието,	намаление	на	
работното	време	за	сметка	на	почивките,	удължаване	на	работния	ден	с	компенсации,	пре-
дизвиква	стрес	и	нарушение	на	биоритмите	на	заетия	работник	или	служител;

–	 интензивност	на	работата	над	поносима	степен	за	конкретния	вид	труд	предизвиква	
преумора	и	стрес;

–	 взаимоотношенията	в	работната	група.	Желателни	са	добрите	отношения,	уважение	
и	взаимна	подкрепа.	Липсата	на	интриги	и	психически	тормоз;

–	 стилът	на	ръководителя-владее	работата	си,	познава	качествата	на	работниците,	ува-
жава	 ги	и	 ги	подпомага	и	професионално	и	 социално,	 поставя	 ясно	дефинирани	 задачи	
съобразени	с	длъжността	на	работника;

–	 заплащане	на	труда	и	допълнителни	придобивки.	Доброто	заплащане	повишава	удо-
влетвореността	от	работата,	но	не	винаги,	ако	има	други	силно	негативни	фактори.	Важни	
са	системите	на	заплащане,	които	точно	да	диференцират	стимулите	като	елементи	от	въз-
награждението.	Важни	са	допълнителните	придобивки	като	застраховки,	здравни	услуги,	
стол	за	хранене,	транспорт,	ниско	лихвени	заеми	за	жилище	и	др.,	помощи	при	отглеждане	
на	деца,	пенсионни	застраховки	и	др.

2.	Текучеството	зависи	от	множество	лични характеристики	на	работниците	и	слу-
жителите-възраст,	пол,	стаж,	образование	и	квалификация,	семеен	статус.

3.	То	също	зависи	от	параметрите на пазара на труда,	предлага	ли	възможности	
за	смяна	на	работното	място.	Едва,	когато	има	шанс	за	нова	по-удовлетворяваща	работа	

11	 Проф.	д-р	Бернард	Бадура,	„Социален	капитал,	икономически	резултати	и	здраве“,	Университет	Белефелд,	Факултет	
по	здравни	дисциплини,	Нов	български	университет,	2005	г.	
12	 Пейчева,	М.	Модел	за	одит	на	текучеството	на	персонала.	Икономически	алтернативи	6,	2005.
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нараства	вероятността	от	текучество	от	страна	на	неудовлетворените	от	позицията	си	ра-
ботници	и	служители.

4.	„Друга	основна	причина,	но	не	и	по-значение,	за	повишаването	на	текучеството	
в	българските	компании	е	свързана	с	преобладаващото	производство на продукти (услуги) 
с ниска добавена стойност	–	продукти за производството, на които не е необходим пер-
сонал с висока квалификация и иновативни знания. Поради това, най-важното за тези 
компании е ниската цена на човешките ресурси, тъй като те се конкурират единствено 
чрез стратегия на разходно лидерство 

Това	е	и	основната	причина	много	от	предприятията	в	България	да	не	отделят	дос-
татъчно	внимание	на	персонала	(на	неговите	потребности,	развитие	и	мотивация),	което	
обяснява	и	високите	нива	на	текучество	–	приблизително	18%	през	2008	г.,	при	приети	за	
оптимални	стойности	между	5%	и	10%.“13

Демографската	криза	намалява	количествено	човешките	ресурси,	а	неадекватната	за	
потребностите	на	производството	подготовка	на	кадри	намалява	и	тяхното	качество.	Това	
ще	създаде	предпоставки	за	нарастване	на	текучеството,	за	крадене	на	ключови	служители.	
Ето	защо	е	необходимо	да	се	управлява	текучеството	и	да	се	минимизира	текучеството	пре-
ди	всичко	на	ключовите	служители.

Препоръка: 
Независимо	от	инициативите	на	работодателя,	в	съдържанието	на	всяка	една	про-

грама	за	ограничаване	на	текучеството	във	фирмата,	в	нея	задължително	би	трябвало	да	
залегне	спазването:

–	 на	трудовото	законодателство	и	неговите	основни	закони	КТ,	ЗНЗ,	ЗЗБУТ;	
–	 на	Колективния	трудов	договор	/КТД/,	когато	има	такъв,	и	решенията	на	Общото	

събрание	на	работниците	и	служителите.	
За	да	предотврати	текучеството	работодателя	задължително	трябва	да	спазва	трудо-

вото	законодателство	в	следните	направления:
–	да	премахне	когато	възникват	неудовлетворителните	и	опасни	условия	на	 труд,	

„Работодателят	е	длъжен	да	осигури	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд,	така	че	
опасностите	за	живота	и	здравето	на	работника	или	служителя	да	бъдат	отстранени,	огра-
ничени	или	намалени“.	(Чл.	275	–КТ).	

Всички	работници	и	служители	трябва	да	се	инструктират	и	обучават	за	безопасните	
методи	на	работа	и	да	им	се	осигуряват	условия	за	санитарно-битово	и	медицинско	обслуж-
ване	 съобразно	 санитарните	 норми,	 както	 и	 редовни	 профилактични	 прегледи.(Чл.	 281,	
Чл.	282	и	Чл.	287-КТ);

–	да	осигури	обучение	и	кариерно	развитие	на	своите	работници.	„(1)	Работодателят	
е	длъжен	да	осигурява	условия	за	поддържане	и	повишаване	професионалната	квалифи-
кация	на	работниците	и	служителите	за	ефективно	изпълнение	на	техните	задължения	по	
трудовото	правоотношение	в	съответствие	с	изискванията	на	изпълняваната	работа	и	бъде-
щото	им	професионално	развитие.“(Чл.	228а	–КТ);

–	да	предостави	подходящи	социално–битови	условия	на	персонала,	При	финансо-
ва	възможност	да	организира	хранене,	отдих	и	спорт,	да	подпомага	решаването	на	битови	
проблеми	на	младите	и	затруднени	семейства;

–	да	преговаря	задължително	за	сключване	на	Колективен	трудов	договор	с	предста-
вителите	на	работниците	и	служителите	и	на	синдикалната	организация.	„(1)	Отделният	
работодател,	групата	работодатели	и	техните	организации	са	длъжни:

1.	да	преговарят	с	представителите	на	работниците	и	служителите	за	сключване	на	
колективен	трудов	договор;

2.	да	предоставят	на	представителите	на	работниците	и	служителите:

13	 Емил	Николов,	„Текучеството	в	българските	компании“,	Мениджмънт	и	лидерство,	NovaVizia
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а)	сключените	колективни	трудови	договори,	с	които	страните	са	обвързани	поради	
отраслова,	териториална	или	организационна	принадлежност;

б)	своевременна,	достоверна	и	разбираема	информация	за	икономическото	и	финан-
совото	 си	 състояние,	 която	 е	 от	 значение	 за	 сключването	на	 колективния	 трудов	 договор;	
предоставянето	на	информация,	разпространяването	на	която	би	могло	да	нанесе	вреди	на	ра-
ботодателя,	може	да	бъде	отказано	или	направено	с	изискване	за	поверителност“.	(Чл.	52-КТ).

Много	важен	фактор	за	възпиране	на	текучество	е	добрия	социално	–психологиче-
ски	климат	в	предприятието.	Услугите	на	специалисти	и	психолози,	в	областта	на	упра-
влението	 на	 човешките	 ресурси,	 ако	 това	 се	 налага	 от	 конкретната	 ситуация	 изискваща	
подобряване	на	социално	–психологически	климат,	не	са	излишен	разход.	Този	разход	се	
възстановява	многократно	при	успешно	и	навременно	въздействие	в	тази	насока.

2. Трудова емиграция в България в друго населено място т.е. изходяща географска 
мобилност на зает персонал

	 Такава	трудова	миграция	се	осъществява	поради:
•	 Лични	семейни	причини:

–	поради	брак	и	местене	при	партньора;
–	преместване	за	подходящо	училището	на	децата	в	семейството;	
–	грижа	за	родители	или	член	от	семейството,	който	се	намира	в	друго	населено	

място	от	това	в	което	е	предприятието	на	работника,	заболяване;
•	 Завършено	образование	или	обучение,	за	което	няма	работно	място	в	досегашно-

то	предприятие;
•	 Смяна	на	технологията	и	повишени	квалификационни	изисквания,	на	които	ра-

ботника	не	може	да	отговори;
•	 Предложено	по-добро	заплащане	и	условия	на	труд.

3. Ежедневната трудова миграция

Работата	в	друга	фирма	разположена	в	друго	населено	място,	може	да	се	осъществи	
без	промяна	на	местоживеенето	на	работещия.	Това	може	да	се	осъществи	чрез	ежедневна	
трудова	миграция	/ЕТМ/.	

Ежедневната	трудова	миграция	е	специфично	явление,	което	обхваща	стотици	хиля-
ди	участници14,	характеризира	се	с	огромно	структурно	разнообразие	на	мигрантите	и	зася-
га	всички	264	общини	и	над	5000	населени	места	в	страната.	Времето,	което	се	изразходва	
всеки	ден	за	трудовата	миграция	е	над	500	хиляди	часа.	Нейното	значение	за	развитието	на	
пазара	на	труда	и	икономиката	е	безспорно.	

ЕТМ	е	безспорно	необходим	инструмент	за	ефективно	функциониране	на	пазара	на	
труда	и	икономиката	на	България.	

Могат	да	бъдат	посочени	следните	ефекти	от	ЕТМ:	
–	 Смекчава	се	структурния	дефицит	на	работна	сила	и	се	повишава	заетостта	и	

гъвкавостта	на	националния	пазар	на	труда,	укрепва	трудовия	потенциал	на	страната;
–	 Стимулира	инвестиционния	процес.	Увеличава	БВП	на	страната;
–	 Повишава	заетостта	в	населените	места	и	общини	намиращи	се	в	депресия,	ста-

билизират	се	локалните	пазари	на	труда;
–	 Стабилизирайки	икономиката	и	демографското	развитие	в	периферните	погра-

нични	райони	на	страната,	съдейства	непосредствено	за	повишаване	на	националната	си-
гурност;

14	 Данните	 от	 проведеното	 през	 2011	 г.	 преброяване	 на	 населението	 показват,	 че	 ежедневно	 402	119	 работници	 и	
служители	пътуват	от	едно	населено	място	до	друг,	където	работят.
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Прилагането	на	ежедневната	трудова	миграция,	като	форма	на	гъвкавост	на	пазара	
на	труда	обаче	е	затруднено.	Равнището	на	работните	заплати	в	България	в	масовия	случай,	
не	позволява	покупка	или	наемането	на	жилище	на	трудовия	емигрант	там	където	е	новото	
му	работно	място.	За	повечето	от	търсещите	работа	лица,	поради	ниските	трудови	възна-
граждения	и	относително	високите	транспортни	разходи,	ежедневната	трудова	миграция	е	
непосилен	разход.	Все	повече	се	налага	необходимостта	от	поемане	напълно	или	частично	
на	разходите	за	трудовата	миграция	от	корпорации,	местна	власт	и	държавна	администра-
ция	на	принципа	на	 споделена	социална	отговорност.	В	тази	насока	са	направени	поло-
жителни	стъпки	чрез	две	схеми	финансирани	от	ОП	„РЧР“,	схема	„По-близо	до	работа“	и	
схема	„На	път“.

ЕТМ	обаче	при	сегашната	ситуация	се	нуждае	от	оптимизация.	Не	синхронизирани-
те	графици	на	различните	превозвачи,	лошото	състояние	на	транспортната	инфраструктура	
в	някои	региони,	ограничават	приложението	на	ежедневната	трудова	миграция.	

Препоръка:	1.	Социалните	партньори	синдикати	и	работодатели	имат	възможност	
да	въздействат	в	оптимизацията	на	ЕТМ,	тъй	като	участват	на	трипартиден	принцип	във	
всички	регионални	органи	за	развитие.	Те	участват	в	„Националният	експертен	съвет	по	
устройство	на	територията	и	регионална	политика“,	в	„Областните	съвети	за	развитие“	и	
в	„Комисиите	по	заетост“	към	тях,	в	„Консултативните	съвети“	към	„Регионалните	съвети	
за	развитие“ 

В	тези	органи	от	които	пряко	зависят	политиките	за	подкрепа,	развитие	и	оптими-
зация	на	ЕТМ,	социалните	партньори	посредством	социалният	диалог	са	в	състояние	да	
посочат	насоки	за	политики	и	конкретни	мерки	за	решаване	проблемите	на	трудовата	миг-
рация.

2.	Като	се	имат	предвид	мащабите	и	ползите	за	бизнеса	от	ежедневната	трудова	миг-
рация,	която	обхваща	над	400	хиляди	работници,	оптимизацията	на	ежедневната	трудова	
миграция	трябва	да	бъде	задължителен	елемент	на	корпоративната	социална	отговорност,	
която	да	се	поема	чрез	Колективните	трудови	договори.	

Релевантно	е	да	 се	разглеждат	ежедневните	 трудови	пътувания,	 като	своеобразно	
условие	на	труда	в	широкия	смисъл	на	понятието.	

Препоръка: 
Работодателите	и	работниците	могат	да	се	възползват	непосредствено	от:
–	схема	„По-близо	до	работа“,	която	предоставя	безвъзмездна	финансова	помощ	от	

ОП	„РЧР“.
Поемат	 се	 за	 разходи	 в	 реален	 размер	 за	 транспорт	 от	 и	 до	 работното	 място.	

Средствата	се	предоставят	месечно	след	края	на	отчетния	месец	срещу	декларация	от	ра-
ботника,	че	не	ползва	средства	на	друго	основание	за	същия	разход,	представяне	на	оправ-
дателни	документи	(билети	или	карти)	и	копие	от	ведомост,	заверено	от	работодателя,	което	
удостоверява	реално	отработените	дни;

–	схема	„На	път“,	която	предоставя	се	безвъзмездна	финансова	помощ	от	ОП	„РЧР“	
на	работодателите	организирали	транспорт	при	условията	на	схемата

4. Трудова емиграция на работници в ЕС 

Трудова	емиграция	в	ЕС	на	работници,	които	напускат	фирмата	е	с	мотив	за	по	до-
бро	заплащане	и	условия	на	труд.	Неща,	които	не	винаги	се	сбъдват.

Заетостта	на	трудовите	емигранти	в	ЕС	може	да	се	осъществи	в	качеството	на	наети	
или	самостоятелно	заетите	лица	/наричани	за	по-кратко	самонаети/.

Какво	трябва	да	знаят	за	своите	права	кандидатите	за	трудова	емиграция	в	ЕС	и	с	
какви	документи	трябва	да	се	запознаят	и	снабдят?	
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Свободното	движение	на	работници	и	членовете	на	техните	семейства	е	основно	
право	произтичащо	от	членството	в	ЕС.	Регламент	1612/68	на	Съвета	на	Европейската	общ-
ност	описва	и	гарантира	правата	на	мобилните	работници.	Регламента	определя,	че	работ-
ник	на	държава	членка,	нает	в	друга	държава	членка,	не	може	да	бъде	третиран	различно	от	
местните	граждани	на	приемащата	страна.

Социално	 осигурителните	 права	 на	 законно	 работещите	 в	 ЕС	 работници	 и	 тех-
ните	 семейства	 се	 определят	 и	 гарантират	 от	 Регламент1408/71	 и	 Регламент	 574/72	 на	
Европейската	общност.	Регламентите	координират	системите	за	социална	сигурност	на	на-
етите,	самостоятелно	заетите	и	членовете	на	техните	семейства	движещи	се	в	рамките	на	
Общността,	като	покриват	следните	социални	рискове:

–	болест	и	майчинство,	здравно	осигуряване,	медицински	грижи	и	парични	обезще-
тения;

–	случаите	на	трайна	неработоспособност;
–	обезщетения	при	трудови	злополуки	и	професионални	заболявания;
–	безработица;
–	старост;
–	помощи	при	смърт	и	семейни	обезщетения.	
На	българските	граждани	се	зачита	трудовия	стаж	за	пенсия	натрупан	по	време	на	

работата	им,	в	която	и	да	е	държава	членка	на	ЕС.
За	да	се	реализират	правата	на	мобилните	работници	е	необходим	обмен	на	инфор-

мация	между	институциите	на	социалното	осигуряване	на	територията	на	ЕС.	За	целта	са	
създадени	и	е	необходима	да	се	попълват	специални	формуляри,	които	съдържат	данни	на	
мобилния	работник.	Той	трябва	да	ги	предостави	на	социалните	институции	в	страната	на	
трудовата	си	заетост	и	престой.

Преди	напускането	на	България	с	какви	формуляри	трябва	да	се	снабди	трудовия	
емигрант	и	откъде?

Списък	на	най-важните	серии	формуляри:
–	серия	Е	100	за	приложимо	законодателство	и	Европейска	здравно	осигурителна	

карта	за	медицински	грижи.	Могат	да	се	получат	от	НАП,	НЗОК,	НОИ;
–	серия	Е	200	за	пенсии.	Може	да	се	получи	от	НОИ;
–	серия	Е	300	за	обезщетения	за	безработица.	Може	да	се	получи	от	НОИ;
–	серия	Е	400	за	семейни	обезщетения.	Може	да	се	получи	от	Агенцията	за	социални	

помощи.
Ако	мобилният	работник	не	е	успял	да	се	снабдили	в	Българи	с	тези	формуляри,	той	

може	да	се	обърне	за	тях	чрез	социалната	институция	на	страната	членка,	която	е	приет	на	
работа.

Когато	мобилния	работник	ще	работи	в	повече	от	една	държава	членка	на	ЕС,	той	тряб-
ва	да	бъде	снабден	с	формуляри	Е	101,	Е	102	и	Е103	от	териториалните	поделения	на	НАП.

В	случаите	на	нарушаване	или	не	признаване	на	трудови	и	социални	права	е	възмож-
но	да	се	ползват	услугите	и	консултациите	на:

1.	Службите	по	трудови	и	социални	въпроси	към	посолствата	на	Р.	България.	
В	изпълнение	на	политиката	по	трудовата	миграция	Министерството	на	труда	и	со-

циалната	политика	създава	мрежа	от	Служби	по	трудови	и	социални	въпроси	(СТСВ)	към	
посолствата	на	България	в	чужбина.	СТСВ	оказват	съдействие	на	работещите	в	съответната	
държава	български	граждани	за	разрешаване	на	възникнали	затруднения.	Понастоящем	са	
създадени	СТСВ	към	посолствата	в	Берлин,	Мадрид,	Атина,	Лондон	и	Дъблин.	Техните	
адреси	и	отговорните	лица	са	следните:

•	 Берлин,	ФР	Германия 
Tinka	Troeva 
Botschaftsrätin	für	Arbeits-	und	Sozialangelegenheiten 
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Botschaft	der	Republik	Bulgarien 
Mauerstr.	11,	10117	Berlin 
Tel.:	0049	-	30	206	74	939 
Fax:	0049	-	30	206	74	947 
E-mail:	lsocial@botschaft-bulgarien.de 
Web:	www.botschaft-bulgarien.de

•	 Мадрид,	Кралство	Испания 
Raymond	Saparev 
Consejero,	Oficina	de	asuntos	laborales	y	sociales 
Embajada	de	la	Republica	de	Bulgaria 
Travesia	„Santa	Maria	Magdalena“	15,	28016	Madrid 
Tel.:	0034	-	913	455	761	(ext.	222) 
Tel./Fax:	0034	-	917	030	065 
E-mail:	rsaparev@yahoo.com,	rsaparev@gmail.com

•	 Атина,	Република	Гърция 
Ekaterina	Dimitrova 
Head	of	Labour	and	Social	Affairs	Office 
Embassy	of	the	Republic	of	Bulgaria 
Greece,	Athens	-	Paleo	Psychico,	33A	Stratigou	Kallari	st.	154	52 
Tel.:	0030	-	210	67	44	680 
Fax:	0030	-	210	67	44	682 
E-mail:	social_bgembass@abv.bg

•	 Лондон,	ОК	и	Република	Ирландия 
Todor	Krastev 
Head	of	Labour	and	Social	Affairs	Office 
Third	Secretary	Social	and	Labour	Affairs 
Embassy	of	the	Republic	of	Bulgaria-	London 
186-188	Queen‘s	Gate,	London	SW7	5HL 
Tel.:	0044	-	020	7584	1960 
Fax:	0044	-	020	7581	3144	ext.118 
E-mail:	t.krastev@bulgarianembassy.org.uk
2.	Услугите	и	консултациите	на	мрежата	SOLVIT,	която	е	ангажирана	със	случаите	

на	трансграничната	мобилност.

