Права
на работещите бременни жени и
жените-майки
в селското стопанство
в България
Предговор
Ролята на жените в селското стопанство и в селските райони е многофункционална и жизнено важна, защото те са в основата на осигуряване
благополучието на семейството и на развитието на икономиката в селските
райони. В съвременното общество именно жените поемат нелеката многопластова роля на домакини, майки, работнички, управителки на стопанство,
общественички и пр., и въпреки това ролево многообразие те съумяват да
дадат значителен тласък за напредъка и иновациите на всички социални
равнища и за повишаването на качеството на живота в селските райони.
Равенството между жените и мъжете е една от петте ценности и основополагащ принцип на Европейския съюз. Хартата за основните права
(неотменна част от Договора на ЕС) закрепва конституционно това право и
забранява дискриминация по полов признак.
Принципът „Равно заплащане за еднакъв труд“ е заложен в Договора
на Общността от Рим още в далечната 1957 година.
Фактът, че законът защитава жените, не означава, че и обществото
ги защитава. Въпреки постиженията на правото и нормативната уредба,
и днес в много области се наблюдават ограничения в реализирането на
фундаментални граждански и трудови права, причинени от недостатъчна
информация, икономически и политически предизвикателства и социални
стереотипи, поставящи невидими прегради пред жените.
В Европа от 26,7 милиона заети лица в селското стопанство 42% са
жени, а всяко пето стопанство/ферма (което е около 29%), се управлява от
жена. Ако, обаче, погледнем в бъдещето и проследим демографските промени, емиграцията и общото намаляване на дела на жените в населението
в селските райони, ще видим, че значителния принос на жените за местното и общностното развитие не е адекватно отразен в тяхното участие в процеса на вземане на решения. Ако проследим равнището на безработицата
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в селските райони - както сред мъжете, така и сред жените, ще видим, че
в действителност много от жените не участват на пазара на труда – те не
присъстват в статистиката за безработица, защото много често са принудени да работят в неформалния сектор на икономиката, да приемат несигурна, сезонна работа, на парче или в личното стопанство, ще видим в колко
голям дълг е обществото към проблемите на жените, заети със земеделие
и живеещи в райони с особен профил.
В българските селски райони живеят около 2,9 млн. души (42 % от
българското население) и почти половината от тях са жени. Ролята на селското стопанство в българската икономика е значителна, особено ако се
вземе пред вид, че делът на земеделската продукция е 16% от общата икономическа продукция, а отрасъла ангажира около 20% от заетите в страната. Въпреки че жените представляват 43 % от общия брой заети в селското
стопанство и свързаните с него сектори (съставящи икономическия профил
на селските райони), тяхната степен на заетост е по-ниска с 9-10% от тази
на мъжете в селските райони. Това до голяма степен е предпоставено от
структурата на земеделските стопанства – дребни пазарни и полупазарни
ферми/стопанства с предимно семейна работна ръка. Това увеличава дела
на жените, работещи като неплатени (нямат трудов договор с регулярно
възнаграждение) семейни работници, посветени само на семейството и
малката семейна ферма/стопанство. Обемът на труда, влаган в земеделските стопанства, е равен на еквивалента на труда на двама целогодишно
заети работници на пълен работен ден. Тревожен е факта, че пoловината
от него се извършва от неплатена работна ръка.
В същото време делът на жените, работещи в неформалната икономика и/или заемащи нископлатени работни места у нас нараства значително.
По данни на НСИ обемът на недекларирания труд в България е около 25%
от БВП, което е сред най-високите в ЕС. Ситуацията е още по-критична,
особено когато наблюдаваме възможностите на жените в селските райони
за платена заетост (наемане на трудов договор) и достъпа им до социални
услуги и образование, липсата на информация за програми, подкрепящи
женското предприемачество и инициатива. Всичко това рефлектира върху
достъпа на жените и до социалноосигурителните системи – здравно и пенсионно осигуряване, обезщетения при пенсиониране и повдига друг сериозен
проблем, свързан с бедността на жените в земеделиетои в селските райони.
Жените продължават да работят повече неплатени часове в дома, в
сравнение с мъжете, а разликата в заплащането между двата пола у нас е
между 15 и 18%. Въпреки че жените са по-склонни да учат и завършат висше
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образование (57 % от хората с висше образование са жени), те изостават в
позициите за вземане на решения на политическо и икономическо ниво.
Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, а
системи за алармиране и отчитане на случаите на насилие на работното
място, в които рисковите групи са жени, младежи, хора в неравностойно
положение (в различните му форми) липсват
Неравенствата между жените и мъжете не само нарушава фундаменталните права, но води до недостатъчно използване на съществуващия човешки ресурс и капацитет. Редица изследвания на Европейската комисия и
стратегически документи на Съюза доказват и залагат на използването на
пряката връзка между по-добрите икономически и финансови резултати на
предприятията/организациите и присъствието на жените в техните органи
за взимане на решения и въвеждането на иновативни мерки в тях.
По традиция обществото дава на жените отговорността за грижата за
семейството, отглеждането на деца в смисъл на осигуряване на образование и здраве, грижата за други зависими лица, възрастните хора. И тази
грижа трябва да бъде призната и защитена от него.
Принципът на равенство между половете
представлява основен постулат в стратегията
Европа 2020 и следва да бъде насърчаван, за
да се засили активното участие на жените в
икономическите и социалните дейности и да се
гарантира зачитане на правата на човека. Развитието на социална Европа минава през общи усилия за
насърчаване на заетостта и изграждане на социален диалог на европейско равнище, в който работодатели и синдикати поемат ангажимент да преговарят и сключват
социални споразумения. Възможността за сключване
на рамкови споразумения е закрепена в член 138 (и
следващите) в Договора от Амстердам на ЕС, с което се насърчава социалния диалог и развиване на
по-благоприятни условия за работещите.
Без всякакво съмнение, обаче, най-важно за
жената остава правото да ражда и да отглежда
деца, което съчетано с ролята и на работеща я
поставя в още по-уязвима позиция на пазара на
труда. Това налага и необходимостта от специална
закрила за работещите жени майки и бременни.
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Едно от петте рамкови споразумения е Рамковото споразумение за
родителски отпуск (14 декември 1995 г.), прераснало по-късно в Директива
96/34/ЕС за родителски отпуск. Европейската комисия, в качеството си на
пазителка на Договорите на Общността насърчава социалните партньори
да договарят предложения с оглед на:
ϽϽвъвеждане на нов тип на отпуски по майчинство, отпуск за полагане
на грижи за член от семейството, който е зависим, отпуск за осиновяване
ϽϽподобряване на защита на майчинството (Директива за бременните
работнички 92/85/EEC) в три области: продължителност на отпуска по
майчинство, ниво на заплащане и защита на жените, завръщащи се
на работното място след майчинство.
Нещо повече, Комисията счита, че подобряване на възможностите в
Общността по отношение на отпуска за отглеждане на деца (майчинство
или бащинство) допринася за по-добро постигане целите на Директива
96/34/ЕС.
Федерацията на синдикатите от земеделието, като активен участник
в европейското и българското синдикално движение от години работи за постигане на всеобхватна и ефективна
социална защита на жените, работещи в земеделието.
Този информационен материал проследява правната
рамка в тази област у нас и възможностите, които са
надградени чрез колективното трудово договаряне в
сектор Земеделие и може да послужи като източник на
добри идеи за последваща работа в областта на социалната политика и политиката за равнопоставеност
в сектора.
Тази брошура има скромната цел да повиши осведомеността на обществото за проблемите на жените, работещи в земеделието,
да популяризира правата на бременните и
майките сред работещите в селското стопанство в България, да насърчи гражданското съзнание и активна позиция
сред жените в отстояване на права и
ценности.
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Понятие и основание за установяване на
социална закрила на труда на бременните
жени и майките с малки деца, работещи по
трудово правоотношение по българското
трудово законодателство

