
 

 

 
 

 

 

Правни акценти 

Август 2022 г. 

Промени в Кодекса на труда  

На 05.08.2022 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който влезе в сила на 
01.08.2022 г.  

С него се въвеждат изискванията на Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 
юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива 2019/1158/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г., относно равновесието между професионалния и 
личния живот на родителите и лицата полагащи грижи, както и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на 
Съвета. 

В настоящото издание представяме накратко основните промени, сред които: 

➢ Вече не е възможна абсолютна забрана за сключване на трудов договор с друг работодател 

➢ Служителят може едностранно да предлага изменения на трудовия договор 

➢ Въведен е максимален срок за изпитване при срочни трудови договори 

➢ Работодателите трябва да съобразят новите правила за осигуряване на прозрачни условия на труд 
➢ Служителите могат да изискват гъвкавост, за да съвместяват трудовите и семейните задължения 

 

 

 

 

Правни акценти 
Август 2022 г. 



Правни акценти 

 

 

Промени в Кодекса на труда в сила от 1 август 2022 г. 

    

При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е задължен да предостави 
на служителя писмена информация, съдържаща данни за извършените промени, най-късно до 
влизането в сила на изменението. Досега работодателят трябваше да предостави информацията 
при първа възможност или най-късно до един месец след извършване на промяната.  

 

Когато  трудовият договор за възложената на служителя работа е за определен срок, по-кратък 
от една година, срокът за изпитване не може да надвишава един месец. По този начин се 
въвежда изключение от общото правило, че срокът за изпитване в българските трудови договори 
може да бъде до шест месеца.  

 

Служителят има право да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на 
работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен 
ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово 
правоотношение, поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на 
интереси. По този начин се изключва възможността в трудовия договор да се установи пълна 
забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. 

 

Служителят има право да предлага изменение в трудовото правоотношение (писмено) – за 
преминаване от срочен към безсрочен трудов договор, както и от непълно към пълно работно 
време. В случай на отказ, работодателят е длъжен да предостави мотивиран писмен отговор. 

 

Въвеждат се нови задължения на работодателя за информиране на служителите: запознаване с 
вътрешните правила за работната заплата; предоставяне на информация за условията и реда за 
прекратяване на трудовия договор съгласно КТ, както и информация за осигурявани от 
работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната 
квалификация и подобряване на професионалните умения. 

 

Създават се нови правила, уреждащи правото на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане 
на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер на 2 месеца (при определени условия).   

 

Въвеждат се нови права на служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения. 
Така например, служител може да поиска преминаване към работа от разстояние или да 
предложи други промени при определени случаи, напр. когато полага грижа за роднина поради 
сериозни медицински причини. 

 

В случаите, в които работодателят е длъжен (по силата на нормативен акт, колективен трудов 
договор или споразумение към индивидуалния трудов договор) да осигури обучение за 
поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите, времето на 
обучение се отчита като работно време. Когато е възможно, обучението се провежда в рамките 
на установеното работно време на служителя, а всички разходи, свързани с обучението, са за 
сметка на работодателя. 
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За контакт 

 

Адв. Звезделина Филова 
Ръководител на Правната практика 
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Мениджър, CIPP/E 
mmicheva@deloittece.com  

 

 

Ирена Колева 
Старши адвокат 
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За Делойт Лигъл 

Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ има богат опит при консултирането на местни и международни клиенти 
в областта на трудовото право, включително съдействие при: сключване, изменение и прекратяване на трудови 
договори, изготвяне на вътрешни правила и трудовоправна документация, командироване на работници и 
служители в рамките на предоставяне на услуги, масови уволнени и други. 

Сътрудничеството на Делойт Лигъл със специалисти от други отдели, тясно практикуващи в областите данъчно 
облагане, социално осигуряване, счетоводство и обработка на заплати, както и с международната мрежа на 
Делойт, осигурява мултидисциплинарен подход и комплексна експертиза при предоставяне на услугите.  
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