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Същност на проекта и изследването 

 

“Правата ми в действие” демонстрира Правата (т.нар. от нас статии) от 

12-те житейски категории на pravatami.bg в динамична и “жива среда”. 

Проектът се реализира от Сдружение “Департамент за правна култура” 

с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”. Екипът на 

pravatami.bg ще бъде двигателят на инициативата. 

 

Краткосрочна цел: да се извлече и анализира обратната връзка от 

последователите на pravatami.bg, да се направят количествени и 

качествени изводи във връзка с опита от правото в действие. Така ще има 

възможност за предизвикване на дискусии по определени проблеми и 

последващото им ефективно разрешаване. 

 

Запознаването с основните права и задължения, представено не 

статично, а в своята динамика, ще доведе до ефективно отстояване на 

права от различни клонове на правото, но и до повишаване на правната 

култура в българското общество. Това е дългосрочната цел на проекта. 

 

Чрез “Правата ми в действие” ще се доразвие мисията на pravatami.bg. 

Екипът ще моделира и управлява отворена и безплатна онлайн 

платформа, която ще се утвърди като средище за практична и полезна 

правна информация, поднесена по един разбираем и лесно запомнящ 

се начин. Нещо повече – ще се превърне в място за споделяне на опит 

във връзка с всяко конкретно “Право”. 
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Профил на анкетираните граждани 

Направеното проучване няма претенции да бъде представително, 

защото не е правено върху представителна извадка от българските 

граждани. Профилът на хората, взели участие в допитването е следният: 

 

 В периода 12.02 - 21.04.2014 г. 102 912 граждани са посетили онлайн 

платформата pravatami.bg. 

 91 % са от България. 

 45 % са от София, 8 % Пловдив, 8 % Варна, следвани от Бургас, Русе 

и Велико Търново с по 4-5-6 %. Другото се дели между останалите 

градове. 

 15% от посетителите ни се ангажират с отговори на въпросниците, 

което означава, че 15 436 души са взели участие във въпросниците.  

 Всеки въпросник е получил отговори средно от 300 души. 

 Демографските данни са 58 % жени, 42 % мъже: 

 13-17 годишни. 0.9 % жени, 0.7 % мъже. 

 18-24 годишни. 12 % жени, 9 % мъже. 

 25-34 годишни. 21 % жени, 17 % мъже. 

 35-44 годишни. 13 % жени, 9.6 % мъже. 

 45-54 годишни. 7.1 % жени, 3.9 % мъже. 

 55-64 годишни. 3 % жени, 1 % мъже. 

 65+ годишни. 1 % жени, 0.8 % мъже.  
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Методология на извършване на анализите 
 

 Използван софтуер за събиране на обратната връзка от 

въпросниците със затворен и отворен характер – Servey Monkey. 

 Канали за разпространение на информацията:  

 Онлайн платформата pravatami.bg. 

 Фейсбук страницата на pravatami.bg. 

 Мобилното приложение за iOS, Android & Windows Phone 

„Правата ми“ 

 Е-бюлетинът на pravatami.bg. 

 Партньорски организации и медии. 

 Количествен анализ, изразен в проценти на базата на брой 

отговори, събрани и систематизирани в четири броя категории и 

четири подкатегории към всяка от категориите. 

 Качествен анализ, изграден на основата на количествения, 

обществената значимост на дадените отговори и тяхната връзка с 

конкретни разпоредби от приложимото законодателство. 

 Категориите са както следва:  

 Започване на работа. 

 По време на работа. 

 Отпуски. 

 Прекратяване на трудовоправните отношения. 

 Подкатегориите във всяка категория са: 

 „Права на почит“, тоест нормативно определените правила в 

голяма степен се следват от страна на гражданите. 

 „Права на хартия“ – законовоопределените права и 

задължения остават само „на хартия“, а в действителност 

гражданите действат по друг начин. 

 „Права на ръба“ – от една страна нормативните разпоредби 

се спазват, но от друга има и несъответсващи на тях практики 

в живота на хората. 

 Мнението на обществото, дадено през въпросите от отворен 

характер. 
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Качествен анализ. 
Есенцията, върху която всички трябва 

да се замислим и всеки ден да работим 

с малки стъпки напред. 
 

 

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ  

 

Трудовият договор е основен институт в българското право. Според 

настоящото проучване редица права на работниците и служителите се 

спазват от преобладаващата част от работодателите, работниците и 

служителите и институциите в Република България. Така, например 

преобладаващата част от анкетираните съхраняват лично своята 

трудова книжка или тя се съхранява от работодателя – с тяхно 

съгласие. Тази практика е напълно в съответствие с изискванията на 

закона.  

 

Често срещано явление е и използването на клауза за срок за изпитване, 

която позволява на страната, в чието име е уговорена, да прекрати 

трудовото правоотношение, без да дължи обяснения или обезщетения, 

ако не е доволна от изпълнението на задълженията на другата страна по 

договора. Резултатите от проучването показват, че 6-месечният 

(максимално възможен, според закона) срок за изпитване е най-масово 

използван, когато страните се съгласят да включат клауза за изпитване. 

Законодателството позволява т.нар. уговорка за „изпитателен срок“ да 

бъде едновременно в полза и на двете страни, макар че това не е 

масовата практика в България. Нещата изглеждат добре и когато 

говорим за злоупотреба с изпитателния срок от страна на 

недобросъвестни работодатели, които го ползват само за експлоатация 

на работници и служители, като прекратяват договора в последния ден 

на изпитателния срок – тази нежелателна практика е наблюдавана при 

изключително малък процент от участвалите в допитването.  
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Резултатите от проучването са благоприятни и що се отнася до 

злоупотребите на работниците и служителите, които твърдят, че са 

спазвали задължението си да уведомят Бюрото по труда, в случай че са 

регистрирани там, но си намерят работа без неговото съдействие. 

Изпълнението на това задължение гарантира, че вписаните в Бюрото по 

труда няма да получават неправомерно обезщетение за безработица, 

когато са си намерили работа, поради което отчитаме, че резултатът е 

положителен за публичните финанси в сферата на осигуряването за 

безработица.  

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

Притеснително висок е делът на анкетираните, които споделят че са 

полагали труд без трудов договор, като на половината от тях това се е 

случвало повече от веднъж. Тези отговори свидетелстват за често 

заобикаляне на трудовото законодателство, при което работниците и 

служителите извършват трудова дейност, но без да се ползва от 

предимствата на трудовия договор, като например платен годишен 

отпуск, обществено осигуряване, набиране на трудов и осигурителен 

стаж и много други, не на последно място и ощетяване на данъчната и 

осигурителната системи чрез „спестяване“ на данъци и осигуровки, 

дължими при трудовия договор. Не е малък и процентът на хората, които 

смятат че са работили по трудов договор без да подпишат такъв. Това, 

от юридическа гледна точка, е невъзможно, защото трудовият договор 

дава право на закрила на работниците и служителите, само след като е 

породил правно действие, а това се случва само и единствено след 

сключването му в писмена форма.  

 

Други права на хартия са тези, свързани със защита на личните данни на 

работниците и служителите. Резултатите от проучването категорично 

сочат, че редица работодатели искат представяне на свидетелство за 

съдимост от работниците и служителите, които назначават на работа. 

Свидетелството за съдимост задължително се представя от кандидата за 

заемане на длъжността единствено, когато със закон се изисква 

удостоверяването на съдебно минало (често за редица държавни 

постове). За сключването на трудов договор, за който изрично не е 

предвидено, че трябва да се представи такова свиделство, работникът 



 
 

 

   
 

 Помислете за дърветата преди да принтирате. 

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени. 

   

7 

може да откаже да го представи, ако му бъде поискано. Въпреки това 

обаче, съществува практика в България при постъпване на работа, 

задължително да се изисква и съответно да се представя свидетелство 

за съдимост. Тази практика е лишена от законово основание и следва да 

бъде преустановена.  

 

Снемането на копие от личната карта от страна на работодателя също 

се приема от преобладаващата част от анкетираните за „практика“, 

което е в категорично противоречие със Закона за защита на личните 

данни. Всъщност, работодателят има право да снеме копие от 

документа за самоличност на наемания работник или служител, само 

ако той изрично даде своето съгласие. Предвид деликатния момент на 

сключване на трудов договор, обаче и убедеността на повечето хора, че 

става въпрос за „нещо нормално“ и „практика“ се оказва, че това е 

поредното „право на хартия“, и поставя под въпрос реално 

съществуващото информирано съгласие на работника за правата му 

за защита на личните данни.  