Как	можете	да	се	намерите	подходяща	работа	след	като	сте	решили	да	напусне	фир-
мата	и	да	търси	заетост	в	ЕС	?	

а/	Чрез	сайта	на	Агенцията	по	заетостта	в	раздел	„Работа	в	чужбина“.
Там	е	предоставена	информация	основни	права	и	основни	изисквани	на	потенциал-

ният	трудов	емигрант,	както	и	конкретна	информация	за	конкретни	страни.	Така	например	
към	момента	е	предоставена	подробна	информация	за	изискванията	на	трудовия	пазар	във	
Великобритания,	в	Германия	и	Арабските	емирства.

б/	Чрез	мрежата	EURES	?	 
Чрез	портала	EURES	се	получава	достъп	до	информация	за	възможностите	за	работа	ЕС	като:	

–	посетите	раздела	„Условия	на	живот	и	труд“,	и	получите	подробна	информация	за	
трудовия	пазар,	както	и	условията	на	живот	и	труд	във	всяка	страна	от	ЕИП;	

–	изберете	„Търсене	на	работа“	и	получите	достъп	до	обяви	за	свободни	работни	
места	в	31	европейски	страни,	които	се	актуализират	в	реално	време;

–	се	регистрирате	безплатно	на	„Мy	EURES“	и	създадете	своята	автобиография	и	да	
я	предоставите	на	регистрираните	работодатели	и	на	съветниците	на	EURES,	които	помагат	
на	работодателите	да	намерят	подходящи	кандидати;

mailto:lsocial@botschaft-bulgarien.de
http://www.botschaft-bulgarien.de
mailto:rsaparev@yahoo.com
mailto:rsaparev@gmail.com
mailto:social_bgembass@abv.bg
mailto:d.kotzeva@bulgarianembassy.org.uk
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–	като	изберете	„Свържете	се	със	съветник	от	EURES“	или	като	се	свържете	с	местен	
или	регионален	офис	по	заетостта,	вие	имате	достъп	до	цяла	гама	информационни	инстру-
менти	и	можете	да	получите	съвет	по	множество	практически,	правни	и	административни	
въпроси,	свързани	с	намирането	и	приемането	на	работа	в	чужбина.

Важно: 
Трябва	да	се	знае,	че	наемането	в	неформалната	икономика	в	чужбина	лишава	нае-

лия	се	работник	от	неговите	трудови	и	социални	права.	Поставя	го	в	риск	и	в	зависимост	
от	работодателя	експлоатиращ	незаконно	неговия	труд.	Лишава	от	също	от	възможности	и	
права	членовете	на	неговото	семейство.

ХI. Вътрешна мобилност във фирмата

1. Професионална мобилност

Професионалната	мобилност,	квалификацията	и	обучението	на	заетия	персонал	във	
фирмата,	е	от	изключително	значение,	както	за	работодателя,	така	и	за	самия	персонал.	

От	адекватната	професионална	подготовка	на	персонала	зависят	производителнос-
тта	на	труда	и	просперитета	на	фирмата,	заплащането	и	жизненият	стандарт	на	работници-
те	и	служителите.

Между	професионалната	подготовка,	която	образователната	система	дава	на	млади-
те	хора	и	изискванията	на	пазара	на	труда	на	настоящият	етап	съществуват	големи	несъ-
ответствия.	Същевременно	има	огромен	отлив	на	ученици	от	професионалните	гимназии.	

Придобитата	 професионална	 квалификация	 на	 лицата	 обучавани	 в	 професионал-
ните	училища	би	трябвало	да	предопределя	тяхната	конкретна	заетост.	Степента	на	тази	
квалификация	би	трябвало	да	предопределя	и	възходящата	професионална	мобилност,	ка-
риерното	развитие	на	лицата	придобили	определена	професия.

В	много	от	случаите	обаче	списъка	на	професиите	и	квалификацията	предоставяна	
от	професионалните	училища,	не	отговаря	на	структурата	на	икономиката	в	региона,	неза-
висимо	от	големия	брой	училища	и	подготвяни	ученици.	Тази	диспропорция	е	предпостав-
ка	за	бъдеща	мобилност	от	всякакъв	възможен	вид	на	търсещите	работа	по-късно	ученици.	
Най-често	това	е	географска	мобилност	в	търсене	на	работно	място,	което	да	отговаря	на	
придобитото	професионално	образование	и	за	което	няма	работни	места	в	региона	на	мес-
тоживеенето.	Не	рядко	се	налага	и	смяна	на	професията	с	по-ниско	квалифицирана	работа	
от	притежаваната.

Сегашната	 ситуация	 на	 пазара	 на	 труда	 се	 характеризира	 с	 дефицит	 не	 кадри	по	
множество	професии.	Същевременно	поради	технологичните	промени	е	необходимост	от	
непрестанно	поддържане	и	повишаване	на	квалификацията	на	заетите,	от	учене	през	целия	
живот.	

Ето	защо	пред	работодателите	стои	с	особена	важност	задачата	за	професионалната	
квалификация	и	обучение	на	своите	кадри	със	собствени	сили	и	средства.

На	наетите	трябва	да	се	осигурят	от	фирмата	възможности	за	обучение	и	квалифи-
кация,	за	продължаващо	професионално	обучение,	изучаване	на	допълнителни	професии	
и	съвместяване	на	професии.	

Изхождайки	от	интересите	и	на	двете	страни	в	трудовото	правоотношение,	трудово-
то	законодателство	задължава,	както	работодателя,	така	и	работника	да	осъществяват	необ-
ходимата	за	производството	професионална	подготовка.	

„Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване про-
фесионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на 
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техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на 
изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.“ (Чл. 228а-КТ).

„Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финан-
сираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професио-
налната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да пола-
га усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера 
на изпълняваната работа. (Чл. 228б- КТ).“

Тези задължения за осъществяване на професионална квалификация на двете стра-
ни в трудовото правоотношение, се отнасят и за дистанционната, надомната и за пред-
приятията за временна работа (Чл. 107 н; 107 г; 107 т).

2. Продължаващо професионално обучение във предприятието

Възможни	и	прилагани	в	практиката	форми	на	продължаващо	професионално	обу-
чение	във	фирмата,	които	гарантират	професионална	мобилност	на	заетите	са	следните:

–	обучение	на	работното	място;
–	ротация	на	работното	място;
–	работни	срещи	и	лекции;
–	групи	за	обучение;
–	самообучение.
Преценката	от	приложението,	на	която	и	да	формите	на	продължаващото	обучение,	

зависи	от	конкретните	условия,	цели	и	обстоятелства	на	даден	етап	от	развитието	на	про-
изводството.	Всяка	от	тези	форми	има	своите	предимства,	което	не	изключва	прилагането	
на	няколко	едновременно.

Особено	значение,	без	да	се	фаворизира,	има	ротацията	на	работното	място.	
Тази	форма	на	професионално	обучение	създава	многофункционални	работници	и	

служители.	В	случаите	на	липса	на	кадри	за	определено	работно	място	обучения	чрез	рота-
ция	може	да	заеме	освободеното	работно	място.

За	работници	и	служители,	които	имат,	или	се	подготвят	за	ръководна	функция	във	
фирмата,	ротацията	създава	твърде	полезен	общ	поглед	върху	дейностите	на	предприяти-
ето.

За	продължаващо	професионално	обучение	на	заетите	могат	да	се	ползват	Центровете	
за	професионално	обучение	/ЦПО/	в	страната,	чиято	мрежа	се	разраства.

Законът	за	професионалното	образование	и	обучение	предоставя	гъвкавост	по	от-
ношение	на	институциите,	които	имат	право	да	обучават	за	професионална	квалификация.	

Важно:	Право	на	професионално	обучение	придобиват	и	организации	на	работода-
тели,	организации	на	работници	и	служители	и	отделни	работодатели.

Обучение	за	придобиване	на	професионална	квалификация	могат	да	осъществяват	
министерства,	общини,	висши	училища,	организации	на	работодатели,	организации	на	ра-
ботници	и	служители	и	отделни	работодатели 

Обучение	за	придобиване	на	професионална	квалификация	може	да	се	осъществява	
и	чрез	индивидуална	подготовка.(Чл.	9-	ЗПОО).

„Изпитите	за	придобиване	на	квалификация	по	част	от	професията	 /Рамкова	про-
грама	Д	/,	както	и	за	актуализиране	или	за	разширяване	на	професионалната	квалификация	
(Рамкова	програма	Е)	 се	 провеждат	 по	 задания,	 определени	 от	 обучаващата	институция	
след	съгласуване	с	представителите	на	работодателите	и	на	работниците“.	(Чл.	37	–ЗПОО).

Завършилите	професионално	обучение	с	придобиване	на	степен	на	професионална	
квалификация	се	удостоверява	със	свидетелство	за	професионална	квалификация 

На	завършилите	професионално	обучение	за	придобиване	на	квалификация	по	част	
от	професията,	за	актуализиране	или	за	разширяване	на	професионалната	квалификация	се	
издава	удостоверение за професионално обучение. (Чл. 38 –ЗПОО).
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3. Професионално обучение чрез трудов договор с условие за обучение по време на 
работа

С	трудовия	договор	с	условие	за	обучение	по	време	на	работа	работодателят	може	
да	 се	 задължи	да	 обучи	работника	или	 служителя	 в	 процеса	на	 работата	по	 определена	
професия	или	специалност,	а	обучаемият	–	да	я	усвои.	Времетраенето	на	обучението	е	до	
6	месеца.	

С	договора	се	определя	и	срока,	през	който	обучаемият	се	задължава	да	работи	съ-
образно	придобитата	квалификация.	Този	срок	не	може	да	бъде	по-дълъг	от	3	години.	(Чл.	
230-КТ).	

След	обучението	се	полага	изпит	и	се	издава	документ	за	придобитата	квалифика-
ция	по	реда	на	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение.	(Чл.	231-КТ).

4. Професионално обучение чрез предварителен договор с лице постъпило или 
постъпващо в учебно заведение за придобиване на квалификация

Работодателят	може	да	сключи	договор	с	лице,	което	постъпва	или	е	постъпило	в	
учебно	заведение	за	придобиване	на	квалификация.

	Работодателят	се	задължава	да	осигурява	на	обучаващия	се	издръжка	и	други	усло-
вия	във	връзка	с	обучението,	а	обучаващия	се	да	работи	по	придобитата	квалификация	за	
уговорения	от	страните	срок,	който	не	може	да	бъде	по-дълъг	от	6	години.	(.	Чл.	229-КТ).

5. Професионално обучение чрез договор с нает работник или служител за 
повишаване на квалификацията или за преквалификация по друга професия

Работодателят	и	наетият	работник	или	служител,	могат	да	сключат	договор	за	пови-
шаване	на	квалификацията	на	работника	или	служителя	или	за	придобиване	на	квалифи-
кация	по	друга	професия	или	специалност	(преквалификация).	В	договора	са	описани	про-
фесията,	начина	и	условията	на	обучението.	Уговаря	се	и	срок	за	работа	при	работодателя	
след	обучението,	който	не	трябва	да	бъде	повече	от	5	години.(Чл.	234).

6. Професионално обучение чрез предварителен договор с предстоящ за наемане 
работник

Договор	 за	 повишаване	 на	 квалификацията	 или	 за	 преквалификация	 може	 да	 се	
сключва	и	между	работодател	и	лице,	което	се	подготвя	за	работа	при	работодателя	след	
завършване	на	обучението.	(Чл.	235-КТ).

7. Валидиране на придобити знания и умения придобити по неформален път

В	България	съществува	огромен	квалификационен	резерв	на	компетенции	придо-
бити	по	неформален	път	–	чрез	житейски	опит	и	на	работното	място,	чрез	самостоятелно	
обучение.	Валидирането	на	професионалните	компетенции	придобити	по	неформален	път	
е	генератор	на	възходяща	професионална	мобилност,	на	възходящо	кариерно	развитие.	

Засега	няма	специализирана	нормативна	уредба	за	валидиране	на	знания	и	умения,	
компетенции	придобити	чрез	неформално	и	самостоятелно	учене.	Независимо	от	това,	съ-
ществуващата	законова	и	подзаконова	уредба,	която	може	да	осигури	валидиране	на	нефор-
малното	и	самостоятелно	учене.	Възможност	в	това	отношение	предоставя	чл.	40	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	/ЗПОО/.

(Чл.	40	на	ЗПОО).	(1)	Лица,	обучавани	по	реда	на	чл.	9,	ал.	2	и	3,	могат	да	получат	
документите	по	чл.	38,	ал.	2,	т.	2	и	ал.	3,	ако	имат	не	по-малко	от	шест	месеца	трудов	стаж	
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по	 професията	 или	 проведено	 практическо	 обучение	 с	 продължителност,	 определена	 от	
обучаваща	институция.

(2)	За	получаване	на	документ	по	чл.	38,	ал.	2,	т.	2	се	изисква	и	завършено	образо-
вание	или	завършен	клас,	необходими	за	придобиване	на	съответната	степен	на	професио-
нална	квалификация.

(3)	Лицата	по	ал.	1	сключват	с	обучаваща	институция	договор	за	полагане	на	изпи-
тите	по	чл.	37,	а	при	необходимост	–	и	за	провеждане	на	практическо	обучение.

(Чл.9	на	ЗПОО).	(1)	Право	за	осъществяване	на	обучение	за	придобиване	на	профе-
сионална	квалификация	имат:
1.	професионални	училища,	професионални	гимназии,	професионални	колежи,	училища	
по	изкуствата	и	центрове	за	професионално	обучение;
2.	спортни	училища;
3.	прогимназиални,	основни,	средни	общообразователни,	специални	училища,	гимназии	и	
профилирани	гимназии	в	отделни	паралелки	в	тях	–	въз	основа	на	заповед	на	министъра	на	
образованието	и	науката,	ако	отговарят	на	условията,	определени	с	държавните	образова-
телни	изисквания.
(2)	Обучение	за	придобиване	на	професионална	квалификация	могат	да	осъществяват	ми-
нистерства,	общини,	висши	училища,	организации	на	работодатели,	организации	на	работ-
ници	и	служители	и отделни	работодатели.	
(3)	Обучение	за	придобиване	на	професионална	квалификация	може	да	се	осъществява	и	
чрез	индивидуална	подготовка.

8. Вътрешна мобилност поради необходимост от трудоустрояване

Работодателят	е	длъжен	да	опазва	здравето	на	персонала,	който	е	наел	преди	всичко	
поради	хуманни	съображения,	но	и	за	да	го	запази	като	работна	сила,	да	избегне	нежелано	
текучество.	

При	заболяване,	бременност	или	майчинство	често	се	налага	смяна	на	работното	
място	по	лекарско	предписание.	

Трудовото	законодателство	разглежда	тези	случаи	при	които	се	осъществява	вътреш-
но	фирмена	мобилност	на	персонала.

а/.	Трудоустрояване	на	бременни	жени	или	кърмачки.
Когато	бременна	жена	или	кърмачка,	както	и	работничка	и	служителка	в	напреднал	

етап	на	лечение	ин-витро,	изпълнява	неподходяща	за	състоянието	є	работа,	по	предписание	
на	здравните	органи	работодателят	е	длъжен	да	предприеме	необходимите	мерки	за	вре-
менно	приспособяване	на	условията	на	труд	на	работното	място	и/или	да	промени	работ-
ното	време	с	оглед	премахване	на	риска	за	безопасността	и	здравето	им.	Предписанието	на	
здравните	органи	е	задължително	за	изпълнение	от	бременната,	кърмачката,	работничката	
и	служителката	в	напреднал	етап	на	лечение	ин-витро,	както	и	от	работодателя.

Когато	приспособяването	на	условията	на	труд	на	работното	място	и/или	на	работ-
ното	време	е	технически	и/или	обективно	неосъществимо,	работодателят	е	длъжен	да	пред-
приема	необходимите	мерки	за	преместване	на	работничката	или	служителката	на	друга	
подходяща	работа,	като	запазва	брутното	є	трудово	възнаграждение.

„Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности 
и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки, както и работнич-
ки и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро.“	(Чл.	309-КТ).

б/.	Трудоустрояване	на	майки	с	малки	деца	в	предучилищна	възраст	(до	6	г.).
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Трудовото	 законодателство	 предоставя	 възможност	 работодателя	 да	 назначи	 своя	
работничка	или	служителка	–	майка	на	малко	дете,	до	навършване	на	6-годишна	възраст	
на	детето,	да	работи	надомно	при	него	или	при	друг	работодател..	Тази	форма	на	трудоус-
тройство	при	възможност	е	уместно	да	се	ползва	от	работодателите.	По	този	начин	отново	
се	намалява	вероятността	от	текучество	на	персонала

„Когато работничката или служителката премине на надомна работа при същия 
работодател, той е длъжен след като престане да работи надомно, но не по-късно от 
навършване на 6-годишна възраст на детето, да є осигури работата, която е изпълнявала 
преди това, а ако длъжността е съкратена – с нейно съгласие друга подходяща работа. 

Когато работничката или служителката премине на надомна работа при друг 
работодател, трудовото правоотношение с работодателя, при когото е на работа към 
деня на преминаването, не се прекратява, а работничката или служителката се намира в 
неплатен отпуск. Когато тя престане да работи надомно, но не по-късно от навършване 
на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжност-
та е съкратена, работодателят с нейно съгласие є осигурява друга подходяща работа.“ 
(Чл.	312-КТ).	

в/.	Трудоустрояване	на	работници	и	служители	при	заболяване	и	предписание	от	здравните	
органи.

Предвид	не	малкия	брой	на	заболявания	и	на	хора	с	трайни	увреждания,	от	голяма	
социална	значимост	е	оптимизацията	на	начина	на	трудоустрояване	на	заетите	така,	че	да	
не	засягат	интересите	и	на	никоя	от	двете	страни	на	трудово	правните	отношения.	

Ето	 защо	 трудовото	 законодателство	 предвижда,	 в	 случаите	 когато	 работник	 или	
служител	поради	болест	или	трудова	злополука	не	може	да	изпълнява	възложената	му	ра-
бота,	но	без	опасност	за	здравето	си	може	да	изпълнява	друга	подходяща	работа	или	същата	
работа	при	облекчени	условия,	той	да	се	трудоустроява	по	предписание	на	здравните	орган	
на	друга	работа	или	на	същата	работа	при	подходящи	условия.

Работодателят	е	длъжен	да	премести	работника	или	служителя	на	подходяща	работа	
съгласно	предписанието	на	здравните	органи	в	7-дневен	срок	от	получаването	му.	(Виж	Чл.	
314-КТ	и	Чл.	317-КТ).

Поради	непредвидимия	характер	на	мобилността	при	трудоустрояване,	с	превантив-
на	цел	законодателството	задължава	работодателите	да	отделят	ежегодно	определен	брой	
работни	места	за	трудоустрояване,	в	зависимост	от	големината	и	сектора	на	предприятието.	

„Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя 
ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия 
брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

Частта от общия брой на работниците и служителите по ал. 1 по икономически 
дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на 
здравеопазването“. (Чл.	315-КТ.)

Министрите, ръководителите на другите ведомства и общинските съвети са 
длъжни да създават специализирани държавни (общински) предприятия, а работодате-
лите с повече от 300 работници и служители – цехове и други звена за работа на лица с 
трайно намалена работоспособност.	(Чл.	316-КТ).

9. Вътрешна мобилност на работници, които се грижат за близки немощни хора. 
Така наречените „грижовници“

Работещото	население	застарява,	като	същевременно	нараства	и	очакваната	продъл-
жителност	на	живота.	Така	на	по-възрастните	хора	от	работната	сила	все	по-често	се	налага	
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да	комбинират	трудовия	си	живот	с	грижи	за	немощни	поради,	старост,	болест	или	някакво	
увреждане,	членове	на	своето	семейство.