Специалната закрила на работещите по трудово правоотношение
бременни жени и майки с малки деца е традиционна за нашето национално законодателство. Тя се характеризира като засилена и повишена за
посочената категория работнички и служителки, защото установява за тях
по-високи норми на защита и по-благоприятни условия на труд от установените за останалите работници и служители. По въпросите, за които не
е установена специална закрила за бременните и майките с малки деца,
за тях на общо основание се прилагат общите разпоредби за закрилата на
труда, отнасящи се за всички останали работници и служители.
Същевременно, необходимо е да се подчертае, че засилената закрила
на труда на бременните и майките с малки деца до определена в закона
възраст – не следва да се квалифицира като привилегия за тях, т.е. като
някаква форма на дискриминация по отношение на останалите работници
и служители, каквато е забраната по силата на чл.6, ал.2 от Конституцията
на Р България и чл.8, ал.3 на Кодекса на труда. И това е така, защото специалната закрила не води до премахване или нарушаване на възможностите в областта на труда между защитените бременни и майки и останалите
работници и служители. В този смисъл е и чл.1 б.”а” от Конвенция №111 на
МОТ, относно дискриминацията в областта на труда и професиите от 1958
г. (ратифицирана от РБългария през 1960 г., в сила от 22.07.1961 г.).
Всъщност, специалната закрила отразява обективно съществуващите
различия между защитените, по-силно за определен период, работнички и
служителки и останалите работници и служители. На практика тя съдейства за изравняване на възможностите им. Това е била и основната идея на
Законодателя за установяването й. Чрез обличането й в съответната законова форма, той се е стремял да постигне снижаване на напрежението и
натоварването при осъществяване на трудовата функция от бременните
жени и майки, предвид тяхното обективно по-уязвимо положение в сравнение с останалите работници и служители.
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Правната уредба на социалната закрила на
бременните жени и майките - работнички и
служителки