 

Тревожен е фактът, че голяма част от работниците и служителите 

извършват дейност, която не е посочена в длъжностната им 

характеристика. Дори да приемем, че допълнителните задължения, 

които работодателят им вменява, са в кръга на тяхната компетентност, 

остава притеснението че има разминаване между фактическото 

положение и правноустановените задължения на трудещите се.  

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

Балансът между правото на хартия и правото в действие, който отчитаме 

при редица трудови права, сигнализира за това, че спазването на тези 

конкретни права зависи в голяма степен от конкретните условия и среда. 

Анкетираните се разделят в мнението си относно това дали 

работодателят попълва надлежно всички законоустановени реквизити 

на трудовата книжка. Няма еднозначен отговор и на въпроса относно 

вписването на реалното трудово възнаграждение в договора. Сериозен 

процент от анкетираните са отговорили, че в трудовия им договор е 

записано по-ниско възнаграждение от действителното, което получават. 

Тази практика е позната на множество работодатели като метод за 
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плащане на по-ниски осигуровки на служителите. Заслужава да бъде 

споменат и фактът, че за макар и малка част, съществува хипотеза, в 

която работодателят не изплаща цялата част от вписаната в трудовия 

договор заплата, което също е сериозно нарушение на правото. 

Процентното разпределение на отговорите по горепоставените въпроси 

сочи, че спазването на закона е „на кантар“ и зависи по-скоро от 

добрата воля и добросъвестността на правните субекти в конкретната 

житейска ситуация. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

Интерес предизвикват някои от споделените отговори на въпроса какви 

дейности се възлагат извън длъжностната характеристика на 

анкетираните. Оказва се, че преобладаващата част от посочените 

дейности са основно технически и административни. Следва да се 

отбележи, че 3%  отговарят, че допълнително им се възлага да почистват 

офиса, а 1,19% от анкетираните посочват като допълнително задължение 

на работното място „секс”.  

 

Голяма част от анкетиратните споделят, че Бюрото по труда не им е 

намирало никаква работа. Има и процент отговорили, че никога не са 

били регистрирани там. Повечето работи, които е намирало Бюрото по 

труда, са на длъжност „продавач“, „технически сътрудник“, 

„счетоводител“ или други административни дейности. 

 

На въпроса откъде търсите информация преди да сключите трудов 

договор, 1/3 отговарят, че изобщо не търсят информация. Важно е да 

се отбележи, че макар и работникът често да е в позиция, непозволяваща 

преговори, необходимо е да знае какво задължително следва да 

присъства в един трудов договор, за да е валиден. Именно по този начин 

ще се избегнат ситуации, като сключване на устен трудов договор, който 

всъщност е недействителен. 22% от анкетираните споделят, че преди да 

скючат трудов договор, търсят информация от pravatami.bg. Благодарим 

за доверието! 
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Гражданското общество в страната ни има нужда да 

бъде информирано по-целенасочено за реквизитите на 

трудовия договор, който предоставя на работниците и 

служителите редица права и правни възможности. Само като 

добре запознати с правата си, гражданите биха могли 

ефективно да ги отстояват и да постигнат по-висок процент на 

спазване на писаното законодателство в областта на 

трудовото право. Като конкретен пример в подкрепа на този 

извод  може да бъде дадена защитата на личните данни на 

гражданите във връзка със сключването на трудов договор и 

допълнителните документи, които са необходими за това.  

Масовото непознаване на специфичните законови 

ограничения за разпространение на лични данни от 

страна на работниците и служителите, води до убеждението 

че „практиката“ е законосъобразна и съответно до 

неспазването на защитните законодателни разпоредби.  

Положителната тенденция при сключването на трудовите 

договори, от своя страна, е свързана с добрите 

познанията на обществото за трудовата книжка, за нейните 

реквизити и необходимост от редовно попълване. Добре 

разпространен в практиката е и срокът за изпитване, който 

може да бъде от помощ и за двете страни в трудовото 

правоотношение.   
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ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

От направеното проучване в област „Работно време“ се забелязва, че 

голяма част от анкетираните не познават нощния труд. Тези, които се 

трудят нощем, обаче, посочват, че според тях се спазват правилата за 

полагане на нощен труд, и в частност забраната забраната за полагане 

на нощен труд на непълнолетни, майки с деца до 6 г., трудоустроени 

граждани и други защитени от Кодекса на труда лица.  

Изводите от направеното проучване са категорични – над 90 % от 

анкетираните отричат да укриват доходи, от което може да се счита, че 

в данъчната и осигурителната системи попадат реално дължими суми, а 

едва 10 % споделят че не плащат всички свои публични задължения. Нещо 

повече, над 2/3 от анкетираните споделят, че внасят навреме своите 

осигурителни плащания. Споменатите резултати изненадват, тъй като не 

отговарят на посоченото в друга анкета – където на въпроса „В трудовия 

ти договор реалното ти възнаграждение ли е записано?“, почти 

половината анкетирани посочват „не“. Разминаването в тези данни може 

да се дължи на факта, че анкетираните не свързват темата с 

осигуряването и осигурителните вноски и вписването на брутно трудово 

възнаграждение в договора. Това евентуално показва необходимостта от 

повишаване на правната култура на гражданите в тази област, за да се 

избегне „заблуждаване“ на хората по отношение на частноправните 

задължения на работодателите – да изплащат трудовото възнаграждение 

и публичноправните им задължения – да внасят необходимите данъци и 

осигуровки. Все пак тук е мястото да уточним, че проучването, което бе 

проведено на сайта pravatami.bg не претендира да бъде 

представително, а предвид изнесените данни за профила на 

участвалите в допитването, тези резултати следва да се тълкуват 

внимателно и сравнително ограничително.  

Положението на работодателите във връзка с увреждането на тяхното 

имущество от работниците и служителите също изглежда добро. Над 80 

% от анкетираните споделят, че никога не са увреждали имущество на 
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свой работодател, а преобладаващата част от анкетираните заявяват 

категорично, че не биха увредили нарочно каквото и да е от средствата 

на производство, предоставени от работодателя. Нещо повече, нашето 

проучване сочи, че над 95 % от трудещите се не са инсценирали трудова 

злополука, съответно не са се възползвали от право на обезщетение от 

работодателя, с което неправомерно да намалят неговото имущество. 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

Особено притеснение у нас будят данните, които посочват че почти 

половината от анкетираните граждани работят извънредно. Сериозен е 

процентът на хората, които посочват че работят над 55 часа седмично, 

което е далеч отвъд нормативно установената граница от 48 часово 

работно време на седмица, където законодателят е дал „толеранс“ от 8 

часа над нормалната продължителност на работния ден. Данните са 

тревожни, защото недвусмислено показват че редица трудещи се у нас 

са експлоатирани от своя работодател и работят отвъд всякакви 

санитарни норми, което влияе зле на цялостното здравословно 

състояние както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

Притеснително е и наблюдението, че макар процентът на трудещите се 

през нощта да не е голям, повече от половината работодатели на такъв 

персонал не спазват изискванията на закона за осигуряване на 

подходящи условия за нощен труд, осигуряването на топла храна и 

ободряващи напитки. Това е поредно доказателство в подкрепа на 

извода, че у нас има работодатели, които експлоатират работна ръка 

като не спазват нормативните изисквания за полагането на труд.  
 

От въпросите, свързани с продължителността на работното време излиза, 

че продължителността на работата De jure (според уговореното в 

договора) и De facto (според действително положените часове труд) за 

близо 45 % от анкетираните се разминава, което също е нарушение на 

трудовото законодателство и следва да бъде взето предвид при 

обмисляне на мерки за покриване между правата, разписани в закона и 

правата, които се реализират на практика.  

Едно от открояващите се „права на хартия“ се оказва правото на 

стачка. Едва 1/5 от допитаните споделят, че са участвали в т.нар. 

„ефективна стачка“, при която се преустановява полагането на труд за 
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работодателя. Положението не е розово и за онези, които все пак са 

стачкували. Една малка част (около 20 %) споделят, че исканията им са 

били изпълнявани изцяло или частично в резултат на стачка. Над 

половината от стачкувалите, обаче твърдят, че ефектът от упражняването 

на това право е бил нулев.  

