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Â áðîÿ ÷åòåòå: Èí ôîð ìà öèîí íèÿò áþ ëå òèí å ïðåä íàç íà ÷åí çà ðà áî
òå ùè â ãîð ñêî òî ñòî ïàí ñòâî, â äúð âîîá ðà áîò âà ùî òî, 
ìå áåë íî òî, öå ëó ëîç íîõàð òèå íî òî ïðîèç âîä ñòâî, â 
îò ðàñ ëî âè òå íàó÷ íè îð ãà íè çà öèè è èí ñòè òó òè, êàê òî è 
â äðó ãè ñðîä íè äåé íîñ òè.

×ðåç íå ãî ìî æå äà ïî ëó ÷à âà òå àê òóàë íà è ïî ëåç íà 
èí ôîð ìà öèÿ, äà îáìå íÿòå îïè ò, äà ïðà âè òå ñúîá ùå íèÿ, 
äà ðåê ëà ìè ðà òå âà øà òà ïðî äóê öèÿ, äà òúð ñè òå è ïðåä ëà
ãà òå òåõ íè êà, ìà òå ðèà ëè è äðó ãè, äà îá ÿâÿâà òå òå ëå ôî
íè è àä ðå ñè çà êîí òàê òè.

Öåíàòà íà ãîäèøíèÿ àáîíàìåíò å 20 ëåâà.
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BIG / STSABGSF, IBAN / BG48STSA93000010117490

Ñ íàñ ìîæåòå äà ñå ñâúðæåòå íà:
1606 Ñîôèÿ, óë. „Âëàäàéñêà“ ¹ 29

òåëåôîíè: (02) 952 31 21, ôàêñ: 851 73 97
 Email: fsogsdp@abv.bg; www.fsogsdp.bg

 Синдикални новини

 аПЕл 
 „ПодкРЕПа За УкРаЙна“

 отговоРи на 
 интЕРЕСУващи ви
 въПРоСи 

 дРУга актУална 
 инфоРмация 

ЧЕСТИТА СЕДМИЦА НА ГОРАТА!
Поздравления за всички, които свързаха и свързват живота си с българската гора 

и нейното по-добро бъдеще. 
Поздравления за всички, които понесоха стоически експериментите с горското ни 

стопанство през последните десетилетия и не загубиха вярата си .
Поздравления за тези, за които чест, достойнство, коректност и професионализъм 

не са само думи, а начин на живот.
За всички Вас, здраве и успехи в служба на БЪЛГАРСКАТА ГОРА!
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от много дни в Украйна се води жестока вой-
на. кнСБ осъжда всички действия, които водят до 
невинни жертви. Хиляди украинци напуснаха стра-
ната си, принудени да търсят убежище и защита от 
ужаса на войната. 

Украинският народ се нуждае от бързи и спеш-
ни действия за оказване на подкрепа.

конфедерация на независимите синдикати 
в България, заедно с благотворителния си фонд 
„Проф. д-р Желязко Христов“ се присъединяват 
към националната благотворителна кампания на 
Българския червен кръст за набиране на финансови средства и материална помощ за постра-
далите от войната в Украйна.

конфедерацията призовава своите членове да проявят съпричастност като се включат в 
акцията и дарят нови дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, 
палатки, фенери, батерии и генератори.

материалните даренията ще бъдат приемани, както следва:
ü за гр. София - в централата на кнСБ на пл. „македония“ № 1;
ü за страната - в Регионалните съвети на кнСБ (информация за адреси и телефони на 

лица за контакт за всички РС на кнСБ можете да намерите в интернет страницата на кнСБ 
https://knsb-bg.org/index.php/kontakti/regionalni-saveti-na-knsb/, както и по-долу). 

Получените дарения в централата на кнСБ ще бъдат предадени на централата на Бъл-
гарски червен кръст в София. даренията в РС на кнСБ ще бъдат насочени към областните 
структури на БЧк в страната.

Призоваваме фирми, организации и предприятия в цялата страна да подкрепят благотвори-
телната кампания на БЧк и кнСБ в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарения 
по тяхна преценка.  

материалните дарения ще бъдат приемани в централата и Регионалните съвети на кнСБ 
от 1 март.

Подкрепата си за пострадалия украински народ желаещите могат да изразят и чрез дарения 
на финансови средства по сметката на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF;
УниКредит Булбанк 
Основание за превода: подкрепа за пострадали в Украйна
набраните финансови средства за благотворителната кампания, ще бъдат преведени на 

Български червен кръст за целите на кампанията. 