Като	се	вземе	предвид	и	нарастването	на	пенсионната	възраст,	в	наши	дни	се	създава	
ситуация,	в	която	грижещите	се	работници	за	нетрудоспособни	и	безпомощни	близки	хора,	
за	по-кратко	наречени	„грижовници“,	са	поставени	пред	следните	избора:

а)	да	се	откажат	от	работното	си	място	т.е.	да	напуснат	предприятието.	Това	е	нега-
тивна	социална	мобилност	на	изключване	от	пазара	на	труда.	Тя	маргинализира	и	поставя	
несправедливо	в	низходяща	социална	позиция	личността	поела	хуманен	ангажимент;

б)	да	поемат	работа	с	по-малко	отговорности	и	с	по	малко	заплащане,	което	също	е	
низходяща	социална	мобилност;	

в)	да	се	опитат	да	съвместят	работата	с	полаганите	извън	нея	грижи.	Това	изисква	
при	всички	тези	случаи	без	изключение,	разбиране	и	подкрепа	от	страна	на	работодателя	и	
екипа,	с	който	се	работи.

Необходимо	е	да	се	отбележи,	че	съществена	част	от	населението	в	трудоспособна	
възраст	вече	е	ангажирано	с	грижи	извън	работното	място.

По-дългият	живот,	нарастващите	шансове	за	излекуване	от	болести,	оставящи	обаче	
сериозни	увреждания	върху	човека	и	по-късното	пенсиониране	са	фактори,	способстващи	
за	това	да	се	увеличава	броят	на	работещите	„грижовници“.

Бързите	технологични	промени	обаче	налагат	на	бизнеса	да	полага	все	повече	уси-
лия	да	 задържа	хората	 с	 умения	и	познания	 в	предприятието.	Все	повече	 се	 увеличават	
аргументите	за	задържането	на	опитните	кадри	като	се	балансира	между	режимите	на	труд	
в	работната	среда	и	режима	на	грижи	за	близки	немощни	хора.

Работещите	трябва	да	имат	правото	на	работа	и	кариера,	както	и	да	могат	да	полагат	
грижа	за	членовете	на	своето	семейство,	а	не	да	избират	между	двете.	Социалния	диалог	и	
колективното	трудово	договаряне	трябва	да	допринесат	за	договаряне	на	подходящи	усло-
вията	на	труда	за	тези	работещи,	които	са	натоварени	с	грижа	за	възрастен	или	нетрудоспо-
собни	близки	хора	в	неформални,	домашни	условия:

Съвместяването	на	режимите	на	работно	време	и	семейния	живот	на	хората	гриже-
щи	се	за	близък	немощен	човек,	за	да	не	напускат	предприятието	ценни	кадри,	е	възможно	
чрез	различни	схеми:

–	намалено	работна	време;	
–	работа	в	подходяща	смяна;
–	предоставяне	на	отпуск	при	необходимост;
–	подходяща	ротация	на	работното	място.

Това	обаче	 са	част	от	възможностите.	Конкретните	условия	предлагат	множество	
други	комбинации	на	съвместяване	на	интересите	на	работодателя	и	„грижовника“.

10. Възрастови /генерационни/ особености на професионалната мобилност. „Сивите 
глави“ и устройването им на подходящо работни място

Демографските	прогнози	определят	тенденция	на	нарастване	на	средната	възраст	на	
работната	сила	в	страната.	Увеличава	се	делът	на	„Сивите	глави“	–	работниците	над	50	г.	
възраст.	Те	притежават	следните	предимства:

–	притежаваният	ценен	опит;	
–	по-високата	лоялност;
–	наличието	на	изградени	мрежи	за	контакти	и	клиенти;
–	функцията	им	като	ментори	и	наставници	на	заетите	с	по-малко	опит;
–	по-ниското	текучество;
–	сериозното	отношение	към	извършваната	от	тях	работа;
–	умението	да	организират	приоритетите	си.
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Недостатъци	при	част	от	тях	е	ниската	степен	на	владеене	на	чужди	езици	и	компю-
търни	умения.

Нараства	необходимостта	от	задържането	и	ефективното	използването	на	работната	
сила	на	възраст	над	50	години	на	пазара	на	труда.	Все	повече	се	налага	се	генерационна	
ротация	на	работните	места.	За	целта	се	изискват	специфични	условия	за	организация	на	
работното	място	на	така	наречените	„сиви	глави“.	Необходими	са	различни	от	традицион-
ните	договорни	отношения,	 като	използване	на	нестандартно	и	плаващо	работно	време,	
създаване	на	условия	за	професионална,	функционална	и	пространствена	мобилност.

Какви	работни	места	и	режим	на	работа	са	препоръчителни?
„Сивите	глави“	са	склонни	да	се	наемат	при	следните	форми	на	заетост:	
	гъвкаво	работно	време;
	срочни	договори;
	граждански	договори
	непълно	работно	време;
	работа	на	смени;
	сезонна	работа;
	работа	с	нестандартно	работно	време;
	работа	на	разположение;
	намалено	работно	време;
	работа	през	почивните	дни;
	ротация	на	работното	място;
	поделена	длъжност	между	2	лица;
	надомна	работа;
	работа	от	дома	с	компютър,	дистанционна	работа;

Необходимо	е	обезателно	при	каквито	и	да	са	формите	на	заетост	на	„сивите	глави“,	
да	се	прилага	вътрешна	мобилност	гарантираща	съвместяване	на	трудов	и	личен	живот.

ХII. Социалната мобилност. Подкрепа за позитивна социална мобилност

Социалната	мобилност	 се	 проявява	 в	 различни	 посоки,	 но	 една	 от	 основните	 е	
промяната	на	трудовия статус на хората,	като	промяна	към	заетост	или	към	безрабо-
тица.	 Безработицата	 засяга	 особено	 силно	 уязвимите	 рискови	 групи.	 Такива	 са	 групи-
те	на	хората	с	трайни	увреждания,	продължително	безработните,	безработните	с	ниска	
професионална	квалификация	и	образование,	безработните	от	етническите	малцинства,	
безработните	 младежи	 отпаднали	 от	 образователната	 система,	 лицата	 над	 50	 години,	
обезкуражените,	имигрантите	със	статут	на	бежанци.	Отпадането	им	от	пазара	на	труда	
е	изключително	негативна	социална	мобилност	и	обратното,	позитивна	социална	мобил-
ност	настъпва,	когато	личността	се	включва	на	пазара	на	труд	на	позиция	отговаряща	на	
нейната	квалификация;

Социалната	мобилност	се	проявява	и	като	промяна	на	социалната позиция	на	за-
етите	вътре	във	фирмата,	чрез	образователно,	професионално	и	кариерно	израстване,	като	
промяна	във	семейният	му	статус,	доходите	и	социалния	престиж.

Социалната	 мобилност	 се	 проявява	 и	 като	 трудова	 миграция	 вътре	 или	 извън	
България.	Емиграцията	променя	значимо	социалния	статут	на	емигранта	и	на	близките	му	
хора	независимо	дали	в	положителна	или	отрицателна	посока.	Регионализацията	на	соци-
алното	неравенство	подтиква	към	географска	мобилност.	Личностният	мотив	е,	че	когато	
не	може	да	се	промени	средата,	или	когато	това	не	става	достатъчно	бързо,	трябва	да	се	
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мигрира.	Ако	не	го	направи	за	личността	и	нейните	близки	предстои	низходяща	социална	
мобилност,	деградация.	

Обикновено	социалната	мобилността	е	протича	като	съчетание	от	двата	или	трите	
вида	основни	мобилности-географската,	професионалната	и	социалната.	Социалната	мо-
билността	е	резултативна,	преди	нея	винаги	има	някаква	друга	мобилност.

Социалните	предприятия,	които	извършват	дейности	за	интеграция	на	уязвими	со-
циални	групи,	осигурявайки	им	заетост	и	услуги	целящи	социалното	им	включване	и	по-
добряване	на	жизнената	им	среда,	са	непосредствени	генератори	на	позитивна	социална	
мобилност.	Те	инвестират	голяма	част	от	печалбата	си	за	интеграция	на	уязвимите	социал-
ни	групи.	Форма	за	подкрепа	на	работодателите	ангажирали	се	с	тази	благородна	дейност	е	
публично	частното	партньорство.

Трябва	да	се	отбележи,	че	макар	и	не	така	непосредствено,	както	това	се	проявява	
при	социалните	предприятия,	всички	работодатели	и	институции,	които	провеждат	поли-
тики	на	развитие	на	работната	сила,	на	спазване	на	нейните	трудови	и	човешки	права,	са	
генератори	на	позитивна	социална	мобилност.

Основна препоръка: 

Да	се	подкрепи	положителната	социална	мобилност.	
Подкрепата	за	позитивната	социална	мобилност,	в	действителност	се	осъществява,	

чрез	всички	онези	положителни	политики	за:
–	осигуряване	на	заетост;
–	за	развитие	на	работната	сила;
–	за	създаването	на	добри	условия	за	труд;
–	за	справедливо	заплащане;	
–	за	спазване	на	трудовото	законодателство.

ХIII. Трудово законодателство и нормативна база в България за мобил-
ността на работната сила

1. Закон за насърчаване на заетостта.
Законът	за	насърчаване	на	заетостта	има	пряко	отношение	към	регулацията	и	насър-

чаването	на	мобилността	на	работната	сила	в	България.	С	него	се	уреждат	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	ЕС;
–	граждани	на	държави,	страни	по	Споразумението	за	Европейското	икономическо	

пространство	и	Конфедерация	Швейцария;
–	посредничеството	по	информиране	и	наемане	на	работа	на	чужденци	в	Република	

България	и	регулирането	на	достъпа	им	до	пазара	на	труда.
Законът	не	допуска	пряка	или	непряка	дискриминация,	като	определя	държавната	

политика	по	заетостта	да	се	осъществява	в	сътрудничество	и	след	консултации	с	предста-
вителните	на	национално	равнище	организации	на	работодателите	и	на	работниците	и	слу-
жителите,	както	и	с	представители	и	на	други	юридически	лица	с	нестопанска	цел.	За	целта	
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на	това	сътрудничество	е	създаден	Национален	съвет	за	насърчаване	на	заетостта,	който	се	
състои	от	равен	брой	представители	на:

1.	държавните	институции,	определени	от	Министерския	съвет;
2.	представителните	организации	на	работодателите	на	национално	равнище;
3.	представителните	организации	на	работниците	и	служителите	на	национално	рав-

нище.
Със	закона	са	определени	органите	ангажирани	с	политиката	по	заетост	и	мобил-

ността	на	работната	сила.
Министерският	съвет	определя	държавната	политика	по	заетост,	а	Министерството	

на	труда	и	социалната	политика	/МТСП/	разработва,	координира	и	провежда	държавната	
политика	за	насърчаване	и	запазване	на	заетостта	и	обучението	на	възрастни,	като	същевре-
менно	осигурява	защита	на	националния	пазар	на	труда.	За	изпълнение	на	тази	политика	
е	 създадена	и	 непосредствено	 ангажирана	изпълнителна	Агенция	по	 заетостта	 /АЗ/	 към	
министъра	на	труда	и	социалната	политика.

МТСП	съвместно	с	другите	министерства	и	социалните	партньори	разработва	еже-
годно	Национален	план	за	действие	по	заетостта.	Националният	съвет	за	насърчаване	на	
заетостта	обсъжда	и	дава	становища	по	разработването	и	провеждането	на	политиката	по	
заетостта,	както	и	по	Националния	план	за	действие	по	заетостта.	Планът	съдържа	мерки	
и	програми	на	активни	политики	за	заетост	и	обучени	на	работната	сила	финансирани	от	
Държавния	бюджет	и	европейските	фондове,	ОП	„РЧР“.

Планът	се	реализират	с	помощта	на	останалите	министерства,	регионалните	струк-
тури	на	Агенцията	по	заетостта,	Комисиите	по	заетост	към	Областните	съвети	за	развитие	
и	Съветите	за	сътрудничество	към	териториалните	поделения	на	Агенцията	по	заетост.

Законът	определя:
	правата	на	лицата	търсещи	работа,	правата	им	на	регистрация,	информиране	и	консул-

тиране	в	Дирекция	„Бюро	по	труда“	на	АЗ;
	правата	на	работодателите	да	бъдат	информирани,	да	заявят	свободните	си	работни	мес-

та	и	потребностите	от	обучение	на	заетия	персонал;
	вида,	реда	и	субектите,	които	предоставят	посредническите	услуги	на	лицата	търсещи	

работа,	 както	и	на	работодателите	обявили	 свободни	работни	места	и	потребност	от	
обучение	на	заетия	персонал;

	програми	и	мерки	за	насърчаване	на	заетостта,	които	се	реализират	след	одобряването	
им	от	Националния	съвет	за	насърчаване	на	заетостта	и	от	Комисиите	по	заетостта	и	
след	финансовото	им	осигуряване	с	Бюджета	за	съответната	година,	както	и	по	реда	на	
Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“.	

Програмите	и	мерките	предоставят	субсидии	на	работодателите	и	работната	сила	насочени	
към:
	заетост	на	младежи,	за	разкрити	работни	места	и	обучение;
	преход	от	безработица	към	заетост,	наемане	или	самонаемане	на	безработен;
	за	обучение,	повишаване	и	подържане	на	квалификацията;
	насърчаване	на	предприемачество	на	безработните	лица;
	програми	и	мерки	за	разкриване	на	работни	места;
	програми	и	мерки	за	заетост	и	обучение	на	хора	от	неравностойни	групи	нуждаещи	се	

от	интеграция;
	обучение	на	възрастни:	–	ограмотяване;	за	професионална	квалификация;	за	ключови	

компетентности;	мотивационно	обучение.
Законът	определя	правилата	по	които	се	осъществява	заетост	на	български	гражда-

ни	в	чужбина.	
МТСП	е	натоварено	със	функция	да	осъществява	сътрудничество	с	публичните	вла-

сти	на	другите	държави,	които	отговарят	за	наблюдението	на	условията	за	наемане	на	ра-
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бота	на	българските	работници,	като	обменят	информация	относно	спазването	на	правата	
на	нашите	съграждани.	За	осъществяването	на	тази	цел	Министерството	на	труда	и	соци-
алната	политика	поддържа	и	развива	мрежа	от	Служби	по	трудови	и	социални	въпроси	към	
посолствата	на	Република	България.	(Виж	Чл.	68	–	ЗНЗ).

„Работодателите и посредниците не могат да уговарят за българските граждани 
условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно 
националното є законодателство“.	(Чл.	69-ЗНЗ).

Законът	определя	също	правилата	по	които	се	осъществява	заетост	на	чужденци	в	
България.	

(1)	Чужденец може да работи по трудово правоотношение или като командиро-
ван в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след 
получаване на разрешение за работа в съответствие с изискванията, определени с акт на 
Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна. 
(Чл.	70).

Разрешение	за	работа	на	чужденци	се	издава	за	заемането	на	длъжности,	за	които	по	
закон	не	се	изисква	българско	гражданство,	издава	се	за	срок	до	1	година	и	при	условие,	че	
общият	брой	на	работещите	за	местния	работодател	чужденци	не	надвишава	10	на	сто	от	
средносписъчната	численост	на	наетите	по	трудово	правоотношение	български	граждани,	
граждани	на	държави	–	членки	на	Европейския	съюз.

„Разрешението за работа по чл. 70 не се издава като отделен документ, а се съ-
държа в Единното разрешение за пребиваване и работа (тип синя карта), издавано от 
Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от Закона за чужденците в 
Република България, за чужденци – граждани на трети държави, които: 

1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;
2. по силата на Закона за чужденците в Република България и въведените в него 

изисквания на ЕС притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на 
Република България в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на трети страни за 
цели, различни от трудова заетост“.	(Чл.	72б	ЗНЗ).

Законът	за	насърчаване	на	заетостта	определя	условията	за	регистрация	и	правилата	
за	дейност	на	предприятията,	които	осигуряват	временна	работа.(Чл.	74е	–	Чл.	74п.).

2. Кодекс на труда. 
Кодексът	на	труда	урежда	трудовите	отношения	между	работната	сила	и	работода-

теля,	като	се	стреми	„да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни 
условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работни-
ците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите 
и непосредствено свързаните с тях отношения.“ (Чл.	1	КТ.)	

В	този	смисъл	Кодекса	на	труда	има	непосредствено	отношение	и	е	инструмент	за	
въздействие	върху	мобилността	на	работната	сила.

Кодекса	определя:
–	органите	и	начините	за	провеждане	на	социалния	диалог;
–	състава	на	съветите	за	тристранно	сътрудничество,	отраслови,	браншови,	област-

ни	и	общински	 съвети,	 включително	и	на	Националният	 съвет	 за	 тристранно	 сътрудни-
чество,	в	които	с	равни	дялове	участват	представители	на	държавната	администрация,	на	
работодателите	и	на	работниците	и	служителите;

–	органите	и	начините	за	участие	на	работниците	и	служителите	в	управлението	на	
предприятието	избрани	от	общо	събрание.

Дейността	на	тези	органи	има	възможност	и	влияе	върху	вътрешната	и	външна	мо-
билност	на	работната	сила	на	предприятието.
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Кодексът	 на	 труда	 урежда	 трудовите	 правоотношения	 между	 български	 работо-
датели	 и	 български	 граждани,	 граждани	 на	 държави	 –	 членки	 на	Европейския	 съюз,	 на	
държави	–	страни	по	Споразумението	за	Европейското	икономическо	пространство	или	на	
Конфедерация	Швейцария,	както	и	между	чужди	граждани	от	трети	страни	включително	в	
случаите	на	работа	извън	България.	

(1) Този кодекс се прилага за трудовите правоотношения на български граж-
дани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 
Швейцария с работодатели в България, както и с български работодатели в чужбина, 
доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за 
Република България. 

(2) Този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граж-
дани, на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 
Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо 
или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото 
не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република 
България.	(Чл.	10	КТ.)

Кодексът	определя	вида,	постоянен	или	срочен,	и	обхвата	на	трудовият	договор,	чрез	
който	се	наема	работника	и	се	осъществява	входяща	мобилност	по	отношение	на	предпри-
ятието

Трудовият	договор	съдържа	данни	за	страните	и	определя:
	1.	мястото	на	работа;
	2.	наименованието	на	длъжността	и	характера	на	работата;
	3.	датата	на	сключването	му	и	началото	на	неговото	изпълнение;
	4.	времетраенето	на	трудовия	договор;
	5.	размера	на	основния	и	удължения	платен	годишен	отпуск	и	на	допълнителните	

платени	годишни	отпуски;
	6.	еднакъв	срок	на	предизвестие	и	за	двете	страни	при	прекратяване	на	трудовия	

договор;
	7.	основното	и	допълнителните	трудови	възнаграждения	с	постоянен	характер,	как-

то	и	периодичността	на	тяхното	изплащане;
	8.	продължителността	на	работния	ден	или	седмица.
Чрез	трудовите	договори	се	регламентират	различните	производствени	места	и	про-

изводствени	режими	на	работната	сила	при	назначаване	є	в	предприятието:
	нормален	режим	на	работа	на	постоянен	договор	(Чл.	66	КТ);
	надомна	работа	(Чл.	107б-!07	ж	КТ);
	дистанционна	работа	(Чл.	107з-	107н);
	допълнителен	труд	при	друг	работодател	(Чл.	111)	КТ;
	чрез	предприятие	осигуряващо	временна	работа	(Чл.	107	р-107	ч).
–		 назначенията	чрез	конкурс	(Чл.	89,	90	и	96	КТ)	или	на	изборна	длъжност	(Чл.	83	

и	86	КТ).
Случаите	на	изходяща	мобилност,	на	освобождаването	на	персонал	от	предприяти-

ето	по	инициатива	на	работодателя	или	работника	или	по	взаимно	съгласие,	са	обхванати	
от	Кодекса:

–		 командироване	в	България	или	ЕС	(Чл.	121	КТ);
–		 заемане	на	длъжност	в	ЕС	(Чл.	120а-	КТ);
–		 прекратяване	на	договор	със	срок	на	изпитание	(Чл.	71	КТ);
–		 при	промяна	на	 работодател,	 преотстъпване	или	прехвърляне	на	 дейност	 (Чл.	