Тя се съдържа в Кодекса на труда и в някои подзаконови нормативни
актове. Предимно тя е съсредоточена в глава ХV на Кодекса на труда (КТ),
озаглавена „Специална закрила на някои категории работници и служители” – чл. 307 – чл. 313-а от КТ. Закрилни разпоредби на труда на бременните и майките с малки деца се съдържат и в други раздели на КТ:
ϽϽГлава VІІ – „Работно време и почивки” – чл.140 и чл.147/;
ϽϽ Глава VІІІ – „Отпуски” чл.157, ал.2, чл.163, 164, 165, 166, 167а, 168 КТ;
ϽϽ Глава ХІ - „Професионална квалификация” чл.228, ал.2;
ϽϽГлава ХVІ – „Прекратяване на трудовото правоотношение” – чл.
333, ал.1, т.1, 2, 4 и ал. 5 от КТ.
Източници на правни норми за тази закрила са и подзаконови нормативни актове като:
ϽϽНаредба за вредните и тежки работи, забранени за извършване от
жени (която ще действа до съставяне на новия списък по смисъла на
ал.3 на чл.307 КТ);
ϽϽНаредбата за стаите за лична хигиена на жените и стаи за почивка
на бременните и работничките и служителките в напреднал етап на
лечение ин-витро и др.
Тук е мястото да отбележим и нещо много важно!
Конституцията на Република България не съдържа изрични разпоредби за особена закрила на всички жени. Но тя съдържа разпоредби за
„закрила на майчинството” – чл.14 – „Семейството, майчинството и
децата са под закрила на държавата и обществото”. Специалната закрила на жената-майка е прогласена и в чл.47, ал.2 от Конституцията
на Р България, съгласно който: „Жената-майка се ползва от особената
закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след
раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи”.
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Законодателство за работещите бременни
жени

3.1. Забрана за възлагане на вредни и опасни работи за бременни жени и кърмачки
Тя е установена в чл. 307 от Кодекса на труда. С ал.1 на цитирания
член Законодателят е установил специална закрила на посочената категория работнички и служителки при изпълнение на трудовите им задължения. Разпоредбата на ал. 1 е императивна по отношение
на работодателя. Той не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки, както и работнички
и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да
извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им. Нарушаването на тази
охранителна разпоредба от страна на работодателя е
квалифицирана от законодателя като тежко нарушение
на трудовото законодателство. Виновното длъжностно
лице в тези случаи носи най-строгата административно-наказателна отговорност по чл. 414 от КТ.
Цитираната ал.1 на чл.307 от КТ е в съответствие с директива на Съвета 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения
в областта на безопасните и здравословни условия
на труд на бременните работнички и работничкиродилки или кърмачки.
Съгласно чл.5 от посочената директива при
риск за безопасността или здравето на бременната работничка или служителка или кърмачка, работодателят е длъжен да предприеме мерки за
премахване излагането на тази работничка на
такива рискове, чрез временно приспособяване на условията на труда или работното време,
а когато това е невъзможно или не е оправдано,
работодателят трябва да предприеме мерки за
преместването на работничката на друга работа.
Алинея 2 на чл.307 от КТ, синхронизирана с
нормите на европейското законодателство, установява безусловното право на бременната жена или
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кърмачка, да откаже (когато тя прецени за необходимо, т.е. преценката е
нейна) изпълнението на работата:
ϽϽкоято е определена като вредна за нейното здраве, на детето, което
носи или вече има;
ϽϽза която, след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.Оценката
на риска по смисъла на ал. 2 на чл.307 от КТ се извършва въз основа
на подзаконов нормативен акт – Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за оценка на риска /обн. ДВ бр.47 от 1999 /.
По силата на ал.3 на чл.307 от КТ министърът на
труда и социалната политика и министърът на здравеопазването имат задължението да изготвят списък
на видовете работа и условията на труд, които биха
изложили на опасност или застрашили здравето на
бременните жени и кърмачки.
3.2. Трудоустрояване на бременни жени
или кърмачки
Правна уредба на трудоустрояването и бременните и кърмачките, работещи по трудово правоотношение, в българското законодателство се
съдържа в разпоредбите на чл.309 КТ и чл.8-11 на
подзаконовия нормативен акт – Наредба за трудоустрояване, съществено изменена през 2004 г., с
оглед хармонизирането й с нормите на европейското право и в частност с разпоредбите на
чл.5 от Директива 92/85/ ЕИО за въвеждане
на мерки за насърчаване на подобрения в
областта на безопасните и здравословни
условия на труд на бременните работнички и
работнички-родилки или кърмачки.
В чл. 309, ал.2 КТ са установени две еднакво
задължителни алтернативи за работодателя за
промени условията на труд на посочената категория работнички и те са:
ϽϽ
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когато бременната жена или кърмачка из-