Особено негативно впечатление правят неколкократно дадените 

отговори от анкетирани, запитани за мнението им защо според тях се 

случват незаконосъобразни практики в различни сфери от трудовите 

правоотношения. Една немалка част от анкетираните отговарят 

„Защото сме в България“ - което показва цялостните занижени 

очаквания към механизмите на държавата да защити правата на 

хората въобще и в конкретния случай - в частност. 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

Резултатите от проучването показват, че най-масово налаганото 

дисциплинарно наказание на работниците и служителите е 

„забележка“, а „уволнение“ се налага 2 пъти по-рядко. Това е 

естествено с оглед необходимостта от налагане на пропорционално по 

тежест наказание спрямо извършеното нарушение. Тревожен е изводът, 

обаче, че сравнително масово се нарушава правото на работника или 

служителя да бъде изслушан, преди да му бъде наложено 

дисциплинарно наказание – за около 40% от анкетираните, това право не 

се спазва. Това е сериозно нарушение на трудовото законодателство, 

което води автоматично до обявяване на акта, с който работодателят 

налага наказанието, за недействителен от съда. За съжаление една 

много малка часто от анкетираните проявяват доверие в съдебната 

система и заявяват, че в случай на нарушени права биха се обърнали 

към съда. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

При отговор на въпроса: „Какво значение има за теб заплатата?“, 

голяма част от запитаните споделят, че заплатата за тях има значение 

преди всичко в качеството й на средство, което осигурява нормален 

живот и прехрана. Очертава се тенденция голяма част от хората да 

използват заплата главно за преживяване и да не могат да си позволят 
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нищо повече с нея. Това за пореден път затвърждава огромното значение 

на размера на трудовото възнаграждение в социален план и 

възможността за сериозно влияние върху мотивацията на работниците и 

служителите да изпълняват определени трудови задължения чрез промяна 

в размера на заплатата. 

 

Сериозно впечатление прави и мнението на гражданите относно 

осигурителната система в България, където преобладаващата част от 

анкетираните дават изключително негативна оценка. Цитатите, извадени 

дословно от анкетата са достатъчно красноречиви и аналитични: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Не изпълнява функциите си. Промени в 

законодателството се правят по фискални 

причини, без да се търси логика и 

последователност.“ 

„Трябва да се увеличи събираемостта на осигурителни 

данъци и да се следи дали служителите се осигуряват 

на реалните си възнаграждения. Вярвам, че по този 

начин може да се подобри социалната и пенсионната 

система в страната.“ 

„Осигурителните вноски са неоснователно високи, 

неоснователно базирани на прагове от класификатори 

и по смисъла си съставляват данъци.“ 
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Като положителна тенденция тук може да се посочи, че 

повечето работещи не  укриват доходи и не увреждат 

имуществото на работодателя си. Негативните тенденции 

обаче преобладават. Те обхващат почти всеки аспект на 

полагането на труд – като се започне от неспазването на 

правилата за работното време по Кодекса на труда, мине се 

през неспазването на специфичните изисквания във връзка с 

полагането на нощен труд и се стигне до нарушаване от 

страна на работодателите на процедурата за налагане на 

дисциплинарни наказания. Работещите у нас имат нужда да 

бъдат по-информирани относно едно от основните им права, 

чрез които могат да отстояват правата си в отношенията с 

работадателя и да подобряват условията си на работа чрез 

например правото си на стачка. 
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ПРАВАТА МИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

Оказва се, че голяма част от анкетираните се възползват и са наясно с 

правото си на различен вид отпуск. В началото на своя професионален 

живот, много млади хора съчетават образованието с трудовата 

атмосфера и практически познания като се възползват от отпуск за 

учебни цели, което говори за добра правна връзка между бизнеса и 

образованието, осигурена от българското трудово законодателство. 

Нещата изглеждат добре и когато говорим за реалното осъществяване 

на правото на всеки трудещ се на платен и неплатен отпуск като 85 % 

от анкетираните никога не са били принуждавани от работодателя си 

да излязат в неплатен отпуск. Тези данни са обнадеждаващи, защото 

показват че работниците и служителите имат възможност да предоставят 

работната си сила на работодателите и с това да изкарват прехраната 

си без сериозни „сътресения“ и прекъсвания. Всеки един принудителен 

неплатен отпуск се отразява негативно върху социално-икономическия 

статус на работниците и служителите и техните семейства. 

 

Неслучайно в публичното пространство се развива тезата за това, че 

българското трудово законодателство е едно от най-закрилящите 

майката и майчинството в Европа. Според нашето проучване, закрилата 

на майките далеч не е само уредба на хартия - изключително голям 

брой майки заявяват, че никога не им е било нарушавано правото на 

отпуск по майчинство и единствено лични са причините, поради които не 

са се възползвали от него в пълния му възможен размер. 

 

Противно на твърдяното в публичното пространство, повечето служители 

не злоупотребяват с болничните си и ги използват единствено при 

наличие на реален здравословен проблем. За останалите случаи, 

вместо да нарушават правилата, анкетираните свободно се възползват 

от правото си на отпуск за изпълнение на личен ангажимент, като същия 

им почти винаги се разрешава от работодателя. Тези данни следва да 

бъдат оценени като положителни, защото спомагат за съответствието 
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между правата, предвидени в закона и правата, реализирани от 

гражданите.  

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

Основна линия за притеснения се оказва нежеланието или страха на 

служителите да търсят и отстояват правата си, когато същите са 

нарушени. Така те не биха потърсили никаква форма на помощ, когато 

не им се разрешава използването на целия полагащ им се платен 

годишен отпуск като по-сериозен проблем се очертава фактът, че 

повечето от тях, противно на истината, дори се подписват, че са го 

използвали в пълен размер. За голямо съжаление, на служителите 

липсват както увереността, така и правната култура да отстояват правата 

си на работното място и да не се примиряват с нарушенията, 

осъществени спрямо тях. 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

“Балансирани” между листа хартия и реализацията, между спазването и 

нарушаването им се оказват редица права и задължения. Пример за 

това е формалният характер на утвърдения график за използването на 

платения годишния отпуск в предприятието. Често са налице отклонения 

от него, а на много места той не се спазва изобщо. Това не говори 

толкова за сериозни нарушения на правилата, а по-скоро за тенденция 

за възприемане на графика като незадължителен за следене. По същия 

начин, въпреки знанието си относно полагащо им се право на отпуск за 

отглеждане на дете до 2 годишна възраст, много от майките не се 

възползват от него, защото преследват кариерно развитие или просто 

защото не могат да си седят вкъщи по различни причини. Това означава, 

че голяма част от децата се отделят от своите майки в твърде ранна 

възраст и това може да окаже негативно влияние върху психо-

физиологичното съзряване на подрастващите. Естествено правото на 

отпуск именно затова е право, защото не е задължение и не можем да 

твърдим, че неизползването на целия предвиден в закона отпуск за 

раждане и отглеждане на малко дете е нарушение на 

законодателството.  
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Интересно е, че голяма част от анкетираните знаят за правото си 

отпуск в размер на един час дневно при уволнение, за да търсят нова 

работа. Въпреки това считат, че това е поредният мъртъв член от закона и 

няма приложение на практика. Най- вероятно това убеждение е резултат 

на неуспешни опити да се склони настоящия работодател да 

предостави такъв отпуск на работниците и служителите, но това е само 

спекулация на екипа, направил проучването и няма основание в числата, 

получени от анкетата.  

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

Личното мнение на участвалите в допитването относно редица въпроси, 

свързани с правото на отпуск, говори за добре развита трудовоправна 

култура на служителите. Те освен, че се възползват изцяло от правото си 

на платен отпуск, уползотворявайки го основно за почивка, изказват 

аргументирани становища относно редица други, рядко употребявани 

институти. Въпреки това, по-голямата част от анкетираните еднозначно 

отговорят, че единственият отпуск, който ползват, е платеният годишен 

отпуск. Тези данни сочат, че неплатеният отпуск, както и отпуските за 

лични ангажименти са сравнително рядко използвани в България. Тази 

статистика може да бъде тревожна дотолкова, доколкото неползването 

отпуските, различни от платения годишен отпуск се дължи на несъгласие 

на работодателя да ги предостави. Направеното проучване не генерира 

данни в подобна посока, поради което на този етап считаме, че 

състоянието на правата, свързани с отпуските е задоволително.   
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Очертават се тенденции правилата за ползване на 

отпуски да не се нарушават толкова, колкото другите 

правила по Кодекса на труда. Правата от тази област са 

чувствителна тема за голям брой работещи, които се 

възползват от тях и ги отстояват. Положително е и че голяма част 

от служителите не използват незаконосъобразната практика 

да използват болнични листове само за да получат отпуск, без 

да имат реален здравословен проблем. И в тази област обаче 

се проявява негативната тенденция работниците да нямат 

доверие, че институциите ще защият ефективно правата им. 
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ПРАВАТА МИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА 
 