123	КТ);
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–		 масови	уволнения	поради	различни	причини	(Чл.	130	а	КТ).

Кодексът	обхваща	и	случаите	на	вътрешното	движение	на	персонала	в	предприяти-
ето:

	професионалното	обучение	и	кариерното	развитие	на	персонал,	за	което	съглас-
но	(Чл.	228	а)	е	задължен	работодателя;

	трудоустрояването	на	болни	(Чл.	314	и	317	КТ),	на	майки	(Чл.	312	КТ)	и	на	бре-
менни	работнички	(Чл.	309	КТ).

Кодексът	на	труда	вменява	задължение	на	работодателя	да	преговаря	с	представи-
телите	на	работниците	и	служителите	да	преговарят	за	сключване	на	Колективен	трудов	
договор	независимо	от	резултата	на	преговорите.(Чл.	52	КТ).

Кодексът	вменява	също	като	изключително	важно	задължение	на	работодателя	оси-
гуряването	на	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд	на	наетия	персонал	(Чл.	275	КТ).	
Също	да	има	грижата	за	осъществяване	на	социално-битови	и	културни	мероприятия,	кои-
то	да	подобряват	социално	психологическия	климат	съвместяването	трудовия	и	семеен	жи-
вот	на	пер

3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
„Здравословни и безопасни условия на труд“ са такива условия на труд, които 

не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпостав-
ка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. (§ 1. 
Допълнителни разпоредби ЗЗБУТ).

Законът	за	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд	/ЗЗБУТ/	урежда	правата	и	за-
дълженията	на	участниците	в	трудовия	процес,	на	работодателите	и	държавата,	и	въвежда	
общи	принципи	за	превенция	и	мерки	за	стимулиране	подобренията	на	безопасността	и	
здравето	на	работещите.

Този	закон	има	отношение	към	мобилността	на	работната	сила	доколкото	с	превен-
цията	на	рисковете	за	здравето	и	безопасността	на	заетите	се	предотвратява	тяхното	теку-
чеството	от	предприятието.	

Чрез	ЗЗБУТ	се	цели:
„1. превенция на професионалните рискове;
2. защита на безопасността и здравето;
3. отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професио-

налната заболеваемост;
4. информиране, консултации, обучение;
5. балансирано участие.“	(Чл.	1	ЗЗБУТ).
Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява 

трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, в 
(Чл.	2	–	ЗЗБУТ).

Законът	задължава	работодателя	да	назначи	или	определи,	длъжностни	лица	с	под-
ходящо	образование	и	квалификация	или	да	създаде	специализирана	служба,	за	изпълне-
нието	 на	 дейностите,	 свързани	 със	 защитата	 и	 превенцията	 от	 професионални	 рискове.	
Също	да	организира	участието	на	работниците	при	извършване	на	дейности	по	осигуря-
ването	на	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд,	първа	помощ,	борбата	с	пожарите	и	
евакуацията	на	работещите.	Да	организира	изграждането	в	зависимост	от	големината	на	
предприятието	комитети	или	групи	по	условия	на	труд.

Законът	вменява	задължение	на	работодателя	да	осигури	на	всеки	работещ	обучение	
и	инструктаж	по	безопасност	и	здраве	при	работа	в	съответствие	със	спецификата	на	инди-
видуалното	му	работно	място	и	на	професията.
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Законът	 е	предвидил	органи,	 които	осъществяват	дейности	на	национално,	 бран-
шово	и	регионално	равнище	за	реализиране	на	политиката	по	здравословни	и	безопасни	
условия	на	труд.	Това	са:

	Националният	съвет	по	условия	на	труд;
	отраслови	и	браншови	съвети	по	условия	на	труд;
	областни	и	общински	съвети	по	условия	на	труд.
Те	приемат	програми	за	проучване	и	разработване	на	проекти	 за	решаване	на	

проблемите	по	осигуряване	на	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд,	финансирани	от	
фонд	„Условия	на	труд“.

Цялостен	контрол	по	спазването	на	този	закон	упражнява	Министерството	на	труда	
и	социалната	политика.	(Чл.	54-	ЗЗБУТ).

Лицата,	регистрирали	служба	по	трудова	медицина,	и	ръководителите	на	службите	
по	трудова	медицина,	които	не	изпълняват	задълженията	си	по	този	закон	подлежат	санк-
ции	–	глоби	и	по	тежки	наказания.

4. КОДЕКС за социално осигуряване 
Социалното	осигуряване	е	изключително	важен	фактор	за	движението	на	работната	

сила.	Не	внасянето	на	дължимите	вноски	от	страна	на	работодателя	е	фактор	за	текучество	
на	персонала.

Кодексът	за	социално	осигуряване	(КСО)	определя	категориите	лица,	които	задъл-
жително	се	осигуряват	за	общо	заболяване	и	майчинство,	инвалидност	поради	общо	забо-
ляване,	старост	и	смърт,	трудова	злополука	и	професионална	болест	и	безработица.	Сред	
тях	са:

1. „работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, 
или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина 
на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1; 
лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не 
се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;

2. съдии, прокурори, следователи;
3. военно служещи, полицаи, служители в Държавна агенция „Национална сигур-

ност“ и по Закона за специални разузнавателни средства, членове на кооперации“ и	други	
категории	лица	определени	в	Чл.	4	на	КСО.

Кодекс	за	социално	осигуряване	дефинира	осигурителите	и	техните	задължения.	
„Осигурител	е	 всяко	физическо	лице,	юридическо	лице	или	не	персонифицирано	

дружество,	както	и	други	организации,	които	имат	задължение	по	закон	да	внасят	осигури-
телни	вноски	за	други	физически	лица.	Държавата	участва	в	осигуряването	чрез	трансфер	
във	фонд	„Пенсии“	в	размерите	и	по	реда,	определени	в	чл.	21“.	(Чл.	5-	КСО.)

Осигурителите	внасят	осигурителните	суми	във	фондове:
1.	фонд	„Общо	заболяване	и	майчинство“	за	общо	заболяване	и	майчинство,	което	

включва	осигуряването	за	временна	неработоспособност,	временно	намалена	работоспо-
собност	и	майчинство;

2.	фонд	„Пенсии“	за	инвалидност	поради	общо	заболяване,	старост	и	смърт;
3.	фонд	„Трудова	злополука	и	професионална	болест“	за	трудова	злополука	и	про-

фесионална	 болест,	 което	 включва	 инвалидност,	 смърт,	 временна	 неработоспособност	 и	
временно	намалена	работоспособност,	поради	трудова	злополука	и	професионална	болест;

4.	фонд	„Безработица“	за	безработица.
Кодексът	определя	размера	на	осигурителните	вноски	и	съотношението	на	дяловете	

от	тях,	които	внася	съответно	работодателя	и	работника.(Чл.	6	КСО).	Също	начина	на	опре-
деляне	на	осигурителния	стаж	за	пенсия.
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Кодексът	дефинира	правата	на	осигурените	за	общо	заболяване	и	майчинство,	ин-
валидност	поради	общо	заболяване,	старост	и	смърт,	трудова	злополука	и	професионална	
болест	и	безработица.

„Осигурените	за	общо	заболяване	и	майчинство,	инвалидност	поради	общо	заболя-
ване,	старост	и	смърт,	трудова	злополука	и	професионална	болест	и	безработица	лица	имат	
право	на:

1.	парични	обезщетения	за:
а)	 временна	неработоспособност	поради	общо	заболяване,	трудова	злополука	и	професио-
нална	болест,	за	санаторно-курортно	лечение	и	при	належащ	медицински	преглед	или	из-
следване,	карантина,	отстраняване	от	работа	по	предписание	на	здравните	органи,	гледане	
на	 болен	или	на	 член	 от	 семейството	под	 карантина,	 належащо	придружаване	на	 болен	
член	от	семейството	за	медицински	преглед,	изследване	или	лечение,	както	и	за	гледане	на	
здраво	дете,	върнато	от	детско	заведение	поради	карантина	в	заведението	или	на	детето;
б)	 трудоустрояване	 при	 временно	 намалена	 работоспособност	 поради	 общо	 заболяване,	
трудова	злополука	или	професионална	болест;
в)	 трудоустрояване	поради	бременност	и	кърмене;
г)	 бременност	и	раждане;
д)	 отглеждане	на	малко	дете;
е)	 осиновяване	на	дете	от	2-	до	5-годишна	възраст;

2.	парични	помощи	за	инвалидност	поради	общо	заболяване,	когато	няма	основания	
за	 отпускане	 на	 пенсия;	 профилактика	 и	 рехабилитация;	 помощно-технически	 средства,	
свързани	с	увреждането.

3.	обезщетения	за	безработица.
4.	пенсии	за	осигурителен	стаж	и	възраст;	инвалидност	поради	трудова	злополука	

или	професионална	болест;	инвалидност	поради	общо	заболяване.“	(Чл.	11	КСО).
КСО	урежда	начина	на	изплащане	на	паричните	обезщетения	и	взаимоотношенията	

по	този	повод	между	осигурителя	и	Националния	осигурителен	институт	/НОИ/.	Също	оп-
ределя	наказателната	отговорност	на	лицата	нарушили	неговите	разпоредби.

5. Закон за чужденците в Република България 
Законът	за	чужденците	в	Република	България	има	непосредствено	отношение	към	

мобилността	на	работна	сила	от	чужбина	на	националния	пазар	на	труда.
Законът	за	чужденците	в	Република	България	определя	условията	и	реда,	при	които	

чужденците	могат	да	влизат,	пребивават	и	напускат	Република	България,	както	и	техните	
права	и	задължения.(Чл.	1-ЗЧРБ

Законът	дефинира	понятието	чужденец	като	приема,	че	всяко	лице,	което	не	е	бъл-
гарски	гражданин	е	чужденец,	и	че	чужденците	в	Република	България	имат	всички	права	и	
задължения	според	българските	закони	и	ратифицираните	международни	договори,	по	кои-
то	Р.	България	е	страна,	с	изключение	на	тези,	за	които	се	изисква	българско	гражданство.	

Законът	 вменява	 на	 чужденците,	 които	 пребивават	 в	 Република	 България,	 задъл-
жението	да	спазват	законите	и	установения	правов	ред.	Също,	че	докато	пребивават	в	Р.	
България	те	носят	гражданска,	административна	и	наказателна	отговорност	както	българ-
ските	граждани.

Посочени	са	условията	и	документите	необходими	за	влизане	и	пребиваване	в	стра-
ната.	Чужденците	могат	да	пребивават:

–	краткосрочно	до	90	дни;
–	продължително	да	1	година;
–	постоянно.
В	закона	са	описани	случаите,	причините	и	условията	за	различните	срокове	на	пре-

биваване	за:
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–	работа	по	трудово	правоотношение	след	разрешение	от	органите	на	Министерството	
на	труда	и	социалната	политика;	

–	бизнес,	осъществяват	търговска	дейност	в	страната	по	законоустановения	ред,	като	
в	резултат	на	тази	дейност	са	разкрити	най-малко	10	работни	места	за	български	граждани;	

–	обучение,	приети	в	лицензирани	учебни	заведения;	
–	лечение	в	здравно	заведение	и	разполагат	с	финансови	средства	за	лечението;
–	развиване	на	нестопанска	дейност	след	разрешение	от	Министерството	на	право-

съдието;
–	свободна	практика	след	разрешение	от	органите	на	Министерството	на	труда	и	

социалната	политика	в	съответствие	с	чл.	24а;
–	по	семейни	причини,	брак	с	постоянно	пребиваващ	чужденец,	членове	на	членове	

на	семейството	на	чужденец,	получил	разрешение	за	продължително	пребиваване;	
–	семейство	на	продължително	пребиваващ	чужденец;	
–	представители	на	чуждестранни	търговски	дружества,	регистрирани	в	Българската	

търговско-промишлена	палата;

Постоянно	пребиваващите	чужденци	могат	да	работят	по	условията	важащи	за	бъл-
гарските	граждани,	но	краткосрочно	и	продължително	пребиваващите	само	с	разрешение	
на	Министерството	на	труда	и	социалната	политика.

„(1)	 Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република 
България, могат да постъпват на работа по реда, установен за българските граждани.

(2) Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на територия-
та на Република България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение 
само след получаване на разрешение от органите на Министерството на труда и социал-
ната политика.

(3) Чужденците, получили разрешение за работа, могат да работят само при ра-
ботодателя и за срока, определен с разрешението за работа“.	(Чл.33-ЗЧРБ).	

Законът	 определя	 условията	 за	 напускане	 на	 страната,	 също	 административните	
мерки	за:

–	забрана	за	пребиваване;
–	принудително	извеждане;
–	забрана	за	напускане	на	страната;
–	забрана	за	повторно	влизане	в	страната;	
–	експулсиране.
Законът	за	чужденците	в	Република	България,	чрез	своите	административно	наказа-

телни	разпоредби,	предвижда	наказателни	глоби	за	редица	случаи	на	нарушения	на	негови	
членове	или	на	нарушения	на	Закона	за	административните	нарушения	и	наказания.

6. Закон за инспектиране на труда
Този	закон	има	за	цел	да	създаде	условия	за	ефективен	и	ефикасен	контрол	върху	

спазването	на	условията	на	труд,	чрез	подобряване	на	координацията	и	взаимодействието	
в	работата	на	органите	с	контролни	и	сигнални	функции	в	областта	на	трудовите	и	осигу-
рителните	отношения.	

Инспектирането	на	труда	включва	контрола	по	спазване	на	трудовото	и	осигурител-
ното	законодателство	и	специализирания	контрол	по	Закона	за	насърчаване	на	заетостта	и	
Закона	за	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд.

а	обхваща	и	инспектира	всички	сектори	на	труда,	като	включва	и	контролните	дей-
ности	на:
1.	техническия	надзор	на	съоръженията	с	повишена	опасност;
2.	противопожарния	контрол;
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3.	строителния	контрол;
4.	контрола	по	техническото	състояние	и	безопасността	на	земеделската	и	горската	техника	
и	придобиването	на	правоспособност	за	работа	с	нея;
5.	контрола	по	ядрената	безопасност	и	радиационната	защита;
6.	контрола	по	спазване	на	изискванията	на	Закона	за	гражданското	въздухоплаване,	Закона	
за	морските	пространства,	вътрешните	водни	пътища	и	пристанищата	на	Република	Бълга-
рия,	Закона	за	автомобилните	превози,	Закона	за	железопътния	транспорт	и	на	Кодекса	за	
търговското	корабоплаване;
7.	специализирания	контрол	по	Закона	за	защита	от	вредното	въздействие	на	химичните	
вещества	и	препарати;
8.	контрола	по	предотвратяване	и	ограничаване	на	промишленото	замърсяване;
9.	контрола	по	спазване	на	изискванията	на	Закона	за	енергетиката;
10.	други	контролни	дейности,	определени	в	нормативен	акт,	свързани	с	осъществяване	на	
трудова	дейност	или	с	провеждане	на	обучение.	(Чл.	4	ЗИТ).

Инспектирането	на	труда	се	извършва	от	инспектори,	държавни	служители	и/или	
други	упълномощени	лица	във:
1.	Изпълнителната	агенция	„Главна	инспекция	по	труда“;
2.	Държавната	агенция	за	метрологичен	и	технически	надзор;
3.	Агенцията	за	ядрено	регулиране;
4.	Дирекцията	за	национален	строителен	контрол	към	министъра	на	регионалното	развитие	
и	благоустройството;
5.	Главна	дирекция	„Пожарна	безопасност	и	защита	на	населението“	на	Министерството	на	
вътрешните	работи;
6.	Контролно-техническата	инспекция	към	министъра	на	земеделието	и	храните;
7.	Министерството	на	икономиката,	енергетиката	и	туризма;
8.	Министерството	на	транспорта;
9.	Министерството	на	околната	среда	и	водите;
10.	Министерството	на	отбраната;
11.	Министерството	на	здравеопазването;
12.	Националната	агенция	за	приходите;
13.	Националния	осигурителен	институт;
14.	други	администрации,	на	които	е	възложено	с	нормативен	акт	да	осъществяват	дейнос-
ти	по	чл.	4.	(Чл.	5	–ЗИТ).

За	постигане	целите	на	този	закон:
1.	министърът	на	труда	и	социалната	политика	ръководи	и	координира	дейностите	по	осъ-
ществяване	на:
а)	цялостния	контрол	за	спазване	на	трудовото	законодателство;
б)	интегрирания	контрол	по	осигуряване	на	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд;
в)	специализирания	контрол	по	Закона	за	насърчаване	на	заетостта	и	Закона	за	интеграция	
на	хората	с	увреждания.	(Чл.	6-ЗИТ.)

Управлението	и	координацията	на	инспектирането	на	труда	е	възложено	на	министъ-
ра	на	труда	и	социалната	политика,	който	изпълнява	политика	определена	от	Министерски	
съвет.	

„Министърът	на	труда	и	социалната	политика	разработва	и	координира	държавната	
политика	в	областта	на	инспектирането	на	труда,	като:	1.	ежегодно	разработва	Национална	
програма	за	инспектиране	на	труда	и	я	внася	за	приемане	от	Министерския	съвет;	2.	еже-
годно	изготвя	доклад	за	състоянието,	тенденциите	и	проблемите	на	дейността	за	инспек-
тиране	на	труда	и	предлага	мерки	за	подобряването	є;	3.	самостоятелно	или	съвместно	с	
други	министри	издава	правила	за	осъществяване	на	съвместната	дейност	на	органите	по	
чл.	5,	ал.	2“.	(Чл.	9-ЗИТ).	
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Постоянен	орган	за	осъществяване	на	координация,	консултации	и	сътрудничество	
при	 инспектирането	 на	 труда	 е	Националният	 съвет	 за	 инспектиране	 на	 труда,	 като	 не-
гов	председател	е	министърът	на	труда	и	социалната	политика	или	упълномощено	от	него	
длъжностно	лице.

Националният	съвет	за	инспектиране	на	труда	се	състои	от:
1.	ръководителите	на	контролните	органи	по	чл.	5,	ал.	2,	министри,	ръководители	на	съот-
ветните	ведомства	или	определен	заместник;
2.	национално	представителните	организации	на	работодателите	и	на	работниците	и	слу-
жителите.	

7. Закон за интеграция на хората с увреждания
Законът	урежда	обществените	отношения,	свързани	с	интеграцията	на	хората	с	ув-

реждания	и	има	за	цел	създаване	на	условия	и	гаранции	за	тяхната	равнопоставеност,	под-
крепа,	социална	и	трудова	интеграция.

Трудовата	интеграция	на	хората	с	увреждания	включва	и	се	предшества	от	профе-
сионално	обучение.	Законът	предвижда	професионалното	обучение	на	хората	с	уврежда-
ния	да	се	осъществява	от:

1.	Агенцията	по	заетостта;
2.	работодателите	или	органите	по	назначаване;
3.	лицата	по	чл.	18,	ал.	1,	т.	3	и	4	от	Закона	за	социално	подпомагане,	които	предос-

тавят	социални	услуги	за	хора	с	увреждания.	(Чл.	21-ЗИХУ).
Трудовата	заетост	на	хората	с	увреждания	се	осъществява	в:

–	интегрирана	работна	среда;	
–	специализирана	работна	среда.	(Чл.	22-ЗИХУ).	Чл.	22.

Министерството	на	труда	и	социалната	политика	и	Агенцията	по	заетостта	разра-
ботват	и	реализират	национални	програми	и	мерки,	които	предвиждат	средства	за	стимули-
ране	на	работодателите,	които	осигуряват	заетост	на	хора	с	увреждания.	Чл.	23.

Работодателят	може	да	кандидатства	с	проекти	пред	Агенцията	за	хората	с	уврежда-
ния,	за	отпускане	на	средства	за	приспособяване,	оборудване	и	осигуряване	на	достъп	до	
работни	места	предназначени	за	наемане	на	лица	с	трайни	увреждания:

Агенцията	за	хората	с	увреждания	предоставя	средствата	по	одобрените	проекти	въз	
основа	на	сключен	договор	с	работодателя,	с	който	работодателят	наема	на	работа	хора	с	
трайни	увреждания	за	срок	не	по-кратък	от	три	години.	(Чл.	25-ЗИХУ).	Чл.	25.