Нека покажем своята солидарност с украинския народ в този тежък момент! 
Всяко дарение е помощ, подкрепа и надежда.

Лице за контакт: Рени Джагалова – телефон – 0884458554, имейл: rpsaltova@citub.net  

А П Е Л

Ñèíäèêàëíè íîâèíè

ДЕВЕТИ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ – 10-11.05.2022 г.
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Какви документи е задължен да издава 
работодателят на своите работници и служители

Òîâà âè èíòåðåñóâà

Работодателят е длъжен в законоустановения 
срок да издава на работника или служителя след-
ните документи:

- Извлечение от ведомостите за заплати.
Работодателят е длъжен да издава при поис-

кване от работника или служителя извлечение от 
ведомостите за заплати за изплатените или неиз-
платените трудови възнаграждения и обезщете-
ния /чл. 128, ал. 3 кт/

тези извлечения установяват задълженията 
на работодателя за парични вземания на работ-
ника или служителя за трудови възнаграждения /
основно и допълнителни/ и обезщетения.

неизпълнението на задължението на работо-
дателя представлява нарушение на трудовото за-
конодателство, поради което всеки работник или 
служител има право да сигнализира съответната 
инспекция по труда.

- Документи, удостоверяващи факти, свър-
зани с трудовото правоотношение

По писмено искане на работника или слу-
жителя работодателят е длъжен да му издаде и 
предостави необходимите документи, удостове-
ряващи факти, свързани с трудовото правоотно-
шение, в 14-дневен срок от  искането /чл. 128а, 
ал. 1 кт/. документите имат удостоверителен 
характер относно факти и обстоятелства, свър-
зани с възникването, изпълнението и прекратя-
ване на трудовото правоотношение. например 
относно основанието за възникване /безсрочен 
или срочен трудов договор/, заемана длъжност, 
размер на трудовото възнаграждение, размер на 
ползван или неползван отпуск и др.

Задължението на работодателя възниква, ко-
гато работникът или служителят е направил пис-
мено искане.

Срокът за изпълнение на задължението е 14 
календарни дни от искането. Срокът започва да 
тече от деня, следващ деня на подаване на иска-
нето.

За да се избегнат спорове относно изпълне-
нието на това задължение, работодателят следва 
да удостовери предоставянето на издадените до-
кументи и датата, на която ги и връчил на работ-
ника или служителя.

Работодателят и виновните длъжностни лица 
отговарят солидарно за вредите, причинени на 

работника или служителя поради неиздаване 
или несвоевременно издаване на необходимите 
му документи, удостоверяващи факти, свързани 
с трудовото правоотношение. обезщетението 
обхваща всички претърпени вреди, включително 
и неимуществени /чл. 226, ал. 1, т. 1 кт/. отго-
ворността се реализира по съдебен ред.

- Заверени копия от документи, съхраня-
вани в трудовото досие.

Работникът или служителят има право да по-
лучава заверени копия от документи, които се 
съхраняват в трудовото досие. това право на ра-
ботника или служителя е уредено с разпоредбата 
на чл. 128б, ал. 4 кт. в досието се съхраняват до-
кументи, свързани с възникването, изпълнението 
и прекратяването на трудовото правоотношение. 
такива са трудовият договор, допълнителни спо-
разумения към него, различни видове заповеди /
за полагане на извънреден труд, за ползване на 
платени и неплатени отпуски, за командироване, 
за прекратяване на трудовия договор и др./.

Съответно на правото на работника или 
служителя е задължението на работодателя да 
направи копия на документи от досието, да ги 
завери и да ги предостави на работника или слу-
жителя.

По отношение на реда за получаване на заве-
рени копия от документи, които се съхраняват в 
трудовото досие, разпоредбата на чл. 128б, ал. 4 
кт препраща към реда на чл. 128а кт /ал. 1 ре-
гламентира реда за издаване и предоставяне на 
удостоверителни документи/. 

Следователно:
- Задължението на работодателя възниква, 

когато работникът или служителят направи пис-
мено своето искане;

- в 14-дневен срок от постъпване на писме-
ното искане на работника или служителя рабо-
тодателят е длъжен да му предостави заверени 
копия на съответните документи.