пълнява неподходяща за състоянието й работа, определена като
такава от здравните органи в надлежно предписание, то тогава работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки, с цел да
приспособи условията на труд на работното й място, адекватно на
предписаното от лекаря, наблюдаващ състоянието й. Пример за облекчени условия може да бъде извеждане на бременната от вредна
среда – да не работи с пестициди, да не бъде изложена на студ или
високи температури, да работи на седяща работа и др. подобни. Конкретните облекчени условия на труд за работещите в отрасъл „Селско
стопанство” могат предварително да бъдат договорени с работодателите или работодателските организации в колективните трудови договори. Друго облекчение или приспособяване на условията на труд,
съобразно националното ни законодателство е съобразената със
състоянието на бременната продължителност на работното й време,
както и разполагането му в удобна за нея част от деня. По предписанието на здравните органи работното време на бременната може да
бъде намалено примерно с 2, 3 или повече часа. Така, както е предписано – то става нормално работно време за същата.
ϽϽ в случаите, когато приспособяването на труд на работното място
или въвеждането на друго работно време, различно от това, което е
имала бременната преди трудоустрояването, са технически или обективно неосъществими, то тогава работодателят е длъжен да я премести на друга подходяща работа.
За да може това преместване да се осъществи на практика, Законодателят е задължил работодателя ежегодно да определя места, подходящи
за трудоустрояване на бременни жени.
При изготвяне на тези списъци от специална комисия, чиито членове са определени в специалния нормативен акт, задължително участва
и представител на синдикалния комитет в предприятието. За да бъде
гарантирано правото на бременната да работи само на подходяща за състоянието й работа, Законодателят по императивен начин е постановил, че
до фактическото изпълнение на предписанието за трудоустрояване – бременната се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата
за състоянието й работа. За това време работодателят й заплаща обезщетение в размер на получаваното от нея брутно трудово възнаграждение за
месеца, предхождащ месеца на издаване на предписанието. Ако на новата
работа, на която е преместена бременната работничка, трудовото й възна9
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граждение е по-ниско от предишното, тя получава парично обезщетение за
разликата в трудовите възнаграждения, по силата на Кодекса за социално
осигуряване.
Бременната работничка или служителка, както и тази в напреднал етап
на лечение ин-витро и майка с дете до 3-годишна възраст не може да бъде командирована от работодателя, без нейното изрично писмено съгласие.

4

Закрилни норми за работното време на
бременни и майки с деца до 6-годишна
възраст

Съгласно императивната разпоредба на чл.140, ал.4, т.1 от КТ нощният труд е забранен за бременни работнички и служителки, както и за
работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. А майки с
деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, нощният труд се полага само при наличие на предварителното им
писмено съгласие, изразено свободно /чл.140, ал.4, 3 КТ/.
Законодателят е установил абсолютна забрана за полагане и на извънреден труд от бременните работнички и служителки и от работничките и
служителките в напреднал етап на лечение ин-витро /чл.148, т.2 КТ/.
За майки с деца до 6-годишна възраст и за майки, които се грижат за
деца с увреждания, забраната за полагане на извънреден труд е относителна. Посочената категория работнички и служителки могат да полагат
такъв, само с предварителното им писмено съгласие.