ПРАВА НА ПОЧИТ  

 

Резултатите от проучването показват, че работодателите, в пълно 

съответствие със законодателството в страната, не прекратяват трудови 

правоотношения със своите работници или служители, докато 

последните са в платен годишен отпуск. Същото се отнася и за 

прекратяване на трудовото правоотношеие от страна на работодателя 

докато работниците или служителите ползват отпуск за майчинство и 

отглеждане на малко дете. Високият процент на работниците и 

служителите, които участват в проучването и дават отрицателен отговор 

на въпросите: „Уволнявали ли са те докато си ползвал платения годишен 

отпуск?“ и „Уволнявали ли са те докато си ползвал отпуск за раждане и 

отглеждане на малко дете?“, дава основание да мислим, че това е едно 

от най-спазваните права в трудовото ни законодателство. 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

Доста голям процент от анкетираните не са завеждали дело за 

незаконно уволнение срещу работодателя си, като половината смятат, 

че от подобно действие няма смисъл. Този висок процент сигнализира 

за липса на вяра сред служителите в съдебната система и най-вече за 

липса на вяра във възможността да получат закрила в случаите, когато 

правата им са били нарушени. Притеснителна, според нас е 

тенденцията, която се проявява в хода на всички проведени анкети за 

изключително нисък процент – в порядъка 1 до 4 % от всички допитани, 

които посочват „съда“ като институцията, към която биха се обърнали в 

случай че правата им са нарушени. Това е изключително нисък процент 

на доверяващи се в способностите на съда да възстанови нарушените 

права, за да възстържествува справедливостта.  

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

Около 1/3 от анкетираните са били принуждавани да подпишат 

прекратяване на договор по взаимно съгласие, като на половината от 

тях това се е случвало повече от веднъж. Тази практика е изключително 
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опасна с оглед избягването на контрола за спазване на трудовото 

законодателство и закрилата на работниците и служителите във връзка с 

прекратяване на трудовото правоотношение. Склоняването на 

трудещите се да се съгласят да прекратят трудовия договор 

освобождава работодателя от търсене на отговорност за нарушаване на 

правата на тези работници и служтиели. Ние откриваме причината за 

този висок резултат, както нежеланието на служителите да отстояват 

своите права, така и във възможностите за принуда, с които разполагат 

работодателите и ниското доверие на хората в институциите, които могат 

да ги защитят.  

 

Около 1/3 е делът на анкетираните, които са имали клауза в трудовия си 

договор, забраняваща конкурентна дейност след напускане на работа. 

Въпреки това обаче само 6 % от анкетираните считат наличието на 

такава клауза за пречка да започнат работа в конкурентна фирма. 

Следователно, от една страна клаузите, забраняващи конкурентна 

дейност се използват в трудовите договори, въпреки че са в 

несъответствие на конституционните принципи за свободно избиране на 

работата и професията. От друга страна обаче, повечето служители 

нарушават тези клаузи с лекота. Това е едно своеобразно 

„възстановяване“ на правото, което обаче е изключително опасно, 

защото води до девалвиране в доверието към закона и в подкопаване на 

устоите на правовата държава. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ  

 

На въпроса: „За какво се е случвало да те уволнят?“, анкетираните са 

посочили множество отговори, сигнализиращи за грубо нарушаване на 

техните права. Сред отговорите се отличават „защото съм онкоболна”, 

„болничен за гледане на дете”, „бременност”, „някой близък довежда 

приятел, който трябва да заеме моята позиция”, „политически причини” 

и много други. Тук не е възможно да се открои типичен или най-често 

срещан отговор. Оказва се, че прекратяването на трудовото 

правоотношение, наред със започването може да бъде предизвикано от 

безброй житейски фактори.  
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Позитивните тенденции във връзка с прекратяване на 

трудовите отношения са, че голяма част от 

работодателите не уволняват подчитените си докато те ползват 

отпуск по майчинство или платен годишен отпуск. Като 

изключително негативна тенденция може да се посочи 

нежеланието на работниците да се обръщат към съд, когато 

трудовото им правоотношение е незаконно прекратено. 

Работещите следва да бъдат запознати, че съдът в огромен 

брой от случаите е единственият орган, които може да 

възстанови законността в отношенията работник/служител – 

работодател.  



 
 

 

   
 

 Помислете за дърветата преди да принтирате. 

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени. 

   

22 

Количествен анализ. 
Цифрите, върху които всички трябва 

да помислим и извадим изводи. 

 

 

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 

 
Включените в този раздел въпросници към Права на сайта pravatami.bg: 

 

1. „Как да сключа трудов договор с работника ми?“ 

2. „Какви документи да нося за сключването на трудов договор?“ 

3. „Изпитателният срок в трудовия ми договор.“ 

4. „Трудовата ми книжка.“ 

5. „Безработен съм, как да се регистрирам в бюрото по труда?“ 

6. „Внимание! Парични обезщетения и осигуровки, ако съм безработен.“ 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 

 Правото да се сключи 

трудов договор със срок на 

изпитване, който позволява 

трудовият договор да се 

прекрати едностранно от 

страната, в чиято полза е 

клаузата за изпитване.  

 

70% от анкетираните са имали изпитателен срок в трудовия си договор, като за 2/3 

от тях този срок е бил 6 месеца. Получените отговори свидетелстват, че практиката 

при сключване на трудови договори е да се впише максималният 6-месечен срок 
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на изпитване. 

 

 Правото на работниците или 

служителите да сключат 

трудов договор със срок на 

изпитване без това да доведе 

до злоупотреби от страна на 

работодателя, който да 

използва клаузата за 

изпитване като механизъм за 

„лесно отърваване“ от 

работна ръка. 

 

 

Само 11 % от анкетираните са били уволнявани в последните дни от изпитателния 

срок в трудовия им договор. Останалите почти 88 % от участниците в анкетата не са 

пострадали от подобна формално законосъобразна практика, която най-често 

прикрива желанието на работодателя да сменя своите работници или служители 

без да сочи основания за това. 

 

 Правото на Бюрото по труда 

да получи информация, когато 

регистрираният там си намери 

работа. 

 

 

Близо 70 % от анкетираните споделят, че не са започвали работа, без да уведомят 

Бюрото по труда, когато са били регистрирани там.  Останалите 30 % не са 

уведомявали Бюрото по труда при започване на трудова дейност, като за  почти 

20 % от тях това се е случвало неколкократно. 
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ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

 Правото на работниците и 

служителите, които са 

регистрирани в Бюрото по 

труда да получат подкрепа и 

конкретни предложения за 

започване на нова работа. 

 

80 % от попълнилите анкетата споделят, че не са получавали предложение за 

работа от бюрото по труда, като за почти 25 % от тях това се получава, защото 

не са се регистрирали в Бюрото по труда. Оказва се, че предложение за 

работа от Бюрото са получавали 20 % от анкетираните. 

 

 

 Правото на работниците и 

служителите да полагат труд, 

който отговаря на заеманата 

от тях длъжност и 

длъжностната характеристика, 

утвърдена от работодателя. 

 

Повече от 70% от отговорилите на въпросниците споделят, че извършват 

дейности, които са извън длъжностната им характеристика.  Като на повече от 

50% от анкетираните това се случва често. Тези резултати не следва да 

предизвикат учудване, тьй като длъжностната характеристика често не обхваща 

всички задължения, които биха могли да се възложат на служителя. Разбира се, 

е важно, всички допълнителни дейности, които се възлагат на служителя да са 
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пряко свързани с работата му. 

 

 Правото на защита на личните 

данни на работниците и 

служителите и в частност 

забраната за копиране на 

личната карта извън изрично 

регламентираните в закона 

случаи. 

 

 

84 % от респондентите посочват, че при сключване на трудов договор е било 

направено копие на личната им карта. За 55% от анкетираните това е практика, 

а за 13 % се е случвало повече от веднъж. Личната карта трябва да се представи 

на работодателя, така че лицето да удостовери своята самоличност. 

Практиката да се прави копие на личната карта, без съгласието на служителя и 

без изрично изискване в нормативен акт, е незаконна. 

 

 Правото на работниците и 

служителите да бъдат наемани 

на работа само след 

представяне на изрично 

законово регламентирани 

документи. 