Съгласно чл. 226, ал. 1, т. 1 кт работодателят 
и виновните длъжностни лица отговарят соли-
дарно за вредите, причинени на работника или 
служителя поради неиздаване или несвоевре-
менно издаване на необходимите му документи, 
удостоверяващи факти, свързани с трудовото 
правоотношение.
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След като заверени копия от документи, съх-
ранявани в трудовото досие, се получават от ра-
ботника или служителя по същия ред, по който 
му се издават документи, удостоверяващи факти, 
свързани с трудовото правоотношение, работо-
дателят и виновните длъжностни лица би след-
вало да носят и същата отговорност, каквато е 
предвидено в чл. 226, ал. 1, т. 1 кт.

С оглед на това от работодателя и виновните 
длъжностни лица би могла да се търси отговор-
ност както когато на работника или служителя не 
са предоставени заверени копия на документи, 
които се съхраняват в трудовото му досие, така и 
когато копията на документите са предоставени 
със закъснение, т.е. след изтичане на законово 
определения 14-дневен срок.

обезщетението по чл. 226, ал. 1 кт обхваща 
всички претърпени вреди от работника или слу-
жителя, включително и неимуществените.

отговорността за обезщетението по л. 226, 
ал. 1 кт се реализира по съдебен ред, като дав-
ностният срок за предявяване на иска е 3-годи-
шен.

- Характеристика и препоръка
По писмено искане на работника или служи-

теля работодателят е длъжен да му предостави 
обективна и справедлива характеристика за не-
говите професионални качества и за резултатите 
от трудовата му дейност или обективна и спра-
ведлива препоръка при кандидатстване за работа 
при друг работодател /чл. 128а, ал. 2 кт/.

Задължението на работодателя възниква, ко-
гато работникът или служителят е направил пис-
мено искане. Писменото искане може да бъде 
направено както при прекратяване на трудовото 
правоотношение, така и по време не неговото съ-
ществуване.

Срокът за изпълнение на задължението е 14 
календарни дни от искането.

Характеристиката трябва да отразява по 
обективен и справедлив начин професионалните 
качества и резултатите от трудовата дейност на 
работника или служителя.

Препоръката е необходима на работника или 
служителя при кандидатстване за работа при 
друг работодател и тя също трябва да отговаря 
на критериите за обективност и справедливост.

- Образци на документи за осигурителен 
стаж и доход

Задължението за издаване на документи за 
осигурителен стаж и/или осигурителен доход 
произтича от осигурителното законодателство.

Съгласно чл. 5, ал. 7, т. 2 от кодекса за соци-
ално осигуряване /кСо/ осигурителят е длъжен 
да издава безплатно документи за осигурителен 
с8таж /образец УП.3/ и/или за осигурителен до-

ход /образец УП-2/ и/или категория труд.
Задължението възниква, когато осигурено-

то лице /работникът или служителят/ или негов 
представител направи искане до осигурителя /
работодателя/ да му бъдат издадени документи 
за осигурителен стаж и доход – за периоди преди 
01.01.2000 г.

Срокът за издаване и предоставяне на доку-
ментите е до 14 календарни дни от искането.

искането може да бъде направено както по 
време на съществуване на трудовото правоотно-
шение, така и след неговото прекратяване.

важно и да се отбележи, че осигурителят е 
длъжен да издава документи за осигурителен 
стаж и/или осигурителен доход и /или катего-
рия труд на осигурени при него лица, както да 
удостоверява факти и обстоятелства, свързани с 
тях, и когато е направено искане от съответните 
длъжностни лица от териториалното поделение 
на националния осигурителен институт /нои/ 
- чл. 5, ал. 7, т. 3 кСо. Срокът е 14-дневен от 
искането.

Освен това, осигурителят е длъжен:
- да съхранява за срок от 50 години, счита-

но от 1 януари на отчетния период, следващ от-
четния период, за който се отнасят, ведомости за 
заплати, трудови договори, допълнителни спора-
зумения, заповеди за назначаване, допълнител-
ни споразумения/заповеди за преназначаване, 
заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 
30 работни дни в една календарна година, запо-
веди за прекратяване на трудови или служебни 
правоотношения; документите се съхраняват по 
реда, определен в Закона за националния архи-
вен фонд;

- /в сила от 01.01.2022 г./ до 25-то число на 
месеца, следващ месеца на прекратяване на оси-
гуряването, да представи на националния оси-
гурителен институт документ, удостоверяващ 
продължителността на осигурителния стаж от 
първа и/или втора категория труд, придобит пир 
него от лицето; в документа осигурителят впис-
ва и съответната разпоредба от Правилника за 
категоризиране на труда при пенсиониране и/
или от наредбата за категоризиране на труда при 
пенсиониран, по която предлага да се зачете оси-
гурителният стаж.