Работодател,	сключил	договор	по	одобрен	проект,	ползва	също	и	средства	от	дър-
жавния	бюджет	за	30	на	сто	от	внесените	от	него	осигурителни	вноски	за	държавното	об-
ществено	осигуряване,	задължителното	здравно	осигуряване	и	допълнителното	задължи-
телно	пенсионно	осигуряване	за	наетите	хора	с	увреждания	по	ред,	при	условие	че	не	полз-
ва	преференции	по	реда	на	Закона	за	насърчаване	на	заетостта.	Чл.	26.

Работодателят	с	повече	от	50	работници	и	служители	е	длъжен	да	определя	ежегод-
но	работни	места,	подходящи	за	трудоустрояване	от	4	до	10	процента	от	общия	брой	на	
работниците	и	служителите	в	зависимост	от	икономическата	дейност	съгласно	предписа-
нието	на	чл.	315	от	КТ.	(Чл.	27-ЗИХУ).	Чл.	27.

Работодателят	е	длъжен	да	уведоми	териториалните	поделения	на	Агенцията	по	зае-
тостта	за	определените	работни	места	и	да	обяви	свободните	работни	места	от	тях	в	14-дне-
вен	срок	от	определянето	им.

„От държавния бюджет се осигуряват средствата за 50 на сто от внесените от 
работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължител-
но здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работе-
щите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните 
бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните 
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организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за 
хората с увреждания“.	(Чл.40-ЗИХУ).	

Специализираните	 предприятия,	 трудово-лечебните	 бази,	 обособените	 производ-
ствени	единици	и	кооперациите	ползват	данъчни	преференции,	уредени	в	Закона	за	корпо-
ративното	подоходно	облагане	и	в	Закона	за	данъците	върху	доходите	на	физическите	лица.	
(Чл.	40-ЗИХУ).	

Специализирани	предприятия	и	кооперации	осигуряващи	работа	на	хора	с	уврежда-
ния	са	тези,	които	отговарят	на	следните	условия:

	 1.	регистрирани	са	по	Търговския	закон	или	по	Закона	за	кооперациите;	
	 2.	произвеждат	стоки	или	извършват	услуги;
	 3.	имат	относителен	дял	на	лицата	с	трайни	увреждания,	както	следва:

	 а)	за	специализирани	предприятия	и	кооперации	за	незрящи	и	слабо	вижда-
щи	лица	–	не	по-малко	от	20	на	сто	от	списъчния	брой	на	персонала;

	 б)	за	специализирани	предприятия	и	кооперации	на	лица	с	увреден	слух	–	не	
по-малко	от	30	на	сто	от	списъчния	брой	на	персонала;

	 в)	за	специализирани	предприятия	и	кооперации	на	лица	с	други	уврежда-
ния	–	не	по-малко	от	30	на	сто	от	списъчния	брой	на	персонала;

	 4.	вписани	са	в	регистър.
Специализираните	предприятия	и	кооперации	на	хора	с	увреждания	могат	да	бъдат	

финансирани	от	Агенцията	за	хората	с	увреждания	по	целеви	проекти	и	програми	по	ред,	
определен	в	правилника	за	прилагане	на	закона.	(Чл.	28-ЗИХУ).	

„Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си съгласно 
административно наказателните разпоредби на този закон, се наказва с глоба, съответ-
но имуществена санкция, от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. За 
повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 1000 до 2000 лв“  
(Чл.	53-ЗИХУ).

8. Закон за социално подпомагане
Законът	има	за	цел:
–	подпомагане	на	гражданите,	които	без	помощта	на	другиго	не	могат	да	задоволя-

ват	своите	основни	жизнени	потребности;
–	укрепване	и	развитие	на	обществената	солидарност	в	трудни	житейски	ситуации;
–	подпомагане	на	 социалната	 реинтеграция	на	 лицата,	 които	получават	 социални	

помощи;
–	подпомагане	на	трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на 

изискванията за получаването на месечни социални помощи;
–	насърчаване	на	предприемачеството	в	социалната	сфера	чрез	предоставяне	на	со-

циални	услуги	от	физически	и	юридически	лица.
Безработните	лица,	които	отговарят	на	условията	за	подпомагане	с	месечни	помощи,	се	

включват	в	програми	за	заетост,	утвърдени	от	министъра	на	труда	и	социалната	политика.
Реализирането	на	програмите	по	ал.	1	се	осъществява	съвместно	от	общинските	адми-

нистрации,	държавните,	общинските	и	частните	предприятия	и	други	юридически	лица,	
териториалните	поделения	на	Агенцията	по	заетостта	и	на	Агенцията	за	социално	подпо-
магане.	(Чл.	12б-ЗСП).

9. Закон за професионалното образование и обучение
Законът	регламентира	организацията,	институциите,	управлението	и	финансиране-

то	на	системата	на	професионалното	образование	и	обучение.
Основното	и	средното	образование,	придобивани	съответно	в	професионалните	учи-

лища	и	в	професионалните	гимназии,	се	регламентират	със	Закона	за	народната	просвета,	
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Закона	за	степента	на	образование,	общообразователния	минимум	и	учебния	план	и	с	дър-
жавните	образователни	изисквания.	

Цел	на	системата	на	професионалното	образование	и	обучение	е	да	подготвя	граж-
даните	за	реализация	в	икономиката	и	в	другите	сфери	на	обществения	живот,	като	създава	
условия	за	придобиване	и	усъвършенстване	на	професионална	квалификация.	

Системата	 на	 професионалното	 образование	 и	 обучение	 включва	 професионално	
ориентиране,	професионално	обучение	и	професионално	образование.

Професионалното	обучение	осигурява	придобиването	на	квалификация	по	профе-
сия	или	по	част	от	професия,	както	и	усъвършенстването	є.	При	условия,	определени	с	този	
закон,	със	Закона	за	народната	просвета	и	Закона	за	степента	на	образование,	общообразо-
вателния	минимум	и	учебния	план,	то	осигурява	и	завършването	на	основно	образование	
или	на	класове	от	средното	образование.

Закона	определя	списък	на	професиите	за	професионално	образование	и	обучение,	
степените	на	професионална	квалификация	и	изискуемите	образователни	равнища	за	всяка	
от	професионалните	степени.	(Чл.	8).	

Законът	определя	условията	и	реда	за	придобиване	на	професионална	квалифика-
ция.	Придобиването	на	професионална	квалификация	в	системата	на	професионалното	об-
разование	и	 обучение	 се	 регламентира	 с	 рамкови	програми,	 утвърдени	от	министъра	на	
образованието,	младежта	и	науката.	(Чл.	9-ЗПОО).

Формите	на	обучение,	организационните	форми	и	учебното	време	за	програмите	за	
ученици	са	в	съответствие	със	Закона	за	народната	просвета	и	Правилника	за	прилагане	
на	Закона	за	народната	просвета.	За	лица,	навършили	16	г.,	организационната	форма	е	ква-
лификационен	курс,	като	формите	на	обучение,	учебното	време	и	броят	на	обучаемите	в	
курса	се	определят	от	обучаващата	институция.	Те	могат	да	се	съгласуват	със	заявителя	на	
професионалното	обучение.	(Чл.	17-	ЗПОО).

Институциите	в	системата	на	професионалното	образование	и	обучение	са	профе-
сионални	училища;	професионални	гимназии;	училища	по	изкуствата;	спортни	училища;	
професионални	колежи;	центрове	за	професионално	обучение;	центрове	за	информация	и	
професионално	ориентиран;	центрове	за	квалификация	на	обучаващите.

Професионалните	училища,	професионалните	гимназии	и	професионалните	коле-
жи	са	държавни,	общински	и	частни,	български	с	чуждестранно	участие	и	чуждестранни	
и	се	откриват,	преобразуват	и	закриват	по	реда,	предвиден	в	Закона	за	народната	просвета.	
Центровете	за	професионално	обучение	осъществяват	професионално	обучение	на	лица,	
навършили	 16	 години	и	 са	 държавни,	 общински	или	 частни,	 български	 с	 чуждестранно	
участие	и	чуждестранни.

Законът	 определя	 съдържанието	 на	 професионалното	 образование	 и	 обучение,	
включително	и	на	практическата	подготовка.	Също	начина	на	полагане	на	изпитите	и	на	
удостоверяване	на	достигнатата	степен	на	професионалното	образование	и	обучение,	изда-
ваните	документи.

Удостоверяване	на	професионална	квалификация	на	лица,	обучавани	извън	система-
та	на	професионалното	образование	и	обучение.	(Чл.	40-ЗПОО).

ХIV. Основно законодателство относно свободното движение на работници в 
ЕИО и свързани с него подзаконови нормативни актове на Р. България

1.	Регламент	(ЕИО)	на	Съвета	No.	1612/68	от	5	октомври	1968	г.	относно	свободното	
движение	на	работници	в	Общността.
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2.	Регламент	(ЕИО)	на	Съвета	No.	1408/71	от	14	юни	1971	г.	относно	прилагането	на	
системите	за	социална	сигурност	за	наетите	лица	и	членовете	на	техните	семейства,	които	
се	преместват	в	Общността.	

3.	Регламент	(ЕИО)	на	Съвета	No.	574/72	от	21	март	1972	г.,	осигуряващ	процедура	за	
внедряване	на	Регламент	(ЕИО)	No.	1408/71	относно	прилагането	на	системи	за	социална	си-
гурност	за	наетите	лица	и	членовете	на	техните	семейства,	които	се	преместват	в	Общността.

4.	Наредба	за	условията	и	реда	за	издаване,	отказ	и	отнемане	на	разрешения	за	рабо-
та	на	чужденци	в	Република	България.

5  Наредба	за	условията	и	реда	за	командироване	на	работници	и	служители	от	дър-
жавите	членки	или	на	работници	или	служители	от	трети	страни	в	Република	България	в	
рамките	на	предоставяне	на	услуги.	

6  Наредба	№	2	от	10.09.2002	г.	за	условията	и	реда	за	издаване	на	разрешения	за	
извършване	на	дейност	на	свободна	практика	от	чужденци	в	Република	България.	

7.	Правилник	за	прилагане	на	Закона	за	чужденците	в	Република	БългарияЧРБ.
8.	Указания	за	прилагане	на	Наредбата	за	условията	и	реда	за	издаване,	отказ	и	отне-

мане	на	разрешения	за	работа	на	чужденци	в	Република	България.

ХV. Източници на информация.

1.	Министерство	на	труда	и	социалната	политика	–	www.mlsp.government.bg 
Предоставя	информация	на	сайта	за:
–	трудовото	законодателство,	закони,	наредби,	постановления	и	решения	на	Министерски	
съвет,	нормативи,	инструкции,	заповеди;
–	Националните	планове	и	стратегии	в	областта	на	трудовата	и	социална	политика;
–	Документи	свързани	с	евроинтеграцията	и	международната	дейност,	спогодби	за	заетост	
и	социално	осигуряване,	регламенти	и	директиви	на	ЕС	свързани	със	свободното	движение	
на	работници.
2.	Агенция	по	заетостта:	www.az.government.bg 
Предоставя	информация	на	сайта	за:
–	Насърчителни	мерки	за	работодателите	и	работната	сила;
–	Национални	програми	за	заетост;
–	Мерки	за	заетост	и	обучение;
–	Схеми	и	проекти	по	ОП	„РЧР“;
–	Нормативна	уредба	за	ползване	услугите	на	агенцията;
–	Предприятия	осигуряващи	временна	работа;
–	Фирми	посредници	за	наемане	на	работа	в	България	и	в	чужбина;
–	Службите	по	трудови	и	социални	въпроси	в	ЕС;
–	Предоставяни	държавни	помощи;
–	Конкурси	за	работа;
–	Регистрите	свързани	с	дейността	на	агенцията;
–	Съобщения	свързани	с	ползването	на	услугите	на	агенцията.
3.	Главна	инспекция	по	труда	–	www.gli.	government.bg:	

Главна	инспекция	по	 труда	предоставя	информация	и	 дава	 технически	 съвети	на	
работодателите	и	на	работниците	и	служителите	за	най-ефективните	методи	за	спазване	на	
трудовото	законодателство	и	по	прилагането	на	Закона	за	здравословни	е	безопасни	усло-
вия	на	труд	и	на	Закона	за	насърчаване	на	заетостта.
4.	EURES	–	Европейският	портал	за	трудова	мобилност.	www.eures.bg 

http://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/418/naredba-za-uslovijata-i-reda-za-komandirovane-na-rabotnici-i-slujiteli-ot-dyrjavite-chlenki-ili-na-rabotnici-ili-slujiteli-ot-treti-strani-v-republika-bylgarija-v-ramkite-na-predostavjane-na-uslugi.doc
http://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/418/naredba-za-uslovijata-i-reda-za-komandirovane-na-rabotnici-i-slujiteli-ot-dyrjavite-chlenki-ili-na-rabotnici-ili-slujiteli-ot-treti-strani-v-republika-bylgarija-v-ramkite-na-predostavjane-na-uslugi.doc
http://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/418/naredba-za-uslovijata-i-reda-za-komandirovane-na-rabotnici-i-slujiteli-ot-dyrjavite-chlenki-ili-na-rabotnici-ili-slujiteli-ot-treti-strani-v-republika-bylgarija-v-ramkite-na-predostavjane-na-uslugi.doc
http://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/419/naredba-ei-2-ot-10-09-2002-g-za-uslovijata-i-reda-za-izdavane-na-razreshenija-za-izvyrshvane-na-dejnost-na-svobodna-praktika-ot-chujdenci-v-republika-bylgarija.doc
http://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/419/naredba-ei-2-ot-10-09-2002-g-za-uslovijata-i-reda-za-izdavane-na-razreshenija-za-izvyrshvane-na-dejnost-na-svobodna-praktika-ot-chujdenci-v-republika-bylgarija.doc
http://www.mlsp.government.bg
http://www.az.government.bg
http://www.eures.bg
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Мрежата	 предоставя	 информация	 за	 лица,	 които	 търсят	 или	 предлагат	 работа	 в	
Европейското	икономическо	пространство	и	конфедерация	Швейцария.
5.	www.	mon.government.bg	–	Министерство	на	образованието	и	науката.
6.	www.	mrrb.government.bg	–	Министерство	на	регионалното	развитие	и	благоустройството.
7.	www.	mi.government.bg	–	Министерство	на	икономиката.
8.	www.	navet.government.bg	–	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обу-
чение.
9.	www.	az.government.bg/ophr	–	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“ 
http://ophrd.az.government.bg/ 
10  www.hrds.bg	–	Център	за	развитие	на	човешките	ресурси
11.	Българо	–германски	центрове	за	обучение:
–	www.pl.bgcpo  
–	www.	paz.bgcpo.
–	www.cpobg.com.
12  www.kik-info.com/.../Nova-elektronna-usluga-na-Agentsiyata-po-zaetostta.73183.php	–	Ра-
ботодателите	имат	възможността	да	заявяват	онлайн	свободни	работни	места	на	сайта	на	
Агенцията	по	заетостта.
13  www.enic-naric.net	–	Мрежите	ENIC-NARIC	са	портал	за	признаване	на	академични	и	
професионални	квалификации	в	Европа.;
14.	Фирми	посредници:	www.az.government.bg:7777/internal.asp?CatID=23...
15.	(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=26).;
16.	Информация	за	работа,	подбор,	обучение	предоставят:
–	www.JobTiger.bg
–	www.microsoft.jobtiger.bg
–	www.bana.	jobtiger.bg
–	www.rabota.bg
–	www.	buljobs.bg
–	darikjobs.bg
–	staj.bg
–	zaplata.bg
17.	es.europa.eu	/solvit	–	„Солвит“	за	информация,	консултации	при	проблеми	в	ЕС.
18.	europa.eu	–	Официалният	сайт	на	ЕС.

http://ophrd.az.government.bg/
http://www.hrds.bg
http://www.pl.bgcpo
http://www.kik-info.com/.../Nova-elektronna-usluga-na-Agentsiyata-po-zaetostta. 73183.php
http://www.enic-naric.net/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=26)
http://www.JobTiger.bg
http://www.rabota.bg
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В. Казуси по отношение на мобилността на работната сила.

А. За входящата мобилност.

Казус 1: Разширява се производството и съществува необходимост от увеличение на 
персонала в управлението на фирмата – мениджъри, инженери, икономисти.

Какво би могъл да предприеме работодателя?
	Да	се	обърне	към	бюрото	по	труда	и	обяви	свободните	работни	места;
	Да	заяви	свободни	работни	места с	цел	търсене	на	работници	и	служители	от	

страна	членка	на	ЕИП	и	Конфедерация	Швейцария	като	се	обърне директно	към	EURES	–	
съветник	от	страната,	на	когото	да	заяви	свободното	работно	място;

	Да	наеме	специалисти	чужденци	от	трети	страни	чрез	„синя	карта“;
	Да	даде	обяви	чрез	медиите;
	Да	се	обърне	към	близки	и	познати;
	Да	потърси	контакт	с	висше	учебно	заведение	за	назначаване	на	дипломанти.

Какво би могъл да предприемат специалист разбирайки за свободните работни 
места от:

–	 бюрото	по	труда,	ако	е	регистриран;
–	 	EURES;
–	 	други	източници	на	информация?

	Да	се	запознае	с	условията	и	дали	отговарят	на	неговата	квалификация	и	лични	
предпочитания.

	Ако	условията	отговарят	на	неговата	квалификация	и	лични	предпочитания,	да	
подпише	трудов	договор	консултиран	предварително	 с	юрист	 трудово	право,	 в	 който	да	
постави	своите	изисквания.

Казус 2: Разширява се производството и съществува необходимост от увеличение на 
персонала в производството, което има нужда от специалисти по информационни тех-
нологии, в конкретно направление. Такива специалисти са намерени, но те желаят да 
работят от разстояние, което естеството на работата позволява.

Какво може да предприеме фирмата работодател?
	Да	назначи	специалиста	съгласно	Чл.	107з.-	КТ	третиращ	работата	от	разстоя-

ние,	чрез	колективен	или	индивидуални	трудови	договори,	в	които	да	се	уговарят	конкрет-
но	всички	условия,	права	и	задължения	на	страните	по	него	във	връзка	с	работата	от	раз-
стояние.

Какво трябва да предвидят специалистите при договарянето?
	Да	се	спазят	трудовите	и	синдикалните	им	права,	които	да	бъдат	равни	с	правата	

на	работниците	и	служителите,	които	работят	в	помещения	на	работодателя.
	Работниците	и	служителите,	които	извършват	работа	от	разстояние,	да	могат	да	

формират	самостоятелна	група,	която	да	избира	отделен	представител	по	информиране	и	
консултиране	по	чл.	7а,	от	КТ,	при	положение,	че	общият	им	брой	надхвърля	20	работници.	
/Чл.	107н	–	КТ/;

	Да	се	договорят	възможности	за	гъвкави	режими	на	работа:	
–	смесени	режими	на	работа,	условията	и	редът	за	тяхното	прилагане;
–	възможности	и	условия	за	преминаване	от	дистанционна	работа	към	работа	в	
помещенията	на	работодателя.	/Чл.	107з	ал.6.-	КТ;.	
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Казус 3: Поради сезонния характер на работата фирма се нуждае от временна заетост 
на ниско квалифициран персонал. 