 

 

80% от анкетираните споделят, че при сключване на трудов договор са 

представяли свидетелство за съдимост, като 53 % определят това изискване за 

масова практика. Свидетелството за съдимост задължително се представя от 
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работника, единствено, когато със закон се изисква удостоверяването на 

съдебно минало (често за редица държавни постове). За сключването на трудов 

договор, за който изрично не е предвидено, че трябва да се представи такова 

свидетелство, работникът може да откаже да го представи, ако му бъде 

поискано. Въпреки това обаче, съществува практика в България при постъпване 

на работа, задължително да се изисква и съответно да се представя 

свидетелство за съдимост. Тази практика е лишена от законово основание. 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

 Правото на работниците и 

служителите да полагат труд 

само след сключен трудов 

договор с работодателя си. 

 

 

Сериозен процент (41 %) от респондентите в анкетата посочват, че са 

започвали работа без да подпишат трудов договор, като на половината от тях 

това се е случвало повече от веднъж. Тази незаконосъобразна практика е 

изключително вредна за работниците и служителите, които полагат труд, но без 

да се ползват от предимствата на трудовия договор, като например платен 

годишен отпуск, обществено осигуряване, набиране на трудов и осигурителен 

стаж и много други. Наред с това се засяга и общественият интерес от внасяне 

на вноски по общественото осигуряване. 
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 Правото на 

работниците и 

служителите да полагат 

труд само след сключен 

трудов договор с 

работодателя си. 

 
 

Близо 29 % от анкетираните посочват, че са сключвали трудов договор устно. 

Това е недопустимо, тъй като законодателят изисква задължително писмена 

форма на трудовия договор, за да породи той правно действие. Тези 

граждани, които полагат труд без писмен трудов договор, реално работят без 

да се ползват от закрилата на трудовото законодателство у нас. 

 

 Правото на работника 

да бъде осигуряван на 

реално получаваната 

заплата. 

 

Почти 32% от гражданите, попълнили въпросника, посочват, че в трудовия им 

договор е записано по-ниско възнаграждение от действителното, което 

получават. Тази практика е позната на множество работодатели като метод 

за плащане на по-ниски осигуровки на служителите. От останалите 68 % 

само 5 % споделят, че реално получават по-ниско трудово възнаграждение 

от това, което е вписано в договора. 
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 Правото на работниците и 

служителите да удостоверяват 

всички правнозначими факти по 

започване, промяна и 

прекратяване на трудовите 

правоотношения чрез трудовата 

си книжка. 
 

60 % от респондентите посочват, че работодателят им попълва всичко 

необходимо в трудовата книжка всеки път, когато законът изисква това. Почти 

15 % обаче споделят, че работодателят вписва в трудовата книжка само данни, 

които са благоприятни за него като работодател. Останалите 25 % отговарят, че 

работодателят не вписва необходимите законовоустановени реквизити в 

трудовата им книжка. 

 Правото на работниците и 

служителите, които са се 

осигурявали за риск 

„Безработица“ и на тяхно име са 

внасяни вноски във фонд 

„Безработица“, да получат 

парично обезщетение, когато 

останат без работа. 

 
 

40 % от анкетираните граждани посочват, че са получавали обезщетения за 

безработица, като за 11 % от тях това се е случвало повече от веднъж. 

Останалите 60 % от анкетираните не са се възползвали от тази социална 

услуга. 

 
 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 В отговор на поставения 

въпрос: „Как държавата да 

насърчи сключването на 

трудови договори?“ се 
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обединяват около следните най-често срещани предложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В отговор на поставения въпрос „Кои 

дейности извън длъжностната ти 

характеристика са ти възлагани?“ 

голямата част от анкетираните 

изброяват предимно административни 

и технически дейности. Следва да се 

отбележи, че 3%  отговарят, че допълнително им се възлага да почистват 

офиса, а 1,19% от анкетираните посочват като допълнително задължение 

на работното място „секс”. 

 

 В отговор на въпроса: „Каква 

работа ти е намирало Бюрото по 

труда?“, голяма част от 

анкетираните споделят, че тази административна структура не им е 

намирала „никаква работа“. Част от хората споделят, че никога не са 

били регистрирани там. Повечето предложения за работа, които Бюрото 

по труда е правило на респондентите на този въпрос са: „продавач“, 

„технически сътрудник“, „счетоводител“ или други административни 

дейности. 

„Чрез засилен контрол и ефективно 

налагане на по-големи санкции.“ 
„Чрез стимулиране на 

икономиката.“ 

„Чрез намаляване на плащанията, които 

работодателите правят към бюджета под 

формата на данъци и осигуровки.“ 

„Чрез либерализиране на 

режима за наемане и 

освобождаване на 

персонал.“ 
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ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 

 

Включените в този раздел въпросници към Права (статии) на 

pravatami.bg: 

 
A. Работно време 

- „Работният ми ден“ 

- „Помощ, работя прекалено много (извънреден труд)!“ 

- „Какви са Правата ми при нощен труд или работа на смени?“ 

 

B. Трудово възнаграждение 

- „Не ми плащат редовно заплатата. Какви са правата ми? 

- „Кога работодателят ми може да прави удръжки от заплатата ми?“ 

- „Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации“ 

 

C. Отговорност на работника/служителя 

- „Дисциплинарните наказания и правата ми“ 

- „Наказаха ме дисциплинарно – не е честно! Искам да обжалвам!“ 

- „Работодателят ми ме глобява. Какви са Правата ми?“ 

- „Работодателят ми ме глобява. Колко дължа?“ 

 

D. Трудови злополуки. 

- „Коя злополука е трудова?“ 

- „Претърпях трудова злополука! Ами сега?“ 

 

E. Стачки. 

- „Правото ми на стачка“ 
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А. Работно време 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 Право на закрила на 

определени категории лица да НЕ 

полагат нощен труд. 

 
Близо 73 % от участвалите в допитването споделят, че не са полагали труд през 

нощта, докато са попадали в някоя от категориите на лицата, за които 

законодателят изрично е забранил това. Оказва се, че 7 % от анкетираните са 

се трудили нощем докато са били непълнолетни, а 4 % са работили в тъмната 

част на денонощието, въпреки че са били „майка с дете до 6 г. или майка на 

дете с увреждане“. 

 

 Работа през светлата 

част на денонощието. Това не 

е изрично право на трудещите 

се, но е по-щадяща за 

организма и съответно по-

благоприятна за работниците 

и служителите. 

 
Само 8 % посочват, че работят извънредно нощем, за 20 % това е част от 

същността на работата им, а за над 70 % от анкетираните работата през 

нощта е непознато явление. 
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ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 Право на трудещите се да 

полагат извънреден труд в 

определени от законодателя 

граници1. 

 
 

Резултатите от проучването показват, че почти половината от 

участвалите в допитването граждани работят извънредно – 42, 64%. 

Немалък процент - 16, 67 % от респондентите на анкетата посочват, че са 

работили от 55 часа седмично, което е грубо нарушение на Кодекса на 

труда. Грубо нарушение е и експлоатирането на 

работниците/служителите и принуждаването им да работят по над 12 

часа в едно денонощие – нещо, което се е случвало за повече от 

половината от анкетираните (56%). 

 

Оказва се, че продължителността на работата De jure (според 

уговореното в договора) и De facto (според действително положените 

часове труд) за близо 45 % от анкетираните се разминава, което също е 

нарушение на трудовото законодателство. 

 

 

                                                      
1
 Границите за полагане на извънреден труд са свързани с общата продължителност на работното време, което не 

може да надвишава 10 часа за едно денонощие, а общата продължителност на работната седмица не може да е 

повече от 48 часа. На работодателя се вменява задължението да компенсира допълнително положения труд с 

намаляване на работното време в срок от 4 месеца за всеки работен ден.  
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 Право на трудещите се да 

получат определена грижа от 

работодателя, когато работят 

нощем. 

 

 
Около половината от работещите през нощта не получават дължимата грижа от 

работодателя, който е длъжен да осигури топла храна, освежителни напитки и 

условия за работа през нощта, а близо 20 % посочват, са полагали нощен труд, 

въпреки че попадат в група, за която законодателят изрично забранява това. 

 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

 Работа без допълнително 

натоварване. Това НЕ е изрично 

право на работниците или 

служителите, но се предпочита 

с оглед съхраняване на 

психиката и физиката на 

трудещите се. 

 

 
Една пета от анкетираните (21 %) споделят, че са отказвали полагането на 

извънреден труд, като за 5 % това се е случвало повече от веднъж. За сметка на 

това 36 % от попълнилите анкетата споделят, че не са имали избор да откажат 

допълнителна работа, затова са се подчинили на разпорежданията на шефа. 

На 40 % от анкетираните не им се е налагало да отказват още работа, защото 



 
 

 

   
 

 Помислете за дърветата преди да принтирате. 

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени. 