5

Видове отпуски на бременни и майки с малки
деца

5.1. Кратки отпуски
1. По силата на повелителната разпоредба на чл.157, ал.2 (последно
изм. от 29.12.2009 г.) работодателят е длъжен да освобождава от работа
бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка
в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е
необходимо те да се извършват в работно време. За времето на прегледа
на посочените категории работнички и служителки се заплаща възнаграждение от работодателя в размер, изчислен както се изчислява възнаграждение за платен годишен отпуск по чл.177 КТ.
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2. Съгласно чл.168 КТ – ако е уговорено в колективен трудов договор,
работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има
право на два работни дни, а работничка или служителка с три и повече
живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва от майката, когато тя пожелае
през съответната календарна година. И тъй като по своята характеристика
той е от така наречените целеви отпуски, не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. Текстът на чл.168, ал.1 в този му вид – като диспозитивна разпоредба,
е в сила от 31.03.2001 година. Затова, считано от тази дата във всички
браншови колективни трудови договори, сключени в системата на отрасъл
„Селско стопанство”, синдикалните организации на ФНСЗ постигат договорености с работодателски организации и отделни работодатели за ползването на този вид целеви отпуск. Нещо повече, има случаи, когато се договаря платен отпуск на майките на
това правно основание в по-големи размери
от установените в закона.
5.2. Отпуски поради бременност,
раждане и за отглеждане на дете до
2-годишна възраст, съответно до
8-годишна възраст
1. Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Този отпуск се разрешава и ползва от
бременната и майката, както и от осиновителката на основание императивната
разпоредба на чл.163 КТ.
С изменението на Кодекса на
труда (ДВ бр.109 от 2008 г.) в сила за
посочения чл.163 от 02.11.2009 г.
размерът на платения отпуск по
майчинство беше рязко увеличен от 315 на 410 календарни
дни, от които, както и преди
последното му изменение, 45
календарни дни се ползват
преди раждането на детето,
а остатъкът от 365 – след
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раждането, т.е. до навършване на една година на детето. Това законодателно решение, обосновано с общите трудни условия, в които живее голяма част от населението на страната ни, със значително по-ниското жизнено
равнище в сравнение с европейските стандарти, както и с демографския
срив, който продължава повече от 20 години, в страната ни действително
поставя България на челно място в Европа по закрила на майчинството.
При ползването на отпуска по чл.163, ал.1от КТ на бременните и
майките се изплаща 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни
или дължими /по силата на закона/ осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и
майчинство, за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на
настъпване на временната неработоспособност, поради бременност и раждане (чл.49 от Кодекса за социално осигуряване).
За улеснение на майките и по силата на новата ал.7 на чл.163 от КТ –
в сила от 01.01.2009 г. е въведен нов вид отпуск – по бащинство, а именно:
„Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство /фактическо съжителство/ бащата има право на 15-дневен отпуск
при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение”. Този отпуск е право, а не правна възможност, поради което работодателят е длъжен да го разреши при поискване. Редът за разрешаване
на този отпуск е установен в чл.45а на Наредбата за работното време
почивките и отпуските /НРВПО/.
С изменението на чл.163 от 01.01.2009 г. е създадена нова ал.8, по
силата на която със съгласието на майката /осиновителката: след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата /осиновителят/ може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. При ползване на този отпуск
бащата получава обезщетение в размер 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход при същите условия и по реда, по
който този отпуск се ползва от майката. Предвид обстоятелството, че този
отпуск е нов за нашето трудово законодателство, няма и практика, която
би могла да бъде анализирана. С голяма степен на меродавност този вид
отпуск ще ползва от бащата, когато майката заема сравнително висока
длъжност или позиция в служебната йерархия, която не позволява дълго
отсъствие от работата й, защото едно дълго отсъствие би се отразило не
добре за професионалното й развитие и израстване. Редът за разширяване и ползване на платения отпуск от бащата по силата на ал.8 на чл.163
КТ е установен в чл.45 б на Наредбата за работното време, почивките и
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отпуските. Ползваният от бащата отпуск става вече родителски отпуск и
се родее с родителския отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
2. Платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
След използване на отпуска по бременност, раждане или осиновяване
/който както изяснихме е до навършване на 1-годишна възраст на детето/,
ако то не е настанено в детско заведение, работничката и служителката
има право на допълнителен отпуск за отглеждане на същото дете до навършване на 2-годишната му възраст. Този отпуск със съгласието на майката /осиновителката/, ако тя е решила да се върне на работа, се разрешава
на бащата /осиновителят/ или на един от техните родители, ако същите
работят по трудово правоотношение /чл.164 КТ/. Редът на разрешаване
на начина на ползване на този отпуск е установен подробно в Наредбата
за работното време, почивките и отпуските. За времето на ползване
на отпуска до навършване на 2-годишна възраст на детето на майката или
на лицето, поело отглеждането му се заплаща парично
обезщетение при условия и размери в Кодекса за социално
осигуряване.
3. Неплатен отпуск за отглеждане на
дете до 8-годишна възраст
Този отпуск бе въведен с нормите на новия
чл.167а с изменението на КТ от 2004 година. Той