- контролът по спазването на чл. 5, ал. 7 
кСо се осъществява от органите на национал-
ния осигурителен институт. контролните органи 
на нои имат раво да налагат санкции при не-
издаване или несвоевременно издаване на до-
кументите за осигурителен стаж и доход, или 
при неудостоверяване на факти и обстоятелства, 
свързани с тях.
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Îòãîâîðè íà âàøè âúïðîñè:

Въпрос: Искам да планирам 
почивката си през новата година. 
В тази връзка, моля да разясните, 
как мога да ползвам платения си 
годишен отпуск, какви са условия-
та за придобиване на това право и 
каква е процедурата за заявяване-
то му?

 Отговор: Съгласно чл. 155 от 
кодекса на труда /кт/ всеки работ-
ник или служител има право на 
основен платен годишен отпуск, в 
размер от минимум 20 работни 
дни.

При постъпване на работа за 
първи път работникът или служи-
телят може да ползва платен годи-
шен отпуск, когато придобие 
най-малко 4 месеца трудов стаж /
чл. 155, ал. 2 кт – изм. дв, бр. 107 
от 2020 г./. достатъчно е тези пър-
воначални 4 месеца трудов стаж да 
бъдат веднъж натрупани, без значе-
ние по колко трудови правоотноше-
ния ще стане това, или при колко 
различни работодатели, за да може 
лицето да ползва платен годишен 
отпуск по реда, предвиден в закона.

някои категории работници и 
служители, поради и в зависимост 
от особения характер на работата, 
която извършват, имат право на 
удължен платен годишен отпуск, в 
който са включени двадесетте дни 
основен платен годишен отпуск /
чл. 155, ал. 5, изр. Първо/, а катего-
риите работници и служители и 
минималният размер на този отпуск 
се определят от министерския 
съвет – чл. 24-31 от наредбата за 
работното време, почивките и 
отпуските /нРвПо/.

Право на удължен платен годи-
шен отпуск имат и непълнолетните 
работници и служители, включи-
телно за годината, в която навър-
шат 18 години /чл. 305, ал. 4 кт/, 
както и работниците и служителите 
с трайно намалена работоспособ-

ност 50 и повече от 50 на сто /чл. 
319 кт/. За тях размерът на основ-
ния платен годишен отпуск е 26 
работни дни.

Разпоредбата на чл. 156 кт 
предвижда и два вида допълните-
лен платен годишен отпуск в раз-
мер от не по-малко от 5 работни 
дни: за работа при специфични 
условия и рискове за живота и 
здравето, които не могат да бъдат 
отстранени, ограничени или нама-
лени, независимо от предприетите 
мерки /например за миньори, водо-
лази, членове на екипажите от 
летателните състави на въздухоп-
лаването и др./ и за работа при 
ненормиран работен ден.

Режимът на ползване на плате-
ния годишен отпуск обхваща и 
трите посочени разновидности – 
основен, удължен и допълнителен 
платен годишен отпуск. независимо 
дали един служител има право 
само на основен платен годишен 
отпуск в размер от 20 работни дни, 
на удължен платен годишен отпуск 
или ползва и допълнителен отпуск, 
редът и начинът на ползване, отла-
гане на ползването и т.н. са едни и 
същи.

Съгласно чл. 172 кт платеният 
годишен отпуск се разрешава на 
работника или служителя навед-
нъж или на части. а според чл. 173, 
ал. 1 кт платеният годишен отпуск 
се ползва от работника или служи-
теля с писмено разрешение от 
работодателя. Законът не предвиж-
да императивни процедури, форми 
и образци за осъществяване на 
ползването на платения отпуск. в 
практиката се прилага връчване на 
писмен документ /чл. 22, ал. 2 
нРвПо/ в свободен текст до рабо-
тодателя – заявление или молба за 
ползване на отпуск.