Какво може да предприеме фирмата работодател?
	Да	ползва	услугите	на	предприятие	осигуряващо	временна	заетост;
	Да	се	обърне	към	бюрото	по	труда	за	субсидирана	заетост	чрез	национална	про-

грама	„Помощ	за	пенсиониране“.
Програмата	осигурява	заетост	на	пълно	или	непълно	работно	време,	за	срок	не	по-

малко	от	3	месеца	и	не	повече	от	24	месеца,	на	безработни	лица,	на	които	не	им	достигат	
до	24	месеца	осигурителен	стаж	и	до	24	месеца	възраст	за	придобиване	право	на	пенсия	
или	до	24	месеца	осигурителен	стаж	при	навършена	възраст,	с	оглед	придобиване	право	на	
пенсия	по	чл.	68,	ал.	1-2	от	КСО;	

	Да	се	обърне	към	бюрото	по	труда	за	субсидирана	заетост,	чрез	мярка	„Стажуване	
на	безработни	лица	чл.	46	от	ЗНЗ	за	безработни	лица	придобили	през	последните	24	месеца	
квалификация	по	професия	или	част	от	професия,	отговаряща	на	заеманата	длъжност,	и	
които	нямат	трудов	стаж	по	тази	професия“.	Работодателя	разкрил	сезонни	работни	места,	
получава	 средства	 за	 трудовото	 възнаграждение	и	 осигурителните	 вноски	 за	наетите	по	
мярката	безработни	лица	в	продължение	на	6	месеца;	

	Да	даде	обяви	в	медиите.

Какво би могъл да предприеме безработния работник при тази възможност?
	Ако	са	регистрирани	в	бюрото	по	труда	наетите	сезонни	работници	и	по	двете	

мерки	са	гарантирани	от	бюрото	по	труда	със	съответни	договори,	но	трябва	да	проучат	
условията	на	труд;	

	Ако	не	са	регистрирани	в	бюрото	по	труда	и	са	разбрали	от	други	информацион-
ни	източници,	безработните	трябва	да	проучат	условията	и	да	поискат	съответен	трудов	
договор	за	работното	място,	на	което	се	наемат.

Казус 4: Естеството на работа на фирмата налага на някои от работните места да не се 
работи целодневно, а на непълно работно време. Фирмата среща известни затрудне-
ния за набирането на хора на този режим на работа защото трудовото възнаграждение 
е по-малко.

Какво може да помогне за набиране на работници за тези работни места?
	Работодателя	в	този	случай	може	да	се	възползва	от	мярка	„насърчаване	на	рабо-

тодателите	да	наемат	безработни	лица	на	непълно	работно	време	чл.	51	от	ЗНЗ“.	Чрез	тази	
мярка	работодателя	ще	постигне	два	ефекта	ще	успее	да	наеме	работници	и	същевременно	
да	спести	разходи	за	заплата	и	осигуровки	за	12	месеца.

	Работодателя	също	може	да	се	възползва	и	от	мярка	„насърчаване	на	работода-
телите	да	наемат	на	работа	на	непълно	работно	време	продължително	безработни	лица	до	
29-годишна	възраст	чл.	36а	от	ЗНЗ“,	която	също	субсидира	заплащането	и	осигуровките	на	
наетите.

За кои безработни е приемлив този режим на работа и съответно по-малко запла-
щане? 

Това	са	безработните	нуждаещи	се	по	семейни	причини
	гледане	на	малки	деца,	на	болен;
	други	причини	свързани	с	професионално	обучение	или	образование.	

За	тези	безработни	режимът	на	непълно	работно	време	е	приемлив.
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Казус 5: Фирма се нуждае от ниско квалифицирана работна сила за не престижни ра-
ботни места, на които трудно се наемат за работа.

Какво може да предприеме фирмата работодател
	Работодателя	може	да	се	възползва	от	мярка	„наемане	на	безработни	лица	с	ос-

новно	или	по-ниско	образование	и	без	квалификация	за	чиракуване	чл.	55	г	от	ЗНЗ“.
	Срещу	осигуряването	на	заетост	и	обучение	на	конкретно	работно	място	на	безра-

ботни	лица	с	основно	или	по-ниско	образование	и	без	квалификация	за	чиракуване	за	срок	до	
6	месеца,	работодателя	получава	средства	за	трудовото	му	възнаграждение	и	осигуровките.

	След	чиракуването	и	наставничеството,	вероятността	на	обучените	работници	
да	останат	на	работа	или	поне	част	от	тях	се	увеличава	значително.

Какво би могъл да предприеме безработния работник при тази възможност?
	Да	се	възползва	от	тази	заетост,	защото	придобива	определени	умения,	които	го	

правят	по-привлекателен	за	други	работодатели,	ако	не	остане	на	същата	работа

Казус 6: Работодателя има потребност да привлече млади хора с висше и средно обра-
зование. Естеството на работата позволява те да бъдат обучени бързо и безпроблемно 
на работното им място.

Какво може да предприеме фирмата работодател?
	Работодателя	може	да	ползва	мярка	„насърчаване	на	работодателите	да	наемат	на	

работа	безработни	лица	до	29-годишна	възраст,	завършили	средно	или	висше	образование	
и	без	трудов	стаж	чл.	36	б	от	ЗНЗ“.

	От	държавния	бюджет	 след	 сключен	договор	с	бюрото	по	 труда	работодателя	
получава	 средства	 за	 трудовото	 възнаграждение	и	 осигурителните	 вноски	 за	наетите	по	
мярката	безработни	лица	и	наставника.	Периода	на	субсидирането	е	не	по-малко	от	6	и	не	
повече	от	18	месеца.

Какво биха могли да предприемат младите хора при тази възможност, която им 
се предоставя с мярката?

	Да	приемат	назначението	по	тази	мярка,	 защото	придобиват	необходимият	им	
стаж,	който	ги	прави	по-привлекателни	и	за	други	работодатели,	ако	не	останат	на	същата	
работа.	

Казус 7: Характера на производството на фирма позволява наемането на хора с трай-
ни увреждания. В общината и населеното място където е фирмата има значителен 
брой хора с трайни увреждания, които са безработни. Фирмата има желание да ги на-
еме, но няма достатъчно помещения, би се затруднила и със заплащането. Общината 
има неизползвани помещения, които могат да се пригодят за производството.

Как може да постъпи ръководството на фирмата за да наеме тези хора с трайни 
увреждания?

	Да	преговаря	с	местната	общинска	власт,	която	е	силно	заинтересована	от	ус-
тройването	на	безработните	хора	с	трайни	увреждания;

	Да	постигне	публично	частно	партньорство	с	общината,	която	да	предостави	не-
използваните	помещения	за	производството	на	фирмата;

	Да	използва	мярка	„наемане	на	безработни	лица	с	трайни	увреждания	или	воен-
ноинвалиди	по	чл.	52,	ал.	1	от	ЗНЗ“.
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	Мярката	изисква	работодателя	да	разкрие	работни	места	и	ги	запази	за	не	по-
малко	от	12	месеца,	като	сключва	договор	с	бюрото	по	труда	и	трудов	договор	с	безработ-
ното	лице	за	същия	срок,	за	което	получава	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигу-
рителните	вноски	за	наетите	по	мярката	безработни	лица	за	6.	

	По	този	начин	се	осъществява	позитивна	социална	мобилност	за	уязвени	хора-
безработни	и	с	трайни	увреждания.	

Казус 8: Микро предприятие иска да разшири производството си и да разкрие над 5 нови 
работни места, но е с ограничен финансов ресурс и би се затруднило и дори рискува да не 
може да поеме заплащането на всички ново наети работници през първите месеци.

Какво може да предприеме работодателя?
	Да	използва	мярка	„наемане	на	безработни	лица	от	работодатели	собственици	на	

микро	предприятия	по	чл.	50	от	ЗНЗ“	като	сключи	договор	с	бюрото	по	труда	и	съответно	с	
наетите.	

	Чрез	мярката	се	предоставя	субсидия	за	първите	5	разкрити	работни	места	за	
безработни,	средства	за	трудовото	възнаграждение	и	осигурителните	вноски	на	наетите	за	
6	месеца,	което	би	облекчило	финансово	предприятието.

Казус 9: След неуспешни опити да наеме необходимите му подготвени кадри от 
България собствени/управител на фирма е принуден да наема персонал от европейска 
страна членка на ЕС.

Какво може да предприеме собственика/управителя на фирмата, който желае да 
наеме работна сила от страна – членка на ЕИП и Конфедерация Швейцария трябва да се 
извършат конкретно следните операции ? 

	Да	прегледа	сайта	на	Агенцията	за	заетост,	в	който	може	да	получи	конкретна	
информация	за	възможностите,	които	мрежата	EURES	предоставя	за	намиране	на	подходя-
щите	кандидати	за	обявените	свободните	работни	места	в	ЕИП.	Там	са	публикувани:	

–	списъка	на	и	адресите	на	съветниците	на	мрежата	в	страната	към	които	можете	
да	се	обърнете;

–	условията	на	живот	и	труд	за	всяка	страна	членка	на	мрежата	преведени	на	
български	език;

–	условията	и	документите	необходими	за	регистрация	на	работодателите	и	тър-
сещите	работа	лица	желаещи;

–	предстоящи	събития	като	трудови	борси	в	страните	членки	на	мрежата;
–	конкретни	схеми	за	заетост	и	обучени	каквато	е	например	програмата	„The	Job	

of	my	Life“	(MobiPro-EU)	на	Федералната	агенция	по	труда	към	германското	Министерство	
на	труда	и	социалната	политика	за	дуално	професионално	обучение.	

	Да	се	обърне	към	трудовите	посредници	в	дирекция	„Бюро	по	труда“	по	местото	
на	регистрация	на	предприятието	му	или	директно	към	EURES	–	съветник	от	страната,	на	
когото	да	заяви	свободното	работно	място	като	попълни	заявка	на	английски	език	и	посочи	
начина	на	подбор	на	кандидатите;	

	Да	проведе	интервюта	след	подбора	на	кандидатите	по	зададени	от	него	крите-
рии,	като	използва	преводач.	Да	направи	своя	избор	и	да	пристъпи	към	договаряне	за	назна-
чението.

Какво може да предприеме работник представен на работодателя след подбора 
извършен чрез EURES?

	Да	се	яви	на	интервю	с	работодателя,	за	който	е	подбран.	Чрез	преводач	да	заяви	
своите	претенции	за	условията	на	труд.	Да	ги	договаря,	като	е	направил	преди	това	съответ-
ната	юридическа	консултация.



185

Казус 10: След неуспешни опити да наеме необходимите му подготвени кадри от 
България и страните членка на ЕС собственикът/управителят на фирма е принуден 
да наема висококвалифицирани имигранти от трети страни не членуващи в ЕС. 

Какво може да предприеме собственика/управителя на фирмата, който желае да 
наема висококвалифицирани имигранти от трети страни не членуващи в ЕС?

	Да	се	запознае	с	Директива	2009/50	/	ЕО	на	Съвета	от	25.05.2009	относно	усло-
вията	за	влизане	и	пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	за	целите	на	висококвалифи-
цирана	трудова	заетост,	да	знае,	че:

–	Сини карти от ЕС се издават за срок от до една година и може да бъде под-
новен за допълнителни периоди от по една година	без	ограничение,	докато	осно-
ванията	за	издаването	им,	все	още	са	налице;
–	Чужденецът	трябва	да	има	университетска	степен	на	висше	образование,	полу-
чена	въз	основа	на	най-малко	три	годишен	курс	на	обучение	и	трябва	да	получи:
	 разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост;
	 виза за дългосрочно пребиваване;	

	Да	заяви	потребностите	си	в	Агенцията	по	заетостта	и	да	заплати	такса	400	лв.	
	Да	наеме	чужденци	не	повече	от	10%	от	общия	брой	на	наетите	по	трудово	пра-

воотношение	български	граждани,	граждани	на	държави	–	членки	на	Европейския	съюз,	на	
други	държави	–	страни	по	Споразумението	за	Европейското	икономическо	пространство,	
и	на	Конфедерация	Швейцария.

	Да	предложи	условия	на	труд	и	заплащане,	които	да	не	са	по-неблагоприятни	от	
условията	за	българските	граждани	за	съответната	категория	труд

Какво трябва да предприемат висококвалифицираните имигранти от трети стра-
ни не членуващи в ЕС за да получат разрешение за упражняване на висококвалифицирана 
трудова заетост	и	виза за дългосрочно пребиваване т. е. „синя карта“?

	Да	се	запознае	с	Директива	2009/50	/	ЕО	на	Съвета	от	25.05.2009	г.	относно	ус-
ловията	за	влизане	и	пребиваване	на	граждани	на	трети	държави	за	целите	на	висококвали-
фицирана	трудова	заетост,	да	знае	че:	

	сини карти от ЕС се издават за срок от до една година и той може да бъде 
подновен за допълнителни периоди от по една година	без	ограничение,	докато	основанията	
за	издаването	им,	все	още	са	налице;	

	членовете	на	 семейството	на	чужденец,	който	е	получил	„Синя	карта	на	ЕС“,	
имат	право	да	получат	разширени	разрешения	за	пребиваване	в	Република	България	за	пе-
риод,	равен	на	срока	на	пребиваване,	разрешава	на	притежателя	на	„Синя	карта	на	ЕС“.

	Да	подаде	заявление	до	дирекция	„Миграция“	в	Министерството	на	вътрешните	
работи	не	по-късно	от	7	дни	преди	изтичане	на	срока	на	виза	за	дългосрочно	пребиваване.		

	Да	приложи	към	заявлението	(и)	копие	от	неговия	валиден	международен	пас-
порт,	в	това	число	издадената	виза	за	дългосрочно	пребиваване,	както	и	документи,	доказ-
ващи,	че	чужденецът	е	здравно	осигурен	в	съответствие	с	българското	законодателство.	

Казус 11: Фирма е разположила свое предприятие в район богат на материални ресур-
си необходими за производството є, но района е силно обезлюден и липсват необходи-
мите кадри.

Какво може да предприеме собственикът на фирмата за да набере необходимите 
му кадри?

А/	Да	осигури	кадри	от	съседни	региони	чрез	схема	„По-близо	до	работа“,	която	
насърчава	на	географската	мобилност	на	работната	сила	посредством	предоставяне	на	сти-
мули	за	работодателите	за	наемане	на	лица	от	населени	места	и	региони,	различни	от	мес-
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тата,	в	които	извършват	дейност,	както	и	стимули	за	лицата	да	търсят	подходяща	работа,	и	
в	случаите,	в	които	тя	е	далеч	от	дома	им.	

	Да	се	запознае	с	условията	за	ползване	на	схемата	и	да	съобрази,	че:	
	Заети	/ново	наети	/	лица	по	трудов	договор,	които	работят	в	населени	места,	раз-

лични	от	тези,	в	които	са	регистрирани	по	настоящ	адрес,	могат	да	се	набират	по	тази	схе-
ма,	при	условие,	че	работното	им	място	не	е	отдалечено	на	повече	от	100	км	от	населеното	
място,	в	което	лицето	е	регистрирано	по	настоящ	адрес;	

	Стимулите	не	се	отнасят	за	сферата	на	селското	и	горското	стопанство,	рибарство-
то	и	аквакултурите	или	заети	в	държавната	администрация	и	местното	самоуправление;

	Предоставят	се	средства	от	ОП	„РЧР“	за	разходи	в	реален	размер	за	транспорт	от	
и	до	работното	място	ежемесечно	срещу	представяне	на	оправдателни	документи	(билети	
или	карти)	и	копие	от	ведомост,	заверено	от	работодателя,	което	удостоверява	реално	отра-
ботените	дни.

	 Б/	Да	осигури	кадри	от	съседни	региони	чрез	схема	„На	път“,	която	насърчава	на	
географската	мобилност	на	работната	сила,	чрез	предоставяне	на	стимули	за	работодатели-
те	за	организиране	на	транспорт	за	заетите	лица,	които	пътуват	ежедневно	от	и	до	работно-
то	си	място,	но	нямат	възможност	да	ползват	обществен	транспорт.	

	Да	се	запознае	с	условията	за	ползване	на	схемата	и	да	съобрази,	че:	
	обект	 на	 схемата	 са	 заети	 лица,	 които	 работят	 в	 населени	места,	 различни	 от	

тези,	в	които	са	регистрирани	по	настоящ	адрес,	при	условие;
		работното	място	да	не	е	отдалечено	на	повече	от	100	км	от	населеното	място,	в	

което	лицето	е	регистрирано	по	настоящ	адрес;	
	наети	не	осъществяват	дейности	в	сферата	на	селското	и	горското	стопанство,	

рибарството	и	аквакултурите	или	заети	в	държавната	администрация	и	местното	самоупра-
вление;

	не	са	включени	в	схема	„По-близо	до	работа“	по	ОП	РЧР;
	предоставя	се	безвъзмездно	средства	от	ОП	„РЧР“	на	работодателите	организира-

ли	транспорт	при	условията	на	схемата.	Утвърдени	са	изменения	в	Договора	(Приложение	
Е	към	Насоките	за	кандидатстване)	по	процедура	BG051PO001-2.2.03	„На	път“	по	ОП	РЧР.	
На	02.01.2014	г.	същите	са	публикувани	на	интернет	страницата	на	Агенцията	по	заетостта	
http://ophrd.az.government.bg/ 

Казус 12: Фирма променя продукта, който произвежда. Започва да произвежда об-
лекло на ишлеме. В района има свободна женска работна сила, но тя е заета с преоб-
ладаващо с отглеждане на децата си понеже няма детски градини. Технологията не 
използва сложен инструментариум и позволява работа и от дома.

Какво може да предприеме в този случай фирмата? 
	Да	организира	производството	си	за	надомна	работа	и	да	привлече	необходимия	

є	персонал	от	свободната	женска	работна	сила	за	онази	част	от	производството,	която	поз-
волява	това.

	Да	сключи	трудови	договори	с	наетите	работнички	съгласно	чл.	107б-КТ	като	ги	
снабди	с	необходимото	оборудване,	материали	и	други	спомагателни	средства.

В	трудовия	договор	(представен	в	Глава	раздел	I	на	КТ)	да	се	определят	местонахож-
дението	на	работното	място,	трудовото	възнаграждение,	редът	за	възлагане	и	отчитане	на	
работата,	снабдяване	с	материали	и	предаване	на	готовата	продукция.

Какво трябва да съобразят наеманите работнички при подписването на трудовия 
договор?

	Да	договорят	равно	третиране	с	работниците,	които	работят	в	предприятието.	
Съгласно	чл.	 107г.	КТ	работодателят	 е	длъжен	да	осигури	на	работника	или	служителя,	

http://ophrd.az.government.bg/
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извършващ	надомна	работа	условия	за	изпълнение	на	договорената	работа,	заплащане	и	
равно	третиране,	каквито	е	осигурил	на	работниците,	които	работят	в	предприятието.	

	Също	възможност	за	синдикално	сдружаване,	участие	в	общото	събрание	на	ра-
ботниците	в	предприятието,	информиране	и	консултиране	и	присъединяване	към	колекти-
вен	трудов	договор	в	предприятието.

Казус 13: Фирмата е планирала и ще инвестира в ново производство след няколко 
години за което є трябват млади квалифицирани работници и специалисти от опреде-
лени дефицитни професии. Не намира подготвени хора. Проучванията и прогнозите 
също не дават надежда такива да бъдат подготвени скоро.

Какво може да предприеме в този случай фирмата? 
	 А./	Да	използва	възможностите	на	дуалната	система	за	професионално	обучение	

на	бъдещи	кадри,	привличани	още	от	училище	за	работа	във	фирмата,	която	е	осигурила	
практическото	им	обучение.

	Да	привлекат	от	училищата	ученици	и	да	подпишат	с	тях	договори	за	обучение,	
а	трудът	им	да	се	заплаща	от	фирмата,	в	която	работят.	

	Да	създадат	подходящи	и	привлекателни	условия	за	обучение	чрез	труд	на	учениците,	
така	че	те	да	останат	да	работят	във	фирмата	след	завършване	на	професионалното	обучение.	

Какво трябва да направят учениците и техните родители?
	Да	внимават	в	договора	и	реално	след	подписването	му	по	време	на	обучението,	

условията	на	труд	да	бъдат	съобразени	с	трудовото	законодателство	и	възрастовите	особе-
ности	на	учениците.

	Да	използват	възможностите	на	Европейските	кредитни	системи	за	професио-
нално	образование	и	обучение	–	ECVET	и	ECTS.