   

34 

такава не им е била възлагана. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 При отговор на 

поставения въпрос “Защо 

според теб правилата за 

работното време не се 

спазват?” голяма част от 

анкетираните показват 

активност и дават 

разнородни отговори, които 

най-общо могат да бъдат групирани по следния начин:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Причината се корени в липсата на ефективен 

контрол и санкции.“ 

„Причината се корени в безработицата.“ 

„Причината се корени в ниското доверие на работниците и 

служителите в институциите и законовите механизми тези институции 

реално да защитят правата им.“ 

„Причината се корени в непознаване на закона и правата, както и начина,по 

който работниците/служителите могат да се защитят,когато правата им са 

нарушени. „ 

Обезпокояващо голяма част от анкетираните отговарят на 

този въпрос с простичкото: “Защото сме в България”, което 

показва цялостните занижени очаквания към механизмите на 

държавата да защити правата на хората въобще и в 
конкретния случай - в частност. 
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 При отговор на 

поставения въпрос „25 

стотинки на час е 

добавката за нощен 

труд. Мнението ти?“ 

преобладаващата част 

от анкетираните дават 

отрицателна оценка за размера на законовоопределения минимум на 

допълнителното възнаграждение при полагане на нощен труд“ Ето и кои 

са най-често срещаните отговори: 

  

 

 

 

 

 

B. Трудово възнаграждение 

 
ПРАВА НА ПОЧИТ 
 

 Право на държавата да 

получава данъци и осигуровки, 

съответстващи на реално 

получаваното от трудещите се 

възнаграждение.  

 
90 %  от запитаните отричат укриването на доход, като само 8, 48 % не 

декларират доходи и по този начин спестяват данъци и осигуровки. Под 1 % са 

тези, които посочват че укриват доход, но „по друг начин“. Важно е да се 

отбележи, че анкетите са изцяло анонимни, което предполага възможността за 

„малко е“ 

„нищожно е“ 

„това е подигравка“ 

„абсурдно е“ 
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гражданите да споделят какво наистина им се случва на практика без да се 

притесняват от възможността за неблагоприятни за тях последици. 

 

 Право на държавата да 

получава навреме плащанията 

по осигурителните сметки на 

осигурените лица. 

 
72, 12 % от респондентите на анкетата посочват, че внасят навреме 

осигурителните си вноски. За 14, 85 % от запитаните ненавременното внасяне 

на осигуровките е спорадично (рядко) явление, а за 13, 3 % - закъснелите 

осигурителни плащания към НАП са правило. 

 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

 Право на трудещите се да 

получават трудовото си 

възнаграждение (заплата) в 

срок (128, ал. 1 КТ). 

 
От получените с допитването отговори се оказва, че за 70 % от анкетираните е 

имало забава в изплащането на трудовото възнаграждение, като забавата е 

била до 10 дни за около 30 % от респондентите, от 10 до 30 дни за около 10 %, и 

над 30 дни за над 25 от взелите участие в допитването. Тази тревожна тенденция 

за забавяне на заплатите на работещите в България не засяга само около 30 % 

от анкетираните. За около 36 % забавянето на заплатата е често явление, за 

други 41 % забавянето се е случвало, но не е често срещано, докато само 21 % 

споделят, че не им се е случвало да получават възнаграждението си със 



 
 

 

   
 

 Помислете за дърветата преди да принтирате. 

© 2014 Департамента за правна култура. Всички права запазени. 

   

37 

забавяне.  

 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

 Право на държавата да 

получава плащания за данъци 

и осигуровки върху реално 

получаваните суми за 

заплащане на труда. 

 
Над половината (50, 91%) от 330-те анкетирани с въпроса „На какъв доход се 

самоосигуряваш?“ посочват осигурителния минимум от 420 лв. С нарастване 

на осигурителния доход намалява броят, съответно процентното съотношение 

на хората, които посочват този отговор. Така 21, 27 % посочват че се 

самооосигуряват на доход между 420 и 800 лв., 15, 15 % посочват осигурителен 

доход в диапазона между 800 и 1600 лв., 5,45 % се осигуряват на доход между 

1600 лв. и максималния възможен – 2400 лв. На осигурителния максимум се 

самооосигуряват 7, 27 % от анкетираните. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 При отговор на въпроса: 

„Какво значение има за теб 

заплатата?“, голяма част от 

запитаните споделят, че заплатата 

за тях има значение преди всичко 

в качеството й на средство, което 

осигурява нормален живот и 

прехрана. Очертава се 
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тенденция голяма част от хората да използват заплата главно за 

преживяване и да не могат да си позволят нищо повече с нея. Eто и някои 

от открояващите се отговори на този въпрос: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При отговор на въпроса „Какво 

е мнението ти за осигурителната 

система?“,  преобладаващата 

част от анкетираните дават 

изключително негативна оценка. 

Ето и някои от по-открояващите се 

отговори на този въпрос: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Това е много важен стимул за човек, за да може да 

работи качествено на работното си място“. 

„Отплата за положения 

труд и старание“. 

„Заплатата е цената на времето и уменията – колкото 

повече, толкова по-добре“. 

„Не изпълнява функциите си. Промени в законодателството се правят по 

фискални причини, без да се търси логика и последователност.“ 

„Трябва да се увеличи събираемостта на осигурителни данъци и да се следи 

дали служителите се осигуряват на реалните си възнаграждения. Вярвам, че по 

този начин може да се подобри социалната и пенсионната система в страната.“ 

„Осигурителните вноски са неоснователно високи, неоснователно 

базирани на прагове от класификатори и по смисъла си съставляват 

данъци.“ 
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C. Отговорност на работника или служителя 
 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 Право на работодателя да 

използва работната сила на 

трудещите се без те да 

увреждат имуществото, 

необходимо за 

производството. 

 

 
Над 85 % от отговорилите на въпроса дали са причинявали имуществена вреда 

на своя работодател посочват категорично отрицателен отговор. От останалите 

14, 78 % само 21, 17 % признават че повреждането на имущество (най-често 

срещаната форма на причинена имуществена вреда) е станало нарочно, с 

умисъл. Също голям процент – 90 % от респондентите отричат да са вземали 

незаконно имущество от своя работодател като един вид „компенсация“ за 

ниско заплащане или бавене на заплатите. 

 

Изводите от отговорите на въпросите, свързани с увреждането на имуществото 

на работодателя от работниците и служителите, са категорични – огромна част 

от фирмите могат да бъдат спокойни, тъй като заетите в тях не са, а и не биха 

увредили нарочно каквото и да е от средствата на производство. 
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ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

 Право на трудещите се да 

бъдат наказвани 

дисциплинарно само сред 

провеждане на 

дисциплинарно 

производство, което 

задължително включва 

изслушване на наказвания. 

 
За близо 30 % (29, 70) от респондентите наказанието „забележка“ без 

предварително производство по налагане на дисциплинарно наказание е 

факт, като 7, 39 % от тях посочват, че това е практика във фирмата, в която 

работят, а 5, 22% изразяват учудване, че е необходимо изслушване на 

работника преди налагането на глоба. 

 

 

 Правото на работниците да 

сключат договор за бригадна 

отговорност, при който 

отговорността при нанасяне 

на имуществена щета на 

работодателя се носи 

солидарно от всички трудещи 

се, сключили този договор. 
 

Ако изходим от презумпцията, че всеки знае какво подписва, съответно какви 

договори сключва, се оказва, че 94 % от анкетираните не са сключвали 

договор за бригадна отговорност, като 23 % от тях дори не знаят какъв е този 

договор. Само 6 % са сключвали договор за бригадна отговорност. 
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ПРАВА НА РЪБА 

 

 Правото на работодателя да 

налага дисциплинарно наказание, 

съответстващо на тежестта на 

нарушението. 

 
Най-често налаганото дисциплинарно наказание, по наблюдение на 

анкетираните, е “забележка” - 35, 75 % посочват този отговор. Според 18, 36 % 

най-често налаганото дисциплинарно наказание е „уволнение“, а според 

14,49% - „предупреждение за уволнение“. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 Най-масовият отговор на 

отворения въпрос “За какво са 

те глобявали?” е “за нищо” и 

“не са ме глобявали”, което 

кореспондира с данните, 

представени в първия въпрос. 

Най-често посочваните причини за налагане на глоба от работодателя се 

оказват:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„нарушения на 

вътрешните правила“ 
„за глупости“ 

„за нарушение на 

неразбираеми от мен 

правила“ 
„закъснение“ 
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D. Трудови злополуки 
 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 Правото на работодателя 

да отговаря пред трудещите 

се само когато те реално, 

без умисъл, са претърпели 

трудова злополука, не и 

когато това е станало 

умишлено. 