не са рядкост и случаите в 
практиката, в които работодателят 

е изготвил вътрешнофирмени обра-
зци за заявяване на писмено жела-
ние от страна на работниците за 
ползване на платен годишен отпуск. 
въз основа на този документ рабо-
тодателят издава и връчва на работ-
ника или служителя заповед за раз-
решаване на отпуска. в много 
предприятия прекият ръководител 
на съответното звено /цех, отдел 
или дирекция/ парафира /подписва/ 
разрешителната заповед преди 
ръководителя на цялото предприя-
тие. тази практика е удачна с оглед 
на това, че прекият ръководител е 
най-добре запознат с натовареност-
та на звеното и състоянието на 
работната сила във всеки момент и 
това е превантивен механизъм за 
обезпечаване на нормалното проти-
чане на работния процес.

Според чл. 173, ал. 5 кт работ-
никът или служителят използва 
платения си годишен отпуск до 
края на календарната година, за 
която се отнася. Работодателят е 
длъжен да разреши платения годи-
шен отпуск на работника или слу-
жителя до края на съответната 
календарна година, освен ако полз-
ването му е отложено по реда на 
чл. 176 кт. в този случай на работ-
ника или служителя се осигурява 
ползване на не по-малко от полови-
ната от полагащия му се за кален-
дарната година платен годишен 
отпуск.

Поначало работникът или слу-
жителят не може да бъде принуден 
от работодателя против волята си 
да използва своя платен годишен 
отпуск. Разпоредбата на чл. 173, ал. 
4  кт предвижда, че работодателят 
има право да предостави платения 
годишен отпуск на работника или 
служителя и без негово съгласие по 
време на престой повече от 5 работ-
ни дни, при ползване на отпуска 
едновременно от всички работници 

Как да планираме отпуска си за новата година – 
основен, удължен или допълнителен
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и служители /едновременното 
ползване на отпуска от всички 
работници и служители следва да е 
предвидено в нормативен акт или в 
правилника за вътрешния трудов 
ред – чл. 37б, ал. 1, т. 3 нРвПо/, 
както и в случаите, когато работни-
кът или служителят след покана от 
работодателя не е поискал отпуска 
си до края на календарната година, 
за която се полага /поканата трябва 
да бъде в писмен вид – чл. 37б, ал. 

1 т. 3 /нРвПо/.
Съгласно чл. 176а, ал. 1 кт, 

когато платеният годишен отпуск 
или част от него не е ползван до 
изтичане на две години от края на 
годината, за която се полага, неза-
висимо от причините за това, пра-
вото на ползването му се погасява 
по давност. а когато платеният 
годишен отпуск е отложен по този 
ред, правото на работника или слу-
жителя на ползването му се погася 

по давност след изтичане на две 
години от края на годината, в която 
е отпаднала причината за неползва-
нето му – чл. 176а, ал. 2 кт.

Следва да се има предвид, че 
според чл. 70, ал. 4 кт, в срока за 
изпитването не се включва време-
то, през което работникът или слу-
жителят е бил в законоустановен 
отпуск или по други уважителни 
причини не е изпълнявал работата, 
за която е сключен договорът.

Въпрос: Работех  по трудово 
правоотношение и работодате-
лят започна да не ми изплаща в 
срок трудовото възнаграждение 
или ми изплащаше само част от 
него. След като разговарях няколко 
пъти с него и той ми отговаряше, 
че в момента има финансови 
затруднения, аз го информирах, че 
ще подам сигнал до Инспекцията 
по труда. Веднага след това той 
ми прекрати трудовия договор, 
според мен незаконно. Въпросите 
ми са следните - пред кой орган 
мога да обжалвам незаконното ми 
уволнение и да поискам работода-
телят да ме възстанови на рабо-
та и да ми изплати неизплатени-
те трудови възнаграждения и 
обезщетения? В какви срокове 
мога да потърся правата си пред 
съответните органи?

 Отговор: След като считате че 
трудовото ви правоотношение е 
прекратено незаконосъобразно и 
след като по време на съществуване 
на трудовия договор работодателя 
не е изплащал договорената между 
страните заплата между вас и с 
работодателя е възникнал трудов 
спор - чл.357, ал. от кодекса на 
труда /кт/. в кт е предвидена 
защита срещу незаконно уволнение 
и възможност за оспорване на 
законността на уволнението. 
Съгласно чл.344, ал.1 от кт - 
Работникът или служителят има 
право да оспорва законността на 
уволнението пред работодателя или 

пред съда и да иска:
1. признаване на уволнението 

за незаконно и неговата отмяна;
2. възстановяване на предиш-

ната работа;
3. обезщетение за времето, 

през което е останал без работа 
поради уволнението;

Работникът може да се обърне 
и към работодателя и да поиска той 
сам да отмени заповедта за прекра-
тяване на трудовото правоотноше-
ние. Работодателят може и по свой 
почин да отмени заповедта за увол-
нение до предявяването на иск от 
работника или служителя пред 
съда – чл.344, ал.2 от кт. 