1.	Системата	ECVET,	която	осигурява	натрупването	и	трансфера	на	кредити	в	начал-
ното	професионално	обучение	в	чужбина.,	като	същевременно	позволява	документирането	
на	тези	придобити	в	чужбина	знания,	умения	и	компетентности.

2.	Системата	ECTS,	която	е	инструмент	за	трансфер	и	придобиване	на	кредити	от	
обучение	и	мобилност	на	студентите	в	EC.

Казус 14: Безработен български гражданин с квалификация търси работа регистри-
ран е в бюрото по труда. Сектора в който е работил е силно редуциран, работа не се 
намира дълго време. Безработния решава да започне собствен бизнес, за който няма 
достатъчно средства.

Какво може да предприеме в този случай безработният ?
	Да	се	възползва	от	мярка	„насърчаване	на	предприемачеството	сред	безработни	

лица	за	започване	на	самостоятелна	стопанска	дейност	като	микропредприятие	по	Закона	
за	малките	и	средни	предприятия	(ЗМСП)	и	чл.	49	от	ЗНЗ.	

	Да	представи	проект	за	самостоятелна	стопанска	дейност,	който	бюрото	по	труда	
да	одобри;

	Да	сключи	договор	с	дирекция	„Бюро	по	труда“	и	да	използва	по	предназначение	
сумите	получени	от	финансирането	по	мярката:	

•	 от	държавния	бюджет	средства	за	разходите,	направени	за	започване	на	самосто-
ятелната	стопанска	дейност,	заложени	в	бизнес	проекта,	в	размер	до	2500	лв.	(чл.	49,	ал.	1	
ЗНЗ);

•	 допълнителни	месечни	суми*	за	внесени	осигурителни	вноски	за	фонд	„Пенсии“,	
ДЗПО	и	НЗОК,	върху	минималния	размер	на	месечния	осигурителен	доход	за	самоосигуря-
ващите	се	лица,	съгласно	Закона	за	бюджета	на	ДОО	и	НЗОК	за	2013	г.	(чл.	49,	ал.4	ЗНЗ).
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•	 средства	за	обучение*	за	придобиване	на	професионална	квалификация	по	пред-
мета	на	самостоятелната	стопанска	дейност	и/или	нейното	управление	по	одобрения	биз-
нес	проект,	в	размер	до	300	лв.	(чл.	49,	ал.	3);

•	 възстановяват	се	разходите	за	ползвани	външни	консултантски	услуги	и/или	съ-
пътстващи	услуги*,	в	рамките	на	договора,	в	размер	до	500	лв.,	съгласно	утвърдена	номен-
клатура	и	лимити	от	Съвета	за	сътрудничество	към	Бюрото	по	труда	(чл.	49б	ЗНЗ)

Б. За изходящата мобилност.

Казус 15: Фирма има много сериозен проблем с текучество на персонала. Напускат 
подготвени ценни кадри, което затормозява производствения процес и застрашава са-
мото бъдеще на фирмата.

Какво трябва да направи ръководството на фирмата? 
	Да	анализира	дейността	си	с	помощта	на	подходящи	специалисти	и	да	установи	

причините	довели	до	това	състояние.	
	Да	определи	основните	и	нуждаещите	се	от	неотложно	въздействие	причини	с	

помощта	на	Общото	събрание	на	работниците	и	служителите.	
	Да	спазва	трудовото	законодателство	в	следните	направления:
–	да	премахне,	когато	възникват	неудовлетворителните	и	опасни	условия	на	труд;
–	да	осигури	обучение	и	кариерно	развитие	на	своите	работници;
–	да	предостави	подходящи	социално–битови	условия	на	персонала;	
–	да	преговаря	задължително	за	сключване	на	Колективен	трудов	договор	(КТД)	с	

представителите	на	работниците	и	служителите	и	на	синдикалната	организация;
–	да	осигури	услугите	на	специалисти	и	психолози,	в	областта	на	управлението	на	

човешките	ресурси	за	подобряване	на	социално	–психологически	климат,	не	са	излишен	
разход.	Този	разход	се	възстановява	многократно	при	успешно	и	навременно	въздействие	
в	тази	насока.

	да	кандидатства	с	проект	по	схема	„Безопасен	труд“	ако	работната	среда	не	пред-
лага	безопасни	и	здравословни	условия	на	труд,	която	предлага	финансиране	в	следните	
размери	на	безвъзмездната	финансова	помощ	от	ОП	„РЧР“:

–	Минимален	размер	на	безвъзмездната	финансова	помощ:	50	000	лева;
–	Максимален	 размер	 на	 безвъзмездната	финансова	 помощ:	 200	 000	 лева	 като	 за	

кандидати	малки	и	средни	предприятия	–	не	се	изисква	собствено	участие	(съфинансира-
не)	от	страна	на	кандидата,	а	за	кандидати	големи	предприятия	съфинансирането	е	20%	от	
стойността	на	договора.

Какво трябва да направят работниците и служителите във фирмата?
	Да	сключат	КТД.	Независимо	от	инициативите	на	работодателя,	във	съдържа-

нието	на	всяка	една	програма	за	ограничаване	на	текучеството	във	фирмата,	в	нея	задължи-
телно	би	трябвало	да	залегне	спазването	трудовото	законодателство	и	клаузите	на	КТД.

Казус 16: Във фирма, поради свиване на пазара следствие на световната финансова и 
икономическа криза, се налага намаляване на производството и масово освобождава-
не на персонал.

Какво би могъл да предприеме работодателя?
	Да	спази	процедурата	и	да	извести	Агенцията	по	заетостта	представителите	на	

работниците	и	служителите	в	предприятието	в	писмена	форма	не	по-късно	от	30	дни	преди	
датата	на	масовото уволнение;

		Да	сформират	екипи,	състоящи	се	от	представител	на	работодателя,	представи-
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тели	на	организациите	на	работниците	и	служителите	в	предприятието,	представител	на	
поделението	на	Агенцията	по	заетостта	и	представител	на	общинската	администрация;

		Екипите	да	проучат	възможностите	на	местните	пазари	на	труда	за	заетост,	на	
възможностите	за	заетост	и	обучение,	които	предлага	към	момента	АЗ,	възможностите	кои-
то	предлага	EURES	–	Европейският	портал	за	трудова	мобилност.	www.eures.bg;

	Проучва	възможностите,	които	предоставя	Европейския	фонд	за	приспособява-
не	към	глобализацията	(ЕФПГ),	който	може	да	се	използва	само	при	съкращения	на	над	500	
работници	от	една	компания	(включително	на	служители	на	нейните	доставчици	и	произ-
водители	надолу	по	веригата),	или	когато	голям	брой	работници	са	съкратени	в	определен	
сектор	в	един	регион	или	в	няколко	съседни	региона.

Какво би могъл да предприеме работника?
	Да	се	регистрира	в	Бюро	по	труда;
	Да	потърси	работа	чрез:	

•	 посредническа	фирма;
•	 агенция	за	временна	заетост;
•	 EURES;
•	 близки,	приятели	и	обяви	включително	и	в	друг	регион	на	страната;

	Да	се	опита	да	създаде	собствен	бизнес	като	вземе	обезщетението	си	за	безрабо-
тица	наведнъж	(съгласно	чл.	47	на	ЗНЗ)	и	използва	спестяванията	си	ако	има	такива

Казус 17: Собственикът на компания разкрива филиал на фирмата си в европейска 
страна от ЕС и решава да изпрати на работа там свой служител български специалист.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	командирова	служителя	си	като	спази	изискванията	на	трудовото	право	в	това	

отношение.	В	съответствие	с	изискванията	на	Директива	96/71/ЕО	българското	законода-
телство	въвежда	специфично	правило,	че	„когато	срокът	на	командироване	в	рамките	на	
предоставяне	на	услуги	в	друга	държава	членка	на	ЕС,	е	по-дълъг	от	30	календарни	дни,	
страните	уговарят	за	срока	на	командировката	поне	същите	минимални	условия	на	работа,	
каквито	са	установени	за	работниците	и	служителите,	изпълняващи	същата	или	сходна	ра-
бота	в	приемащата	държава”	(Чл.	121-КТ).	Тези	условия	се	отнасят	за:	

–	продължителността	на	работния	ден,	почивките,	седмичната	и	в	работния	ден;
–	размера	на	платения	годишен	отпуск;
–	размера	на	трудовото	възнаграждение;
–	заплащането	на	извънреден	труд;
–	безопасните	и	здравословни	условия	на	труд.	

Командироването	на	работника	се	извършва	въз	основа	на	писмена	заповед	на	ра-
ботодателя,	която	трябва	да	съдържа	специални	реквизити,	определени	в	Наредбата	за	слу-
жебните	командировки	и	специализации	в	чужбина.	

Работодателят	е	длъжен	да	осигури	на	командирования	работник	в	допълнение	към	
месечното	му	възнаграждение:

–	пътни	разходи;
–	дневни	съгласно	приложение	No2	от	Наредбата	за	служебните	командировки	и	
специализации	в	чужбина;
–	медицинска	застраховка	за	времето	на	командироването;	 	
–	социално	осигуряване.	

Какво трябва да направи и съобрази командирования служител?
	Преди	да	замине	в	командировка,	работникът	трябва	да	получи	от	своя	работода-

тел	писмената	заповед	и	формуляр	А1	за	социално	осигуряване,	който	в	България	се	издава	
от	Главната	инспекция	по	труда.	Този	формуляр	позволява	на	работника	и	лицата	на	негова	

http://www.eures.bg
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издръжка	да	останат	част	от	домашната	система	за	социално	осигуряване.	Условие	за	това	
е	командироването	в	държавата	членка	да	бъде	за	период	не	по-дълъг	от	2	години.	

Казус 18: Безработен български гражданин с висока квалификация търси работа ре-
гистриран е в бюрото по труда. Сектора в който е работил е силно редуциран, работа 
не се намира дълго време. Безработния решава да потърси работа извън България

Какво може да предприеме в този случай безработният ?
	Да	използва	възможностите	за	намирането	на	работа	и	мобилност	чрез	EURES
	като	се	консултиране	чрез	електронните	услуги	на	портала	на	мрежата	 (www.

eures.europa.eu)	или	непосредствено	с	местните	съветници	на	мрежата	в	България.
	Да	се	наемане	на	работа,	чрез	услугите	на	фирми	посредници,	като	има	предвид	

някои	опасни	нарушения	на	законодателството,	които	правят	при	дейността	си	тези	фирми.

Кои са най-честите нарушения от фирмите посредници:
	Изпращат	кандидатите	за	работа	без сключен посреднически договор	с	работода-

тел	и	заявени	свободни	работни	места;
	В	нарушение	на	трудовото	законодателство,	трудовите	посредници	взимат част 

от възнаграждението	на	работниците	емигранти.	
Пример:	Конкретен	случай	с	медицински	сестри	българки	изпратени	от	посредни-

ческа	фирма	в	Германия,	и	измамени,	че	ще	работят	като	такива,	а	всъщност	им	предоста-
вят	работа	на	санитарки.	

Какво трябва да се направи в подобни случаи? 
	При	такива	или	подобни	случаи,	жертвите	 трябва	да	 се	обръщат	към	„Главна	

инспекция	по	труда“,	нейните	териториални	структури	и	към	Службите	по	трудови	и	соци-
ални	въпроси	към	посолствата	на	Република	България.

Казус 19: Поради икономически затруднения фирмата е принудена да закрие част от 
предприятието и да намали обема на производството. По тази причина є се налага да 
съкращава част от персонала на закритата звено от предприятието.

Как да постъпи при съкращението на персонала работодателя, как да се мотиви-
рат уволненията пред представителите на работниците и служителите във фирмата?

	Работодателя	има	право	на	подбор	на	персонал	при	закриване	на	част	от	пред-
приятието,	също	при	съкращаване	в	щата	или	намаляване	на	обема	на	работата.	чл.	329-КТ.

	Подбора	трябва	и	може	да	се	мотивира	пред	представителите	на	работниците	
и	служителите	единствено,	че	е	в	интереса	на	производството.	При	подбора	работодателя	
има	право	да	уволни	работници	и	служители,	длъжностите	на	които	не	се	съкращават,	за	да	
останат	на	работа	тези,	които	имат	по-висока	квалификация	и	работят	по-добре	съгласно	
чл.	329-КТ.

В. За вътрешната мобилност. 

Казус 20: Във фирмата се извършва замяна на технологията. Има потребност от обу-
чение на заетият персонал. Работодателят е затруднен финансово да поеме масовото 
обучение на работниците, което е неизбежно 

Какво може да предприеме работодателя при тази ситуация?
	Работодателя	може	да	извърши	обучението	с	помощта	и	финансовото	подкрепа	

на	Агенцията	по	заетостта	на	основание	на	чл.	63	от	ЗНЗ.

http://www.eures.europa.eu
http://www.eures.europa.eu
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	 Агенцията	 по	 заетостта	 организира	 обучение	 на	 възрастни	 в	 съответствие	 с	 по-
требностите	на	пазара	на	труда	и	изискванията	на	работодателите	към	наетите	от	него	ра-
ботници	и	служители,	за	които	се	изменят	изискванията	към	квалификацията	им,	поради	
технологични	промени;

	Работодателят	има	право	да	посочи	обучаваща	институция,	отговаряща	на	изис-
кванията	на	ЗНЗ,	а финансирането на обучението на лица в предприятията по чл. 63, т. 3 
и 4 ЗНЗ се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодател.

Казус 21: Фирмата е наела много млади хора, но въпреки доброто заплащане и усло-
вия на труд има текучество сред тях.

Какво да се направи в случая от страна на ръководството на фирмата?
	Да	се	направи	вътрешно	анкетно	допитване	до	младите	работници	и	служители;
	Да	се	направи	независимо	анализ	и	подготви	на	базата	на	него	програма	за	кари-

ерно	развитие	с	индивидуален	подход	за	всеки	един	от	младите	работници	и	служители;	
Програмата	да	се	одобри	от	представителите	на	работниците	и	служителите;
	Да	се	потърсят	най-подходящите	форми	на	обучение	включително	с	откъсване	

от	производството,	когато	се	налага.

Какво да предприемат младите работници и служители?
	Да	поискат	колективен	трудов	договор,	който	да	гарантира	тяхното	кариерно	раз-

витие	във	фирмата.

Казус 22: Производство е специфично и рисково. Изисква силна екипност и бърза 
спешна взаимозаменяемост при определени ситуации. За специфичния характер на 
производството няма напълно подготвени кадри, налага се допълнително обучение на 
работното място на наетите нови работници.

Как да постъпи ръководството?
	Налага	се	обучение	на	място	и	чрез	ротация	на	работните	места	за	да	се	постигне	

необходимата	взаимозаменяемост	при	спешни	и	рискови	ситуации;
	Да	се	предвидят	подходящи	условия	и	наставници	за	обучението	чрез	ротация;
	Да	се	предвидят	допълнителни	материални	стимули	за	наставниците;
	Там	където	е	възможно	да	се	направят	симулационни	модели	за	обучението	с	

използването	на	съвременна	аудиовизуална	и	друга	техника;
	Да	се	проучат	чужди	методики	за	подобно	обучение.

Казус 23: Производството налага използване на кадри с голям опит, който се натруп-
ва продължително. Поради тази причина кадрите са вече възрастни „сиви глави“. 
Възрастовите затруднения са налице, но кадрите трябва да се задържат. Необходимо е 
време за да се подготвят други кадри.

Как може да се реши проблема от страна на ръководството? 
	Да	се	създадат	подходящи	за	условия	на	труд	съобразно	възрастовите	и	индиви-

дуални	характеристики	на	всеки	от	персонала;
	Необходими	са	различни	от	традиционните	договорни	отношения,	като	използ-

ване	на	нестандартно	и	плаващо	работно	време,	създаване	на	условия	за	професионална,	
функционална	и	пространствена	гъвкавост	и	мобилност	на	възрастните	кадри;

	Да	се	проведе	анкетно	проучване	от	неформален	характер	сред	тях;
	Да	се	привлекат	за	наставници	старите	кадри;
	Да	се	наемат	нови	млади	хора	след	съответен	подбор	и	да	започне	подготовката	

им	от	наставниците;
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	Може	да	се	използват	и	стажантски	програми,	като	стажантите	също	се	обучават	
от	наставниците	със	голям	опит;
Необходимо е обезателно при каквито и да са формите на заетост на „сивите глави“, да 
се прилага вътрешна мобилност гарантираща съвместяване на трудов и личен живот.

Казус 24: В колектива на една фирма са попаднали млади хора, които изпъл ня ват 
дейности, различни от тяхното обучение/квалификация, което води до стрес в самите 
работници и липсва на добър климат.

Какво може да предприеме такъв работник:
	Да	поиска	преместване;
	Да	поиска	допълнително	обучение	във	фирмата	(дуално);
	Да	потърси	възможности	за	самостоятелно	(извън	работно	време)	обучение	–	ин-

струмента	ECVET;

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	се	следи	за	климата	в	колектива	–	система	за	текуща	проверка	на	психическо-

то,	интелектуалното	и	професионалното	ниво	на	персонала;
	Да	изпреварва	с	предложения	към	младите	работници:

o 	за	смяна	на	работното	място	или
o Допълнително	обучение;
o Да	потърси	възможностите	на	програмата	„Еразмус“;
o Промяна	на	квалификацията;

Казус 25: Поради икономическа криза или временни финансови затруднения, работо-
дателят не може да осигури регулярно и в договорения размер трудови възнагражде-
ния. Има опасност важни за фирмата специалисти да напуснат фирмата.

Какво може да предприеме такъв работник/специалист:
	Да	поиска	от	работодателя	да	бъде	изпратен	на	допълнително
обучение	по	линия	на	Еразмус,	ОП	„Управление	на	човешки	ресурси“;
	Да	 използва	 възможностите	 за	 финансиране	 стартиране	 на	 нов	 бизнес,	 като	

сключи	договор	с	работодателя	за	оказване	на	консултантска	помощ	по	всяко	време	срещу	
приемливо	за	двете	страни	заплащане;

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	потърси	възможност	за	временно	преотстъпване	на	тези	специалисти	на	дру-

ги	фирми	от	бранша;
	Да	потърси	изпреварващо	възможност	за	стартиране	на	нова	разработка	чрез	фи-

нансиране	от	Националния	иновационен	фонд,	специализираните	фондове	към	инструмен-
та	„Джереми“;

	Да	подпомогне	тези	специалисти	при	стартиране	на	собствен	бизнес	като	„спин	
оф“	фирми	към	тази	на	собственика,	с	произтичащите	от	това	задължения	на	двете	страни;

Казус 26: За да се задържи на пазара собственикът на фирма е принуден да промени 
продуктовата гама на производството, но няма подходящи специалисти за това.

Какво може да предприемат работниците:
	Да	поискат	преквалификация	чрез	съществуващите	към	момента	възможности;
	Да	потърсят	реализация	в	рамките	на	бранша	в	България;
	Да	потърсят	реализация	чрез	платформата	EURES;
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Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	предложи	на	екипа	специалисти	възможности	за	преквалификация;
	Да	потърси	специалисти	от	интелектуалния	фонд	на	България	–	БАН,	ВУЗ,	НТС;
	Да	подаде	заявка	за	нужда	от	специалисти	в	платформата	EURES;
	Да	потърси	специалисти	от	Франция,	Германия,	Япония	чрез	инструмента	„Сиви	

глави“.

Казус 27: Очаква се скоро в определен бранш да се появи филиал/клон на водеща чуж-
дестранна компания. Възможен е „лов на глави“.

Какво може да предприеме работника:
	Да	се	информира	за	перспективите	за	кариера	и	по-добро	заплащане	в	тази	ком-

пания;
	Да	проучи	възможностите	за	срочно	повишаване	на	квалификацията	си,	за	да	си	

увеличи	възможностите	да	получи	работно	място	в	тази	компания;

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	анализира	ресурсите	на	собствената	фирма,	за	да	предложи	алтернативни	въз-

можности	на	своите	специалисти;
	Да	проучи	възможностите	за	финансиране	въвеждането	на	нови	продукти,	с	цел	

да	мотивира	своите	специалисти	да	не	напускат;
	Да	предложи	на	своите	специалисти	делово/акционерно	участие,	за	да	им	даде	

по-голяма	увереност	в	бъдещето	и	отговорност	за	развитието	на	фирмата;
	Да	съгласува	с	другите	фирми	в	бранша	обща	стратегия	срещу	инвазията	на	тази	

чуждестранна	компания.

