
ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
30

Econ Lit –К310

СПЕЦИФИКА НА НОВИТЕ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ
ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Доц. д-р Андрияна Андреева

Въведение

Пазарът на труда в България в годините след реализираното членство на
страната ни в Европейския съюз е много динамичен. Тази тенденция, в съчета-
ние с бурното технологично развитие на обществото и коренната промяна в
начина на производство в световен мащаб, налага адекватна реакция на българ-
ския законодател. Това е една от основните причини за нормативните измене-
ния в трудовото ни законодателство, в което все повече се наблюдава процес на
„одоговаряне“. С измененията и допълненията в Кодекса на труда (КТ) от март
2014 г. в глава XI „Професионална квалификация“ беше направен опит за осъв-
ременяване на трудовоправната материя в сферата на професионалната квали-
фикация. Промените в уредбата отразяват важността на въпросите, свързани с
професионалната квалификация на работниците и служителите. Това е част от
тенденцията, наложена в рамките на Европейския съюз и налага вземането на
незабавни мерки на различни нива, с цел конкутентоспособност на българските
работници и служители, както на националния, така и на международния (и по-
конкретно) пазар на труда. В основата на този процес, свързан с повишаване на
професионалната квалификация, стои Лисабонската стратегия от 2000 г. за из-
граждане на „общество, основано на знанието“ и на „учение през целия живот“.

Професионалната квалификация е била оценена по своята важност от
българския законодател при приемането на КТ от 1986 г. и това проличава от
обособяването на нормите в самостоятелна глава „Професионална квалифика-
ция“. В тази редакция на закона с императивни норми са въведени двустранни
задължения за страните по трудовото правоотношение, с цел постоянно под-
държане на професионалната квалификация, съобразно изискванията на изпълня-
ваната работа и потребностите на предприятието (чл. 127, т. 9, чл. 132, т. 6 КТ
ред. 1986 г.) (Мръчков, В. 2010).

Необосновано прибързано тези норми са отменени в началото на прехода
(ДВ, бр. 100 от 1992 г.), като проява на разширяване свободата на договаряне
на страните. По тази причина в периода до приемането на България в Европей-
ския съюз трудовото ни законодателство, в частта си относно професионалната
квалификация се оказа в един своеобразен вакум, несъответстващ на процеси-
те и тенденциите в европейската общност. Непосредствено след реализирано-
то членство на страната ни в евросъюза са приети разпоредби в КТ – чл. 228а,
чл. 228б, с които се възстановяват задълженията на страните по трудовото
правоотношение, относно нивото на професионалната квалификация – задълже-
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ние за работодателя да осигурява условия за поддържане и повишаване на про-
фесионалната квалификация на работниците и служителите и насрещно задъл-
жение на работниците и служителите за поддържане на професионалната им
квалификация в съответствие с характера на изпълняваната работа.

Еволюцията в нормативната уредба на професионалната квалификация се
свързва и с наблюдаващия се процес на „одоговаряне” на трудовото право.
Адаптивността на правният институт договор, приспособимостта му в различ-
на правна среда, както и способността му да урежда обществени отношения от
различен вид посредством „свободата на волята„ на страните е причина той да
се използва от законодателя в различни сфери.

Предмет на това изследване са договорите, в зависимост от спецификата
в техния предмет, а именно: трудов договор с условие за обучение по време на
работа (чл. 230 - 233 от КТ), трудов договор с условие за стажуване (чл. 233б -
233в от КТ).

Във връзка с това целите на настоящото изследване са:
1. Да се изведат в систематизиран вид новите видове трудови договори

(ТД), свързани с професионалната квалификация на работниците и служителите.
2. Чрез правния анализ да се подпомогне прилагането им, като се обвърже

тяхната уредба с общата регламентация на института на трудовия договор-
глава V „Възникване и изменение на трудовото правоотношение“, раздел I „Тру-
дов договор“ от КТ.

I. Развитие на договора в трудовото право

Еволюционното развитие на договора в трудовото право е обусловено от
протичащите обществени процеси и съответните им обществени отношения.
Развитието на института на трудовия договор в България има своята истори-
ческа периодизация, която е с белези, съответстващи на отделните икономико-
исторически стадии от развитието на страната ни. Тези процеси, освен повлия-
ни от вътрешни фактори, са обусловени и от протичащите световни (и и по-
конкретно, европейски) процеси.

Условно периодите в развитието на трудовия договор могат да се изведат
по следния начин:

а) Капиталистически период – след освобождението на България
през 1878 г. до 1944 г. В началото на периода за този правен институт няма
специална законова уредба, като неговата регламентация се извлича от чл. 386
– 402 на ЗЗД от 1892 г. Посредством т.нар. „договор за наем на лица, за да
работят за потреба на другиго“ (чл.386, т. 1 от ЗЗД) се създава основата за
бъдещото развитие на трудовия договор. По-късно, през 1936 г., е приета На-
редба-закон за трудовия договор, съдържаща законовата му дефиниция, сключ-
ване, действие, права и задължения на страните и съответно – прекратяването
му. През същата година е приета и Наредбата-закон за колективния трудов
договор и трудовите конфликти. Това са основните източници на трудовите до-
говори през този период.(Ошанов, 1936; Сталев, Ж., Л. Радоилски, 1948)
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б) Социалистически период – след 1944 г. до 1989 г. Периодът е
повлиян от навлизащите нови за България обществени отношения, както в по-
литически, така и в икономически аспект. Развилите се до този момент капита-
листически основи на икономиката в страната са сринати, утвърдени междуна-
родни принципи са заменени с нови. През този етап вътрешен източник на тру-
довите договори е Кодексът на труда от 1951 г1. Нормативната уредба, както
на индивидуалния, така и на колективния трудов договор, е минималистична и
се свежда до определяне на мястото и характера на работата (чл. 15 от КТ от
1951 г., отм.) при първия вид и разглеждането му като средство за изпълнение и
преизпълнение на плана (чл. 9-14 КТ от 1951 г., отм.). Кодексът на труда от
1986 г. (в неговата първоначална редакция) регламентира по сходен начин мяс-
тото и ролята на трудовият договор.