Съгласно чл.103 от 
гражданския процесуалния кодекс 
/гПк/ исковете за признаване на 
уволнението за незаконно и него-
вата отмяна; възстановяване на 
предишната работа и обезщетение 
за времето, през което е останал 
без работа поради уволнението и 
други обезщетения са подсъдни на 
районния съд. Според чл. 105 на 
гПк исковете се подават от работ-
ника пред съответния районен съд, 
в района на който е постоянния 
адрес или седалището на ответни-
ка. когато работникът оспорва 
незаконно уволнение и претендира 
неизплатени заплати и обезщете-
ния той е  ищец по делото, а рабо-
тодателя е ответник. изключение 
от чл.105 на гПк, е че работникът 
може да предяви иск срещу работо-
дателя си и по мястото, където той 

обичайно полага своя труд - чл. 114 
от гПк. Работникът като ищец 
може да избере пред кой съд да 
образува делото - пред този в който 
се намира седалището и адреса на 
работодателя му или в района на 
съда, в който обичайно полага своя 
труд.

в чл.358 от кт са уредени сро-
ковете в които работниците могат 
да предявяват искове по трудови 
спорове. в чл.358, ал.1, т.2 от кт е 
предвидено че когато се оспорва 
законността на прекратяването на 
трудово правоотношение срока е 
2-месечен.  Сроковете в които 
могат да се предявят искове пред 
съда за осъждане на работодателя 
да изплати дължими но неизплате-
ни трудови възнаграждения и обез-
щетения е 3-годишен. 

Съгласно чл.358, ал.2 от кт 
Сроковете започват да текат, както 
следва:

1. за искове за отмяна на дис-
циплинарни наказания и за измене-
ние на мястото и характера на 
работата - от деня, в който на 
работника или служителя е била 
връчена съответната заповед, а при 
искове относно прекратяване на 
трудовото правоотношение - от 
деня на прекратяването. 

2. за другите искове - от деня, в 
който правото, предмет на иска, е 
станало изискуемо или е могло да 
бъде упражнено. При парични взе-
мания изискуемостта се смята 
настъпила в деня, в който по взема-

Пред кой орган и в какъв срок мога да обжалвам незаконното ми 
уволнение и да поискам да бъда възстановен на работа, както и 
да бъде осъден работодателят да ми изплати дължимите трудови 

възнаграждения и обезщетения
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нето е трябвало да се извърши 
плащане по надлежния ред. 

Следователно от деня когато 
работодателят ви е прекратил тру-
довото правоотношение и ви е 
връчил заповедта за уволнение – 
от този момент ви тече 2 – месеч-
ния срок за обжалване пред съот-
ветния районен съд, т.е. в този 
срок може да се обърнете с искова 
молба към съда и да поискате от 
него да признае уволнението за 
незаконно и неговата отмяна, както 
и да бъдете възстановен на пре-
дишната работа.

Срокът в който може да потър-
сите неизплатените трудови въз-

награждения и обезщетения от 
съда е 3-годишен съгласно чл.358, 
ал.2, т.2 от кт и чл.111, чл.112 и 
чл.114 от Закона за задълженията и 
договорите /ЗЗд/.  трябва да имате 
предвид, че срока започва да тече 
от деня, в който правото, предмет 
на иска е станало изискуемо или  е 
могло да бъде упражнено, т.е при 
трудовите възнаграждения срокът 
тече от момента /датата/ в който 
работодателят е бил длъжен да ви 
изплати съответното месечно тру-
дово възнаграждение. трябва да 
имате предвид че ако имате дължи-
ми трудови възнаграждения, които 
е трябвало да ви бъдат изплатени 

преди повече от три години, рабо-
тодателя може да направи възраже-
ние за изтекла давността. ако има 
такова възражение и е изтекла 
3-годишната давност искът ще ви 
бъде отхвърлен, за тези възнаграж-
дения които са се погасили по дав-
ност. За обезщетенията по кт, дав-
ността също е 3-годишна и тя тече 
от момента в който сте имали право 
да получите съответното. 