Казус 28: Управителят на компанията установява съмнителни разходи, част от които 
са увеличени, а друга – за неочаквано възникнали проблеми. Всички разходи обаче са 
аргументирани, но съмнението остава.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	възложи	на	отдела	по	човешки	ресурси	анализ	на	отношението	на	екипа	от	

специалисти	към	фирмата;
	Да	възложи	на	външни	консултанти	анализ	на	климата	във	фирмата;
	Да	извърши	смяна	на	позициите	и	отговорностите	на	водещи	специалисти	във	

фирмата,	като	очаква	те	да	направят	анализ	на	дейността	на	заемащите	досега	тези	постове	
специалисти.

Как би трябвало да реагират работниците/служителите:
	Да	поставят	на	обсъждане	проблема	на	съвета	на	работниците/служителите	(ако	

има	такъв);
	Да	се	потърсят	съдействие	на	представителя	на	профсъюза	за	оказване	на	помощ	

за	изясняване	на	проблема;

Казус 29: Налага се разширение на производството, но подходяща работна сила има в 
съседни населени места.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	потърси	възможности	за	финансова	помощ	за	привличане	на	работници	от	

съседните	места	–	доплащане	за	транспортни	разходи,	за	наемане	на	жилище	и	т.н.
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	Да	анализира	финансовата	целесъобразност	за	осигуряване	на	собствен	транс-
порт	за	извозване	на	работниците	от	и	до	дома;

	Да	анализира	възможностите	за	реорганизация	на	дейностите	с	цел	някои	от	тях	
работниците	да	извършват	от	своя	дом;

	Да	анализира	целесъобразността	на	изнасяне	разширението	на	производството	в	
близост	на	наличието	на	работната	сила;

Как биха реагирали работниците/служителите:
	Да	поискат	от	работодателя	оптимизация	на	работното	време,	на	заплащането	и	

условията	на	живот;

Казус 30: Поради ограничен избор на работна сила в някои отдели – напр. опаковка, 
складиране, логистика преобладават работници от малцинствата.

Какво би трябвало да предприеме управителят, за да не допусне проблеми в тези 
отдели?

	Да	се	подготви	представител	от	малцинствата	за	ръководител
	отделните	отдели	с	преобладаващо	присъствие	на	работници	от	малцинствата;
	Да	потърси	възможност	за	промяна	на	вътрешно	преструктуриране	на	персонала;
	Да	потърси	работници	от	платформата	EURES,	с	цел	морално	въздействие	и	на-

маляване	 зависимостта	 от	 евентуални	 дейности	 на	малцинствения	 екип	 срещу	 ръковод-
ството;

	Проучване	на	възможностите	за	наемане	на	ръководители	на	тези	звена	от	чуж-
денци	чрез	бюрата	по	труда,	компаниите	за	наемане	на	персонал	или	платформата	EURES;

	Да	реорганизира/автоматизира	някои	дейности	и	по	този	начин	на	оптимизира	
присъствието	на	представители	на	малцинствата;

Как би трябвало да реагират работниците?
	Да	 предлагат	 на	 ръководството	 оптимизация	 на	 организацията,	 управлението,	

стимулиране	на	активността/производителността	в	тези	отдели;
	Изискване	за	въвеждане	на	настойничеството,	за	да	се	подобри	климата	в	тези	

отдели;
	Съвместно	празнуване	на	културните	и	религиозните	празници	на	малцинствата	

с	цел	подобряване	на	климата	и	неутрализиране	на	потенциални	противоречия	на	база	ре-
лигиозни	или	културни	различия	и	особености;

Казус 31: Едно предприятие произвежда продукция, която е оригинална и към която 
има интерес. Пазарът обаче лимитира максималните цени и трябва да се търси въз-
можности за оптимизиране на себестойността?

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	квалифицира	избрани	специалисти	за	оценка	на	технологиите	и	организация-

та	на	производството	с	цел	намаляване	на	себестойността;
	Да	наеме	специалисти	от	България	за	решаване	на	този	проблем;
	Да	наеми	специалисти	от	чужбина	чрез	платформата	EURES	или	„Сиви	глави“;
	Да	използва	възможностите	на	програми	като	Еразмус	или	други	за	посещение	

на	посещения	от	подобен	бранш,	за	да	се	запознае	и	придобие	знания	за	организация	на	
производството	и	оптимизация	на	дизайна	на	продукцията;

Как би трябвало да реагират работниците/служителите:
	Да	поискат	допълнително	обучение	по	проблемите	на	организация	на	производ-

ство,	оптимизация	на	конструкциите	(АРИЗ	–	Алгоритъм	за	решаване	на	изследователски	
задачи,	респ.	ТРИЗ	–	Теория	за	решаване	на	изследователски	задачи);
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	Да	поискат	посещение	на	водещи	фирми	в	бранша,	в	т.ч.	специализация	за	ня-
колко	месеца	в	някоя	от	тях;	

Казус 32: Предстои ръководството на фирмата да подпише договор с водеща фирма в 
света. Предстои посещение делегация от тази фирма.

Какво би следвало да предприеме управителят, за да не може делегацията на воде-
щата фирма да не се разочарова от колектива? 

	Да	проведе	обучение	на	колектива	по	проблемите	на	партньорство	–	съблюдава-
не	на	ангажименти,	запазване	на	търговски	и	производствени	тайни	и	т.н.

	Да	изпрати	на	специализация	водещ	специалист,	който	да	бъде	координатор	при	
осъществяване	на	бъдещата	съвместна	дейност;

	Да	проучи	възможностите	да	наеме	водещи	специалисти	(ако	такива	няма	в	еки-
па)	от	платформата	EURES	или	„сивите	глави“,	за	да	може	да	тръгне	партньорството	без	
проблеми;

Как би трябвало да реагирали работниците/служителите:
	Да	 поискат	 запознаване	 с	 нивото	 на	 технологията	 във	 фирмата	 потенциален	

партньор;
	Посещение-специализация	 еднократно	или	текущо	в	рамките	на	договора	във	

фирмата	партньор;
	Да	поискат	допълнително	обучение,	 за	да	могат	да	 запазят	позицията	 си	и	да	

допринесат	за	успешно	изпълнение	на	договора;

Казус 33: Управителят е принуден да наеме специалист/и от чужбина.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	се	регистрира	и	подаде	заявка	в	платформата	EURES;
	Да	 се	 запознае	 и	 подаде	 заявка	 към	 организациите,	 прилагащи	 инструмента	

„Сиви	глави“;
	Да	се	консултира	с	фирми	за	„ловци	на	глави“;
	Да	се	консултира	с	фирма	от	бранша	от	страната	и	чужбина;

Как биха реагирали работниците/служителите:
	Ще	потърсят	 възможност	да	 сменят	фирмата	 с	 такава	от	 страната	и	чужбина,	

поради	страх	от	уволнение	след	постъпването	на	чуждите	специалисти;
	Да	поискат	реорганизация	на	персонала	и	преквалификация;

Казус 34: По-голяма част от работниците управителят превозва от съседни населени 
места. Поради различни причини, той не е в състояние да изплаща приемлива за тях 
заплата, поради което има опасност те да напуснат.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	 проучи	 възможностите	 за	 организация	 на	 надомна	 работа	 за	 работниците,	

касаеща	дейността	на	фирмата	и	допълнителна	такава;
	Да	потърси	възможности	за	стимулиране	на	персонала	чрез	различни	програми	

и	фондове	–	за	компенсиране	на	транспортните	разходи	на	фирмата;

Как биха реагирали работниците/служителите:
	Да	поискат	допълнителни	източници	на	доходи	от	работодателя;
	Да	потърсят	възможности	за	преквалификация	или	повишаване	на	квалификацията;
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Казус 35: Ръководителите на отделни звена в предприятието нямат авторитет пред 
работниците, от което страда производителността на труда.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	направи	разместване	на	ръководителите	след	оценка	от
отдел	„Човешки	ресурси“	и	външна	консултантска	фирма	за	подбор	на	персонал	на	

техния	потенциал	за	възможните	звена;
	Да	потърси	техни	заместници	от	бюрата	по	труда,	фирми	за	подбор	
на	персонал;
	Да	потърси	заместници	от	платформата	EURES;

Как би трябвало да реагират работниците/служителите:
	Работническите	съвети	и/или	съгласувано	със	синдикат	да	предложат	заместни-

ци	на	ръководителите	от	своите	редици;
	Да	поискат	допълнителна	квалификация	по	управление	на	процеси	и
персонал;

Казус 36: Предприятието произвежда високотехнологична продукция. Персоналът 
обаче застарява и не може да се адаптира към новите технологии.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	подмлади	персонала	като	се	възползва	от	възможностите	на	настойничеството;
	Да	потърси	възможности	за	стимулиране	на	персонала	ако	повиши	квалифика-

цията	си;
	Да	потърси	заместници	от	фирми	за	персонал;
	Да	потърси	заместници	от	платформата	EURES;

Как биха реагирали работниците/служителите:
	Да	поискат	стимули	за	повишение	на	квалификацията;
	Да	потърсят	възможности	за	устройване	в	предприятия	от	бранша;	
	Да	потърсят	възможности	за	реализация	в	чужбина;
	Да	проучват	възможности	за	организиране	на	собствен	бизнес;

Казус 37: В конкретни региони се предлагат стимули за инвестиции в новите бизнес/
работни места, но няма достатъчно квалифицирани кадри.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	организира	сам	или	с	другите	фирми	от	региона	на	център	на	повишаване	

квалификацията	на	потенциални	кадри;
	Да	потърси	възможности	за	привличане/	транспортиране	на	подходящи	кадри	до	

производствената	площадка;
	Да	започне	да	следи	търсещите	работа	в	платформата	EURES;

Как трябва да реагират потенциалните работници/служители:
	Да	потърсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	на	ЦПО	центрове	

за	професионално	обучение	към	НАПОО	–	националната	агенция	за	професионално	обра-
зование	и	обучение	в	съответствие	с	инвестиционните	намерения,	проявени	към	региона	
или	ЕCVET;

	Да	се	възползват	от	стимулите	за	започване	на	собствен	бизнес	след	подбор	на	
квалифициран	персонал;
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Казус 38: Поради липса на подготвени кадри от България собственикът/управителят 
на фирма е принуден да наеме персонал от европейска страна.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	се	регистрира	и	подаде	заявка	в	платформата	EURES;
	Да	потърси	помощта	на	фирма	за	наемане	на	персонал;

Какво може да предприемат работниците/служителите:
	Да	потърсят	възможности	за	квалификация/преквалификация	в	страната	–	ЦПО,	

ECVET	или	в	чужбина	–	ERASMUS;
	Да	потърсят	възможности	за	реализация	в	чужбина	като	се	регистрират	в	плат-

формата	EURES;

Казус 39: Поради липса на подготвени кадри от България собственикът/управителят 
на фирма е принуден да наеме персонал от извъневропейска страна.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	подаде	към	фирми	за	наемане	на	персонал	или	бюрата	по	труда;
	Да	се	информира	за	условията	за	получаване	на	разрешително	на	престой	и	работа;
	Да	проучи	възможностите	във	фирмата	или	консултантската	фирма,	респ.	ЦПО	

за	проверка	нивото	на	квалификацията	на	кандидатите;
	Да	избере	работник/специалист	от	фирмата	за	оказване	на	помощ	при	устройва-

не,	превод,	респ.	усвояване	на	ноу-хау,	което	той	притежава	и	т.н.

Как биха реагирали работниците/служителите:
	Да	поискат	от	собственика/управителя	повишаване	на	квалификацията;
	Да	поискат	от	собственика	информация	за	намеренията	за	структурата	на	персо-

нала	след	връщането	на	наетия	специалист;

Казус 40: Собственикът на компания разкрива производство/филиал в европейска 
страна. Решава да назначи за ръководител български специалист.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	направи	проучване,	кои	ще	бъдат	атрактвните	условия	за	кандидатите	–	по-

високо	заплащане,	издигане	в	кариерата,	получаване	образование	на	децата	и	нещо	друго;
	Да	създаде	процедура	за	избор	на	кандидат;
	Да	потърси	възможности	свои	или	на	консултантски	фирми	за	запознаване	с	осо-

беностите	на	страната,	в	която	ще	се	открива	филиала;

Какво може да предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	в	съответствие	с	позицията,	
която	ги	интересува	във	филиала;

	Да	започната	да	изучават	езика	на	страната/те,	в	която/които	компанията	планира	
да	открива	филиал/и;

Казус 41: Собственикът на компания разкрива производство/филиал в европейска 
страна. Решава да назначи за ръководител местен специалист.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	се	регистрира	и	направи	заявка	в	платформата	ЕURES;
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	Да	проучи	при	какви	условия	би	се	съгласил	местен	специалист	да	стане	ръково-
дител	на	филиала;

	Да	избере	подходящ	специалист	от	фирмата,	който	да	координира	работата	с	фи-
лиала,	респ.	да	му	организира	допълнително	обучение,	в	т.ч.	и	владеене	на	местния	език;

Какво може да предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	в	съответствие	с	позицията,	
която	ги	интересува	във	филиала;

	Да	започната	да	изучават	езика	на	страната/те,	в	която/които	компанията	планира	
да	открива	филиал/и;

Казус 42: Собственикът на компания разкрива производство/филиал в извъневропей-
ска страна. Решава да назначи за ръководител български специалист.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	проучи	във	Министерството	на	външните	работи	как	законодателно	са	защи-

тени	интересите	на	българския	специалист;
	Да	проучи	какви	са	особеностите	на	законодателството	на	избраната	страна	за	

филиал	на	фирмата;
	Да	проучи	при	какви	условия	би	се	съгласил	специалист	от	фирмата	да	стане	

ръководител	на	филиала;
	Да	създаде	процедура	за	избор	на	кандидат;
	Да	потърси	възможности	свои	или	на	консултантски	фирми	за	запознаване	с	осо-

беностите	на	страната,	в	която	ще	се	открива	филиала;
	Да	избере	подходящ	специалист	от	фирмата,	който	да	координира	работата	с	фи-

лиала,	респ.	да	му	организира	допълнително	обучение,	в	т.ч.	и	владеене	на	местния	език;

Какво може да предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	в	съответствие	с	позицията,	
която	ги	интересува	във	филиала;

	Да	започната	да	изучават	езика	на	страната/те,	в	която/които	компанията	планира	
да	открива	филиал/и;

Казус 43: Собственикът на компания разкрива производство/филиал в извъневропей-
ска страна. Решава да назначи за ръководител местен специалист.

Какво може да направи собственика/управителя:
	Да	се	информира	за	условията	наемането	на	местни	специалисти	от	местна	или	

българска	фирма	за	наемане	на	персонал;
	Да	проучи	при	какви	условия	би	се	съгласил	местен	специалист	да	стане	ръково-

дител	на	филиала;
	Да	избере	подходящ	специалист	от	фирмата,	който	да	координира	работата	с	фи-

лиала,	респ.	да	му	организира	допълнително	обучение,	в	т.ч.	и	владеене	на	местния	език;

Какво може да предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	в	съответствие	с	позицията,	
която	ги	интересува	във	филиала;
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	Да	започната	да	изучават	езика	на	страната/те,	в	която/които	компанията	планира	
да	открива	филиал/и;

Казус 44: Предприятието е поделение на мултинационална компания. Нивото на тех-
нология е сравнително ниско в сравнение в подобни в други страни. 

Какво може да направи управителят:
	Съвместно	със	синдикатите	да	обсъдят	стратегията	на	фирмата	относно	поделе-

нието	в	страната;
	Да	поиска	от	собствениците	да	организират	повишение	на	квалификацията	на	

работниците/служителите;
	Да	проучи	възможностите	за	стимули	за	компанията-майка	за	издигане	нивото	на	

технологията,	респ.	съхраняване	и	привличане	на	нова	работна	ръка;

Какво могат предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	си;
	Да	потърсят	възможностите	за	реализация	в	другите	поделения	на	компанията	

извън	България;

Казус 45: Клиентът на едно предприятие отлага изпълнението на конкретна поръч-
ка за 6 месеца до 1 година. Управителят не може да формира фонд работна заплата и 
има опасност възлови специалисти да напуснат. Същевременно в региона има фир-
ми с подобна дейност, а засегнатото предприятие е член на браншови съюз. 

Какво може да направи управителят/собственика:
	Да	потърси	възможност	за	предоставяне	на	възлови	специалисти	временно	на	

други	фирми	от	бранша,	в	т.ч.	и	срещу	стимулиране;
	Да	 съгласува	 със	 синдикатите	 спазването	 на	 браншови	 споразумения	 срещу	

кражба	на	кадри;

Какво могат да предприемат засегнатите специалисти:
	Да	проучат	възможности	за	реализация	като	специалист	временно	във	фирма	със	

сходна	дейност;
	Да	поиска	от	управителя	намалено	възнаграждение,	но	възможност	за	повишава-

не/	допълнителна	квалификация	за	сметка	на	фирмата;

Казус 46: Предприятието се създадено и се управлява като семейна фирма. Пред се-
мейния съвет стои въпросът кой и кога да го наследи.

Какво може да направи управителят:
	Да	възложи	на	специализирана	фирма	текущ	анализ	на	възможностите	на	нае-

тия/семейния	персонал	за	управление	на	дейността;
	Да	проучи	възможностите	за	поемане	обучение	на	подходящи	за	бъдещи	управи-

тели	служители	на	фирмата;
	Да	проучи	възможностите	за	превръщането	є	в	акционерно	дружество,	с	цел	за-

пазване	на	дейността,	привличане	на	капитал	и	намиране	на	подходящ	управител	от	новите	
акционери;

	Да	проучи	възможностите	за	сливане,	продажба	на	подходяща	компания	или	пре-
доставяне	управлението	на	опитни	специалисти,	като	се	подготви	съответния	проектодого-
вор	с	изисквания	за	запазване	интересите	на	собствениците,	респ.	възлови	специалисти;
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Какво могат предприемат работниците/служителите:
	Да	се	интересуват	от	стратегията	за	развитието	на	предприятието	и	своевремен-

но	да	търсят	възможности	за	повишаване	на	квалификацията	си	в	управление	на	дейност	и	
персонал	в	страната	и	чужбина,	напр.:

o Курсове	в	страната;
o Специализация	във	фирма	със	сходна	дейност;

Г. Мисли и съвети относно трудовата мобилност

	Мобилността	е	отговорност.	Затова	преди	да	решите	да	станете	мобилни	дайте	
си	отговор	дали	с	решението	сте	проявили	достатъчно	отговорност	към:
o Колегите;
o Компанията,	която	напускате;
o Семейството;
o Децата;
o Родители	и	т.н.

	Мобилността	е	предизвикателство.	Затова	преди	да	вземете	решение	направете	
оценка	дали	сте	склонен	към	авантюри,	да	преживявате	лесно	разочарования	и	
загуби;

	Мобилността	изисква	приспособяване	 към	друг	правов	 ред,	 култура,	 религия,	
морални	ценности	т.н.	Готов	ли	сте,	имате	способност	за	това?

	Мобилността	е	шанс	–	 за	професионално	развитие,	 за	кариера,	 за	материално	
благополучие,	но	изисква	жертви	по	отношение	семейство,	приятели,	деца	и	т.н.	
Готов	ли	сте	на	жертви?

		Мобилността	е	въпрос	на	избор	и	оценка	на	възможности.	Отговорете	си	преди	
да	вземете	решение:
o	 Проверили	ли	сте	всички	възможност	да	реализиране	вашите	амбиции,	жела-

ния	и	цели	на	територията,	на	която	се	намирате;
o Проучили	ли	сте	всички	инструменти	за	професионална,	кариерна	реализа-

ция	и	материален	доход;

	Мобилността	е	проверка	на	вашите	професионални	и	морални	качества.	Готов	
ли	сте	да	правите	компромиси	в	това	отношение	и	претърпите	разочарования?
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