е нов по своя вид за българското трудово законодателство и целеви по своя характер. Въвеждането
му в националното ни законодателство беше във
връзка с хармонизирането му с правото на Европейския
съюз и в частност с Директива 96/34/ЕО, както и за съобразяването му с чл.27, т.2 и 3 от Европейската социална Харта, ратифицирана от Р България.
Целта за въвеждането на този вид отпуск е да
се улесни съвместяването на професионалните със
семейните задължения на работещите родители.
Чрез него се изразява една обща и хуманистична
и цивилизационна идея: за общите и поделени
грижи и задължения на двамата родители за отглеждане на децата.
На този вид „родителски” отпуск имат право
всички работници и служители, които работят по
трудово правоотношение.
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С чл.2 на посочената Директива на Европейския съюз е установен
важен принцип, който е обективиран и в националното ни трудово законодателство, а именно: правото на родителски отпуск е субективно индивидуално право на всеки един от родителите. Като достатъчно основание за
придобиването му, съгласно директивата е фактът на раждането или осиновяването на дете, което се нуждае от грижите и на двамата родители.
Отпускът по чл.167а, ал.1 КТ е неплатен за разлика от досега разгледаните отпуски – и по тази причина не особено атрактивен. Но няколко годишната практика от приложението на уредбата му сочи, че той наистина е
необходим, особено в годината кога детето започва обучението си в училище. Той е в размер на 6 месеца за всеки
един от родителите. Ползва се от всеки
един от тях по собствена преценка, с
оглед съответната належаща нужда.
Правото за този отпуск възниква след
навършване на 2-годишна възраст на
детето, но ползването му е не по-късно
от навършването на неговата 8-годишна
възраст.
В случаите, когато и двамата родители
са починали и има учредено настойничество
от съда, то тогава определеният настойник
има право да ползва този отпуск в пълния
му размер – 12 месеца, при положение,
че никой от родителите не е ползвал такъв вид отпуск.
В разпоредбите на чл.167а КТ
законодателят е приел при4нципното
решение, че в случаите, когато единият родител само се грижи за отглеждане на детето, той единствено
има право на родителския отпуск
в пълния му размер – на 12, а
не само на 6 месеца. В същото
време законодателят конкретно
е определил и случаите, в които
следва да се приеме, че родителят сам се грижи за детето.
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Като се е съобразил с чл.3, т.2 от Директива 96/34/ ЕО Законодателят
е приел, че родителският отпуск може да се ползва наведнъж или на части.
И това е така, защото този вид отпуск е субективно право на неговите носители. Следователно това им дава и правото сами да решат по какъв начин
да го ползват. Когато отпускът се ползва на части, той не може да бъде в
размер по-малко от 5 дни. За ползването му съответният родител следва
да уведоми работодателя си най-малко 10 дни предварително. Условията и
редът за ползване на родителския отпуск детайлно са установени в специалния подзаконов нормативен акт НРВПО.
Времето, през което се ползва този вид неплатен отпуск се зачита за
придобит трудов стаж.
5.3. Задължение на работодателя за поддържане и повишаване
професионалната квалификация на работничките и служителките
продължително отсъствали поради отпуските по майчинство
С новия чл.228а, ал.2 КТ, въведен в КТ след изменението му от 2008
г. /ДВ бр.108 от 2008 г./, законодателят е вменил задължението на работодателя при продължително отсъствие на работника или служителя, каквото
най-често е налице, при ползваните продължителни отпуски по майчинство,
да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили
през времето на неговото отсъствие. С реализирането на това задължение
се цели постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.
5.4. Закрила при уволнение на бременни работнички и служителки и майки с деца до 3-годишна възраст
1. В императивната норма на чл.333,ал.1 КТ, Законодателят е установил закрила при уволнение на работничка или служителка, която е майка
на дете до 3-годишна възраст. Тази закрила е относителна, а не абсолютна,
защото се отнася до уволнения, извършвани на 5 основания. И те са: 1.
уволнение, поради закриване на част от предприятието или съкращаване
на щата; 2. при намаляване обема на работата; 3. при липса на качества
на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; 4. при
промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът
или служителят не отговаря на тях; 5.дисциплинарно уволнение – наложено като най-тежко дисциплинарно наказание.
Закрилата при уволнение на майките с деца до 3-годишна възраст се
състои в това, че ако работодателят има намерение да освободи майката
на някое от посочените 5 основания, той може да извърши това само след
като е взел предварително разрешение от инспекцията по труда за
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всеки отделен случай. Ако той не е съобразил поведението си с това изискване едно последващо уволнение само на това основание по силата на
закона се явява незаконосъобразно;
2. Бременната работничка или служителка, както и работничката
и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро се ползват с още
по-засилена закрила при уволнение. Законодателят е решил, предвид деликатното състояние на бъдещи майки, че могат да бъдат уволнени само в
четири случая и те са: 1. при закриване /ликвидиране/ на цялото предприятие; 2. при отказа им да последват предприятието или негово поделение,
когато то се мести в друго населено място; 3. когато заеманата от бременната длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно
уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност и 4.
при извършване на тежка дисциплинарна простъпка. На никакво друго основание бременната служителка или работничка не би могло да бъде освобождавана. В случаите, когато се касае за дисциплинарното й уволнение,
то може да бъде извършено само чрез предварителното разрешение на
Инспекцията по труда.