Справка: 
чл.344, ал.1 и ал.2 от КТ; чл. 

357, ал.1 от КТ; чл. 358, ал.1 и 
ал.2 от КТ; чл.111, чл.112 и чл.114 
от ЗЗД; чл.103 от ГПК; чл.105 от 
ГПК и чл.114 от ГПК.

Въпрос: Има ли право на обез-
щетение по чл. 222, ал. 3 КТ лице, 
наш бивш служител, чийто тру-
дов договор е прекратен през 2020 
г.? След това е получавал обезще-
тение за безработица и по време 
на получаването придобива право 
на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. Лицето претендира 
ние да му изплатим обезщетение-
то, защото сме негов последен 
работодател. Има ли право на 
обезщетение?

 Отговор: Съгласно чл. 222, 
ал. 3 кт при прекратяване на тру-
довото правоотношение, след като 
работникът или служителят е при-

добил право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, 
той има право на обезщетение от 
работодателя в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за 
срок от 2 месеца, а ако е придобил 
при същия работодател или в 
същата група предприятия 10 
години трудов стаж през послед-
ните 20 години – на обезщетение в 
размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 6 месе-
ца. това обезщетение може да се 
изплаща само веднъж.

Следователно правото на обез-
щетение в размер на брутното тру-

дово възнаграждение за срок от 6 
месеца възниква за работниците и 
служителите, които са придобили 
общо трудов стаж с продължител-
ност от 10 и повече години през 
последните 20 години при същия 
работодател или в същата група 
предприятия.

обезщетението поради пенси-
ониране се изплаща само когато 
към датата на прекратяване на 
трудовия договор работникът или 
служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и 
възраст по реда и при условията 
на кодекса за социално осигурява-
не.

Въпрос: При изтекло решение 
на ТЕЛК /валидно до 17.09.2021 г. 
включително/ дали полагаемият 
платен годишен отпуск от 26 
работни дни се изчислява пропор-
ционално до тази дата, или него-
вият размер се запазва на 26 
работни дни до края на 2021 г., за 
която е било в сила ТЕЛК реше-
нието?

 Отговор: Според чл. 319 кт 
работниците и служителите с трай-
но намалена работоспособност 50 
и над 50 на сто имат право на осно-
вен платен годишен отпуск в раз-
мер не по-малко от 26 работни дни. 
Според чл. 61, ал. 1, т. 3 от наредба 
за медицинската експертиза /
нмЕ/, експертизата за трайно 
намалената работоспособност 
включва определяне на срока на 
инвалидността и датата, на която 

изтича определеният срок на инва-
лидност.

в самата разпоредба на чл. 319 
кт е посочено, че отпускът е 
„основен”, т.е. като основният пла-
тен годишен отпуск по чл. 155 кт. 
в ал. 2 на чл. 173 кт е установено, 
че работникът или служителят е 
длъжен да използва платения си 
годишен отпуск до края на кален-
дарната година, за която се полага. 
от тези разпоредби следва, че и 
отпускът по чл. 319 кт е за кален-
дарна година.

Бихме искали да обърнем вни-
мание, че съгласно § 20 от 
Преходните и заключителни разпо-
редби на Закона за мерките и 
действията по време на извънред-
ното положение, обявено от 
народното събрание от 13.03.2020 
г. и за преодоляване на последици-

те експертните решения на тЕлк и 
нЕлк за определяне на трайно 
намалена работоспособност /вид и 
степен на увреждане, при които 
срокът на инвалидност е изтекъл 
по време на извънредното положе-
ние или на извънредната епиде-
мична обстановка, продължават 
действието си по време на извън-
редното положение, съответно на 
извънредната епидемична обста-
новка и три месеца след нейната 
отмяна.

С оглед на фактическата обста-
новка считаме, че лицето има 
право на не по-малко от 26 работни 
дни, тъй като решението на тЕлк 
продължава действието си по 
време на извънредното положение, 
съответно на извънредната епиде-
мична обстановка, и три месеца 
след нейната отмяна.
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Предстои провеждането на Осмия редо-
вен конгрес на ФСОГСДП.

За дата и място на провеждане ще бъде-
те своевременно информирани.