 
95 % от анкетираните категорично отричат да са симулирали увреждане на 

здравето по време или по повод на изпълняваната работа. 

 

 

 Правото на трудещите се да 

получат обезщетение за 

имуществени и неимуществени 

вреди от своя работодател, 

когато са претърпели трудова 

злополука. 

 

50% от участниците в анкетата са уверени, че работодателят им не се е 

опитвал да прикрие трудова злополука. 30% са отговорили, че не знаят за 

подобен случай, а 20% посочват, че работодателят им се е опитал да прикрие 

трудова злополука. 
 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

 

 

Приятно е да се разбере, че на количествено ниво, няма ясно изразени 

Права на хартия в областта на трудовите злополуки  
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МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 На въпроса: „Какви трудови злополуки са претърпявани на твоето 

работно място?“, бяха дадени множество отговори, като "сърдечни кризи 

от преумора", "катастрофа с автомобил", "ампутиран пръст" и други. 

Фактът, че анкетираните правилно са посочили кое точно се 

квалифицира като трудова 

злополука води до извода, че 

мнозинството от анкетираните е наясно с този правен институт. 

 

E. Стачки 
 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 Правото на работниците и 

служителите да участват в 

ефективни стачни действия 

със спиране на работата за 

постигане на свои искания. 

 
Три четвърти от анкетираните (77, 42 %) посочват, че не са участвали в стачка. 

Само  22, 58 % от попълнилите въпросника споделят, че се е провеждала стачка 

във фирмата, в която работят. Останалите дават отрицателен отговор на този 

въпрос. Малко над 20 % (20, 97% ) посочват, че са участвали в т.нар. “ефективна 

стачка”, при която се преустановява полагането на труд за работодателя. Близо 

При отчитане на отговорите от въпросника, който засяга правото на 

стачка, не бяха идентифицирани права, които да са на особена 

почит  
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80 % посочват, че не са участвали в ефективна стачка. 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

 Правото на работниците и 

служителите да постигнат 

реализиране на своите 

искания в резултат на 

проведена стачка. 

 
12,90% от анкетираните споделят, че при участие в стачка, поставените искания 

не са били изпълнявани от работодателя. 16, 13 % от попълнилите въпросника 

считат, че исканията им, поставени чрез стачката, са били изпълнени частично, 

а само  3, 23 % посочват, че исканията им са били постигнати на 100 % след 

проведена стачка. Близо 68 % от отговорилите не са участвали в стачка и 

съответно не вземат отношение към поставения въпрос. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 Най - голямата част от далите 

свободен отговор на въпроса “За 

какво би стачкувал?” посочват “за 

неизплатени заплати”, но 

сравнително често се срещат и 

отговори като: “дискриминация на 

работното място”, “по-добро 

възнаграждение”, “срещу 

работодателите феодали”. 
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ПРИ ОТПУСКА 

 

Включените в този раздел въпросници към Права (статии) на 

pravatami.bg: 

1. „Как и какъв отпуск да си поискам.?“ 

2. „Платен и неплатен отпуск“ 

3. „Отпуск по майчинство“ 

4. „Какво право на отпуск имам при отглеждане на детето ми?“ 

5.  „Правото ми на отпуск за изпълнение на лични ангажименти“ 

6. „Правото ми на учебен отпуск“ 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 Правото на 

работниците и служителите 

на труд, който да положат, 

за да получат трудово 

възнаграждение. 

 
85 % от анкетираните не са били принуждавани от работодателя си да излязат в 

неплатен отпуск. От останалите, 5 % посочват, че често излизат в принудителен 

неплатен годишен отпуск. 
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 Правото на работниците и 

служителите да използват платен 

отпуск за раждане и отглеждане 

на малко дете в размер на 410 

дни. 

 
Над половината от участвалите в анкетата (52, 25 %) споделят, че са използвали 

в пълен размер предвидения от законодателя отпуск за раждане и отглеждане 

на малко дете в размер на 410 дни. От тях 15, 48 % са се възползвали от този 

отпуск “за всяко дете”. От 43-те процента, които споделят че не са ползвали 

такъв отпуск в целия му размер около 7 % споделят, че това се дължи на факта 

че не са имали възможност да се възползват, защото все още нямат деца или 

са от противоположния пол. 

 

 Правото на 

работничките и 

служителките да родят и 

отгледат своите деца, 

без това да повлияе 

негативно на 

отношенията им с 

работодателя. 
 

Над 95 % отговарят категорично отрицателно, като само 4, 52 % споделят че са 

били обект на подобни нарушения. 
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 Правото на 

работодателя да разчита на 

работната сила на своите 

работници и служители, без 

те да злоупотребяват с 

фалшиви болнични. 

 
84 % от анкетираните споделят, че не са взимали болничен без причина с цел да 

не ходят на работа. Тези отговори свидетелстват, че въпреки разпространеното 

разбиране, че това е масова практика, повечето служители не са извършвали 

такова нарушение. 

 

 

 Правото на работниците 

или служителите да получат 

съгласие от работодателя да 

ползват отпуск за изпълнение 

на личен ангажимент. 

 
На 73 % от участниците в анкетата не им е бил отказван отпуск за изпълнение на 

личен ангажимент. Този резултат свидетелства, че от една страна не е голям 

броят на хората, искащи отпуск за изпълнение на личен ангажимент, а от друга 

страна - че при действително поискване, работодателят рядко отказва. 
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ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 

 Правото на 

работниците и служителите 

да получават плащания при 

ползване на отпуск за 

раждане и отглеждане на 

малко дете, които да 

покриват разходите за живот 

и издръжка на семейството. 

 
Близо 80 % от анкетираните споделят, че т.нар. плащания от осигурителния институт 

“майчински” не са им достатъчни. Само 7, 10 % споделят, че получаваните осигурителни 

плащания по време на отпуска за раждане и отглеждане на малко дете са им напълно 

достатъчни - за останалите 18, 84 % получаваните пари стигат донякъде. 

 

ПРАВА НА РЪБА 

 

 Правото на работниците и 

служителите реално да 

използват целия размер на 

платения си годишен отпуск. 

 
10 % от анкетираните посочват, че не използват целия си платен годишен отпуск, 

но се подписват пред работодателя си, че са го използвали. Тези данни 

сигнализират за сериозно нарушаване на правото на отпуск при служителите, 

както и за осъществена принуда от страна на работодателя. 
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 Правото на работниците и 

служителите да използват 

отпуск за изпълнение на 

личен ангажимент, който се 

дава при смърт на близък, 

при сключване на брак, 

кръводаряване и други 

хипотези, посочени от 

законодателя. 

 
32 % от анкетираните са взимали отпуск при смърт на близък роднина, 12 % - за 

кръводаряване и едва 5 % - при сключване на брак. 40 % от анкетираните не са 

използвали отпуск за изпълнение на лични ангажименти. Тези резултати 

свидетелстват, че много от гражданите не знаят за правото си на отпуск при 

изпълнение на личен ангажимент и съответно не го използват. 

 

 

 Правото на работниците и 

служителите да ползват отпуск за 

учебни цели. 

 

Половината от работодателите (51, 91%) на участвалите в допитването граждани 

са предоставяли отпуск на своите подчинени за учебни цели. Една пета от 

работодателите (10, 38), обаче са отказвали да предоставят отпуск за 

посещение на учебни занятия или подготовка за изпити. Близо ⅖ от участвалите в 

допитването споделят, че не са искали отпуск с учебни цели. 
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 Правото на работниците и 

служителите да излязат в 

платен годишен отпуск по 

предварително утвърден от 

работодателя график, което 

води до по-сигурното 

използване на този отпуск. 

 

39 % от участниците в анкетата посочват, че утвърденият график за използването 

на платения годишния отпуск не се спазва, а 34 % отговарят, че графикът се 

спазва, но се правят изключения. Този резултат води до извода, че графикът има 

предимно формално значение за работодателя и служителя и не се възприема 

като задължителен при разрешаването на отпуските. 

 

 Правото на работниците и 

служителите да използват в пълен 

размер (410 дни) отпуска за 

раждане и отглеждане на малко 

дете. 

 

Близо половината (47, 86%) от участвалите в допитването посочват, че са 

ползвали отпуска за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. 17, 76 % са се 

отказали от това си право, защото парите не са били достатъчно, а 6, 43 %  - 

защото са преследвали кариера. 8, 57 % споделят, че не са ползвали такъв 

отпуск, защото не могат да си седят вкъщи, а близо 20 % изтъкват като друга 

причина за неизползването на отпуска факта, че към момента на попълване на 
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анкетата все още не са имали с дете. 