6

Добрите практики на ФНСЗ във връзка
с осигуряване закрила на бременните
работнички и служителки и майки с малки
деца – наши синдикални членове.

6.1. Участието в социалния диалог –ефективен инструмент за
защита и осигуряване на права
ФНСЗ е активен участник в социалния диалог, който е основен механизъм за привличане на все по-широк кръг представители на гражданското
общество при уреждане по нормативен път на обществените отношения.
Най-деликатната част от обществените отношения – трудовите, непосредствено свързаните с тях осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище, държавата регулира в сътрудничество и след задължителни
консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите /чл.2 и 3 от КТ/. В съответствие с тези й правомощия ФНСЗ участва чрез своя експертен потенциал в работни групи, които
изпитват съвместно с представителите на държавата и представителни работодателски организации проекти на нормативните актове по посочените
по-горе въпроси. По този начин чрез наш експерт-юрист ФНСЗ има възмож16

ността да отстоява интересите и защитава правата на членовете си още
във фазата на създаване на съответния нормативен акт по инициативата
на председателя на федерацията. В тези случаи той предлага и въпросите,
които следва да се разгледат и обсъдят на заседанието. Нашата активност
в дейността на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в този момент – на икономическа криза и преустройства, е още по-засилена, защото
в тази ситуация се засяга особено болезнено съдбата на трудовите отношения на много наши членове – в това число и на служителките-майки. На
заседанията предлагаме обосновани решения за избягване на масовите
уволнения, а когато това е невъзможно, изискваме от работодателите предприемане на мерки за ограничаване на неблагоприятните последици от
тях, като изготвяне на специални социални програми, включване в центрове за преквалификация и др.
6.2. Информационни кампании и разпространяване на знания
Полезна практика в нашата дейност представляват организираните
обучения за запознаване на синдикалните ни членове с техните трудови
права и правото им на защита при накърняването им. При тези тематични
обучения обръщаме специално внимание на бременните и майките, че те
могат да ползват всички закрилни норми по КТ след удостоверяване на
състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи /чл.313 КТ/.
6.3. Колективно договаряне – постиженията и неуспехите
Като добра константна практика отчитаме договарянето на по-благоприятни условия на труд за бременните и майките, от установените в
закона в колективните трудови договори. В тази връзка постоянна практика
стана да договаряме платени и в по-голям размер кратки отпуски по чл.168
КТ. Чрез конкретни договорености в КТД постигаме яснота за вида, времето
и формите, на организираните и финансирани обучения от работодателите
при продължително отсъствие на работничките и служителките, поради отпуск по бременност, раждане и отглеждане на малко дете.
Полезна практика представляват и консултациите, които осигуряваме
за бременните жени и майките по въпроси, свързани с техните права, както
и информационни материали, които изготвяме в тази насока.
Не на последно място остава установената практика за организиране
на срещи между председателя на ФНСЗ и работодатели във връзка с жалби и запитвания, отправени до Федерацията, на които срещи много проблеми се решават успешно на място.
Учреденият след последния ХVIII конгрес на Федерацията на незави-
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ПРАВА НА РАБОТЕЩИТЕ БРЕМЕННИ ЖЕНИ И ЖЕНИТЕ-МАЙКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ
симите синдикати от земеделието Женски комитет на ФНСЗ се занимава
приоритетно с разглеждане на въпросите за социалното измерение на
равнопоставеността между жените и мъжете и работи усилено за повече
гласност и повишаване чувствителността на обществото към проблемите
на жените, работещи в земеделието, за разширяване на възможностите им
за активно включване на пазара на труда, по-гъвкаво балансиране на семейния и трудовия живот, равен достъп до социални услуги на всички нива
и сфери от социалния живот, за подкрепа на младите жени (и семейства) и
насърчаване на преноса на опит, знания и умения между поколенията.
www.fnsz.org