***
На 21 януари 2021 г. се проведе среща с 

министъра на земеделието, храните и горите.
от страна на кнСБ участваха:
- Пламен димитров – президент на кнСБ
- Петър абрашев – председател на 

фСогСдП
- Светла василева – председател на фнСЗ
на срещата бяха разисквани въпроси, 

свързани с новата структура и функции на 
отделящата се от министерство на земеделие-
то, храните и горите /държавна агенция по 
горите/. Също така беше обсъдена и структу-
рата на държавните предприятия. Разискван 
бе и въпроса за увеличение на работните 
заплати с новия бюджет на фона на растящата 
инфлация.

***
На 17.02.2022 г. се проведе заседание 

на Координационния съвет на КНСБ. на 
заседанието бяха разгледани следните 
въпроси:

- актуална обществено-политическа и 
социално-икономическа ситуация в страната;

- информация за изпълнението на дър-
жавния бюджет към януари 2022 г.;

- Становище на кнСБ по проекта на 
Бюджет 2022, Позиция на кнСБ по проекта 
на бюджета на доо за 2022 г. и Становище 
на кнСБ по проекта на бюджет на нЗок за 
2022 г.;

- отчетен доклад на кнСБ за мандат 
2017-2022 г.

- Подготовка за провеждането на 9-ия 
конгрес на кнСБ и други въпроси от компе-
тенцията на кС.

Специалната награда на името на „Проф. 
кръстю Петков – За цялостен принос в раз-
витието на синдикалното движение в 
България” за 2021 г. от страна на фСогСдП 
получи Емил иванов – председател на Со 
при Рдг Берковица и член на Управителния 
съвет на фСогСдП.

За Синдикалист на годината – 2021 г. от 
страна на фСогСдП бе удостоена Соня 
Стайкова – председател на Со при „кастамону 
България” ад с. горно Сахране и член на 
Управителния съвет на фСогСдП.

Èç äåéíîñòòà íà Ôåäåðàöèÿòà

Въпрос: При положен труд 
извън работно време, има ли увели-
чение на трудовия стаж в години 
или месеци?

 Отговор: трудовият стаж се 
изчислява според чл. 355, ал. 1 кт 
в дни, месеци и години. За 1 ден 
трудов стаж се признава времето, 
през което работникът или служи-
телят е работил най-малко полови-
ната от законоустановеното за него 
работно време за деня по едно или 
няколко трудови правоотношения /
чл. 355, ал. 2 кт/. За 1 месец тру-
дов стаж се зачита календарният 
месец, през който са изработени 
най-малко 21 дни при петдневна 
работна седмица /чл. 355, ал. 3 
кт/. За 1 година трудов стаж се 
признават 12 месеца трудов стаж, 
изчислени по начина, установен в 

предходната алинея /чл. 355, ал. 4 
кт/.

в чл. 355, ал. 5 кт изрично е 
предвидено, че по този кодекс за 
трудов стаж не се признава време-
то в повече от действително изслу-
женото по трудово правоотноше-
ние, което се признава за пенсия, 
както и времето в повече при пре-
връщане на труда от една катего-
рия в друга при пенсиониране на 
работника или служителя.

Съгласно чл. 38, ал. 16 от 
наредбата за пенсиите и осигури-
телния стаж /нПоС/ от 01.01.2005 
г. за осигурителен стаж се зачита 
времето, през което лицата са пола-
гали извънреден труд. в този слу-
чай осигурителният стаж се зачи-
та, като сборът от изработените 
часове през месеца, включително 

извънредният труд се раздели на 
законоустановеното работно време 
на лицето. Зачетеният осигурите-
лен стаж може да бъде повече от 
календарното време.

Предвид горното, извънредни-
ят труд не се признава за трудов 
стаж. той се признава за осигури-
телен стаж, на посоченото по-горе 
основание. Според чл. 38, ал. 17 
нПоС, когато е зачетено за осигу-
рителен стаж времето, през което 
лицето е полагало извънреден труд, 
осигурителят издава при прекратя-
ване на трудовото или служебното 
правоотношение удостоверение – 
образец УП-3. в удостоверението 
се посочват отделно зачетеният 
осигурителен стаж за законоуста-
новеното работно време и часовете 
извънреден труд.

от изложената фактическа 
обстановка е видно, че служите-
лят придобива право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст не по 

време на действие на трудовото 
правоотношение, а след неговото 
прекратяване. независимо че това 
е последният работодател на лице-

то, то за него не възниква задълже-
ние за изплащане на обезщетение 
по чл. 222, ал. 3 кт.