 

 Правото на работниците и 

служителите да използват отпуск 

в размер на 1 час дневно за 

намиране на нова работа. 

 

37% от анкетираните са отговорили, че при уволнение не са използвали отпуск в 

размер на един час дневно, за да търсят нова работа. Отговорилите по този 

начин считат, че това е поредният мъртъв член от закона и няма приложение на 

практика. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 На въпроса „За какво 

използваш отпуските си?”, 

анкетираните българи почти 

единодушно отговарят  „почивка”. 

Единици посочват, че използват 

отпуските си за „работа“ или „учене“.  

 

 

 На въпроса: “Как 

държавата може да насърчи 

раждаемостта?” анкетираните 

дават разнообразни отговори, 

които  могат да бъдат групирани 

в следните категории:  
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 държавата трябва да вдигне паричните обезщетения при майчинство; 

 държавата трябва да гарантира място на всяко дете в детска градина или 

училище; 

 държавата да осигурява повече привилегии на семейства с деца; 

 държавата да осигури по-добър общ климат и условия за живот и труд. 

 На въпроса: „Знаеш ли, 

че правото на учебен 

отпуск имат само 

студенти, които са от 

задочна, вечерна или 

дистанционна форма на обучение, но не и редовните студенти. 

Смяташ ли това за справедливо? Защо?“ анкетираните се раздвояват в 

мнението си.  

 

Част от запитаните намират това за нормално и справедливо, като се 

аргументират с това, че изборът на разнообразни форми на обучение е 

именно затова - за да даде възможност на всеки да намери своя удобен 

начин на учене.  

 

Друга част от запитаните намират, че става въпрос за привилегия, която е 

отживелица и че правото на учебен отпуск трябва да бъде дадено и на 

студентите в редовна форма на обучение. 

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Включените в този раздел въпросници към Права (статии) на 

pravatami.bg: 

 

1. „Как мога най-бързо да напусна работа?“ 

2. „Уволнен съм, какви са правата ми?“ 

3. „Правото ми на предварителна закрила при уволнение“ 
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4. „Клаузи, забраняващи ми да извършвам конкурентна дейност, 

след като напусна работа“ 

 

ПРАВА НА ПОЧИТ 

 

 Правото на работниците и 

служителите да работят на 

място, където се уважава 

личността им и се спазват 

нормите забраняващи 

дискриминация и сексуален 

тормоз. 

 

 
Видно от получените данни, по-голямата част от анкетираните (95%) не са 

прекратявали трудовия си договор поради тежко нарушение на личната 

неприкосновеност като сексуален тормоз или поради дискриминация на 

работното място. 32 % посочват, че са напуснали поради некоректно 

отношение на работодателя, а 18 % - поради разминаване между написаното в 

трудовия договор и реалната дейност. 35 % споделят, че не са напускали 

работа поради гореизброените причини. 

 

 Правото на работничките и 

служителките да запазят 

трудовото си 

правоотношение по времето, 

когато ползват отпуск по 

майчинство. 

 
 

94 % от анкетираните еднозначно посочват, че не са били уволнявани по време 

на отпуск по майчинство. Този висок процент води до извода, че в тази област от 
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трудовите правоотношения, не е налице опасност от често нарушаване на 

права. 

 

 Правото на работниците и 

служителите да не бъдат 

уволнявани по времето, 

когато използват платения си 

годишен отпуск. 

 
95 % от отговорилите не са били уволнявани по време на платения си годишен 

отпуск и следователно техните права не са били нарушавани от 

работодателите по този начин. 

 

ПРАВА НА ХАРТИЯ 

 Правото на защита на 

работниците и служителите 

от незаконно уволнение чрез 

завеждане на иск пред съда 

и проверка на законността 

на действията на 

работодателя. 

 

 
80 % от анкетираните не са завеждали дело за незаконно уволнение срещу 

работодателя си, като половината смятат, че от подобно действие няма смисъл. 

Този висок процент сигнализира за липса на вяра сред служителите в 

съдебната система и най-вече за липса на вяра във възможността да получат 

закрила в случаите, когато правата им са били нарушени. 
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ПРАВА НА РЪБА 

 

 Правото на работниците и 

служителите да бъдат 

освобождавани от работното си 

място на реалното основание, 

без да са принудени „да се 

съгласят“ с работодателя да 

напуснат. 

  
35 % от анкетираните са били принуждавани да подпишат прекратяване на 

договор по взаимно съгласие, като на една трета от тях това се е случвало 

повече от веднъж. Причината за този резултат е както нежеланието на 

служителите да отстояват своите права, така и принуда от страна на 

работодателя. 

 

 

 Правото на работодателя да 

включи клауза, забраняваща 

конкурентна дейност в 

трудовия договор. 

 
31% от отговорилите са имали клауза в трудовия си договор, забраняваща 

конкурентна дейност след напускане на работа, като една трета от тях са 

имали такава клауза в повече от един трудов договор. Въпреки това обаче само 

6 % от анкетираните считат наличието на такава клауза за пречка да започнат 

работа в конкурентна фирма. Следователно, от една страна клаузите, 

забраняващи конкурентна дейност се използват в трудовите договори, въпреки 
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че са в противоречие с конституционните принципи за свободно избиране на 

работата и професията. От друга страна обаче, повечето служители 

нарушават тези клаузи с лекота. 

 

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 
 

  Правото на работниците и 

служителите за спазване на 

трудовото законодателство 

и ползване на всички 

привилегии, които законът 

регламентира за трудещите 

се, без това да „ядоса“ 

работодателя и той да 

прекрати трудовото правоотношение.  

На въпроса: „За какво се е случвало да те уволнят?“, анкетираните са посочили 

множество отговори, сигнализиращи за грубо нарушаване на техните права. 

Сред отговорите се отличават „защото съм онкоболна”, „болничен за гледане 

на дете”, „бременност”, „някой близък довежда приятел, който трябва да заеме 

моята позиция”, „политически причини” и много други. 

 

  На въпроса: „Защо сменяш работата си?“, най-голяма част от 

анкетираните посочват като причина „по-висока заплата“ (29%). Други 

мотиви, определящи решението за смяна на работата са “по-добрите 

условия на работното място” (27%) и “по-доброто кариерно развитие” 

(27%). За 13 % от анкетираните причината за смяна на работното място 

е “липса на разбирателство с колегите” и за едва 8 % е желанието за 

по-кратко работно време.   

 

  На въпроса: „Защо много 

хора търсят работа в 

чужбина?“, анкетираните почти 

единодушно посочват като 
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основната причина „по-високото възнаграждение“. Следователно, 

според повечето анкетирани, основният фактор, който привлича 

българите в чужбина е не възможността за кариерно развитие или по-

добрите условия на труд, а паричната оценка на труда. 
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@ Полина Найденова 

@ юрист 

@ маркетинг сътрудник в pravatami.bg 
@ юрисконсулт в „Найденов и Цолов“ 

@ Станимир Ненов 

@ юрист 

@ съосновател на pravatami.bg 

@ управител на „Лексперт“ ООД 

 

@ Цветан Цаков 

@ студент по право 
@ IT сътрудник в pravatami.bg 

@ Христо Милчев 

@ юрист 

@ редактор в pravatami.bg 
@ юрисконсулт  във „Василев и партньори“ 
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“Департамент за правна култура" е 

сдружение, учредено през 2012 г. Мисията му 

е повишаване на правната култура на 

българските граждани и чужденци, 

пребиваващи в България, информирайки ги за 

техните права, задължения и правни 

възможности, по достъпен начин, с цел ефективно им отстояване. Имайки 

предвид сложността на законодателството, ние осъзнаваме, че е изключително 

трудоемко за гражданите без юридическо образование да добият ясна 

представа за правното си положение. От друга страна, от голяма важност за 

нас е да възпитаме едно гражданско общество в духа на правото. 

Организацията има за свои цели подпомагане и насърчаване на инициативи в 

областта на правото. Пример е “pravatami.bg: разкодираните закони”, който 

предоставя безплатна и практична правна информация по често срещани 

житейски ситуации. 

 

Фондация „Америка за България” 

подпомага израстването и укрепването на 

динамична пазарна икономика и 

демократично общество в България и 

подкрепя страната в постигане на пълния й 

потенциал на успешна и модерна 

европейска нация. Основана през 2008 

година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен 

фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за 

международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” 

предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство 

между народите на САЩ и България. 