7

Няколко практически бележки – Какво
да знаем за Доброволното обществено
осигуряване когато очакваме или отглеждаме
малко дете?

7.1. Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради
бременност и раждане и отглеждане на дете имат само тези работнички и
служителки (включително и самонаети), които са осигурени – т.е. за тях се
внасят или те внасят осигурителни вноски във фонд „Общо заболяване и
майчинство“ на ДОО:
ϽϽРаботещите по трудово или приравнено на него правоотношение;
ϽϽЧленовете на кооперации, упражняващи трудова дейност в кооперациите;
ϽϽИзпълнителите по договори за управление и контрол на търговски
дружества, управителите на предприятията на едноличните търговци,
управителите на неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите;
ϽϽЛицата, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение на изборни длъжности;
ϽϽСамоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват по
желание за риска временна неработоспособност (за всички осигурителни случаи).
Не са осигурени за бременност и раждане:
ϽϽРаботещите по трудов договор за не повече от 5 работни дни или
40 часа месечно;
ϽϽРаботещите по граждански договор.
18

7.2. Към момента на ползване на право на обезщетение заинтересованите работнички и служителки трябва да имат най-малко 12 месеца непрекъснат осигурителен стаж за риска „Общо заболяване и майчинство”
7.3. Парично обезщетение при бременност и раждане се определя в
размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение
или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или
дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24
календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната
неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично
обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно
възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и помалко от минималната дневна работна заплата, установена за страната
7.4. Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има
право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410
календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато раждането
настъпи преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на
обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
7.5. Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно
домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете
от датата на изписване на детето от лечебното заведение.
7.6. Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител)
има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера на 90
на сто от  след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до
410 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен
за този риск.
7.7. Със съгласието на майката (осиновителката) след навършване
на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва
вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
7.8. Месечният размер на паричното обезщетение при ползване на
допълнителен отпуск за гледане на малко дете до 2 години се определя
всяка година в Закона за бюджета на ДОО. През 2012 г. той бе в размер
на 240,00 лв. В случай на неползване на този отпуск или прекъсването му,
на правоимащия родител се изплаща 50 на сто от обезщетението.
7.9. С персонален код (ПИК) и ЕГН, въведени в интернет страницата на НОИ – www.nssi.bg - може да се проследи какъв е размерът
на осигурителния ви доход, получаваните обезщетения и предаваните
болнични листове и други документи, отнасящи се до Вашето майчинство,
подавани от работодателя. Персоналният идентификационен код, ПИК се
получава лично от териториалното подразделение на НОИ.
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ÈÍÔÎÐÌÈÐÀÍÈ È
ÎÏÈÒÍÈ ÇÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎ
ÇÅÌÅÄÅËÈÅ
Познаването и ползването на правата на бременните и жените-майки, работещи в земеделието минават през процеса на информиране и консултиране. Наша основна задача
е да направим този процес по-видим и работещ в сектора, да бъдем полезни на заинтересованите участници в него, но най-вече на бъдещите и настоящи майки, които дават
своя благороден труд в българското земеделие. Тази информационна брошура се издава
с финансовата подкрепа на ЕС в рамките на кампанията за информиране на работещите
и служителите от земеделието по проект VS/2012/003/0305 „Информирани и опитни за
устойчиво земеделие”
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