в) Съвременен етап на демократично развитие на България в условията
на пазарна икономика. Тенденцията в развитието на трудовото законодателство
през този период и особено в последните десетилетия е с ярък акцент върху
договорите. Не случайно в правните среди се говори за процес на „одоговаря-
не“ в трудовото право. Този процес намира конкретно проявление и в нараства-
не на видовото разнообразие на трудовите договори, съответно на трудовите
правоотношения, които те пораждат. В тази насока законодателните промени в
българското трудово право не са изолирано явление, а процес, обусловен, както
от социално-икономическите потребности на пазара на труда в страната, така
като продължение на европейския процес в рамките на ЕС.

Тези условни етапи в развитието на института на трудовия договор показ-
ват не само еволюцията в неговото развитие, но и разкриват потребността от
доброто познаване на отделните видове трудови договори, с цел правилното им
използване на практика.

Законовата уредба, регламентираща видовете трудови договори, не е сис-
тематизирана в завършен вид в КТ, а е разпръсната на различни места: глава V
– „Възникване на трудовото правоотношение“, раздел I „Трудов договор“, раз-
дел IX „Допълнителен труд по трудов договор“, където се съдържа основната
част от видовото разнообразие на трудовите договори, но наред с това, разпо-
редби са включени и в други части от КТ, посветени на различни трудовоправни
институти, например глава ХІ – „Професионална квалификация“, глава XII –
„Трудово възнаграждение“, раздел III – „Допълнителни и други трудови възнаг-
раждения“. Мотивацията на законодателя за включването на отделните видове
трудови договори на различни места може да се обвърже със спецификата на
съответната материя, с която е направен опит да кореспондира и конкретния
трудов договор. Тази разпокъсаност в нормативната материя на правния инсти-
тут – трудов договор и различните аспекти от неговото видово разнообразие,
създава трудности за издирване на приложимата материя и за адекватното й

1 В този период България, като член на МОТ, е ратифицирала множество конвенции, вкл. и в
сферата на трудовите договори, но авторът разглежда приоритетно вътрешната нормативна
уредба, приета от българския законодател.
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тълкуване посредством специфични правни прийоми. Отнасяйки се система-
тично от законодателя към правни институти, различни от трудовия договор,
отделните специфични видове договори по-трудно се интегрират както доктри-
нално, така и в практиката, в класификацията на видовете трудови договори.
Това налага и детайлното им изследване и обобщаване в трудовоправната док-
трина, с оглед определянето на общ за отделните групи класификационен при-
знак, по които те се систематизират. Посредством това, от една страна, се
създава система на видовете трудови договори, обединени на основата на един-
ния правен институт – трудов договор, но отразявайки спецификата на „съдържа-
нието“, което в отделните си компоненти обуславя видовото разнообразие.

II. Специфика на новите видове трудови договори
в сферата на професионалната квалификация

Класификационната група трудови договори е израз на модернизацията на
трудовото ни законодателство в сферата на професионалната квалификация  –
това са трудов договор с условие за обучение по време на работа (чл. 230 - 233
от КТ) и трудов договор с условие за стажуване. Целта на тези договори е
подкрепа на работниците и служителите в тяхното обучение и едновременно с
това, адаптивност на работодателите за посрещането на предизвикателствата,
породени от комплекса фактори глобализация и застаряването на българското
население.

С промени в разпоредбите, регламентиращи договора за ученичество,
същият е преимeнуван на „трудов договор с условие за обучение по време на
работа“ (загл. изм. ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишно наименование договор за
ученичество). Нормативната уредба на този трудов договор се съдържа в раз-
поредбите на чл. 230 - 233 от КТ.

 Правната същност се извлича от легалното наименование, а именно това
е трудов договор, за който освен специфичната уредба (чл. 230 - чл. 233 от КТ),
на общо основание се прилагат всички норми от общата уредба на института
трудов договор – относно реда и формата за сключване, права и задължения на
страните и др. Това изрично е предвидено в разпоредбата на чл. 233 от КТ2. От
общите разпоредби и съобразно изискването на чл. 62, ал. 1 от КТ следва, че
трудовият договор с условие за обучение трябва да бъде сключен в писмена
форма. За неговото сключване се подава уведомление в съответната терито-
риална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)3. Специ-
фиката на този договор е в резултата, който се цели с него, а именно с него
работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на
работата по определена професия или специалност, а обучаемият – да я усвои.

2 Чл. 233. (Изм. ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. ДВ, бр. 27 от 2014 г.) За отношенията между страните
по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово
законодателство.

3 Съгласно Наредба 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от КТ по Приложение 1 към чл. 1, ал. 1 този договор се регистрира с код 14.
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Законодателят в изрични разпоредби регулира максималната продължи-
телност на срока (чл. 230, ал.2 от КТ) и минималното възнаграждение (чл. 230,
ал. от 4 КТ ) при този договор. Договорът за обучение е срочен договор, като
времетраенето на обучението не може да бъде повече от 6 месеца, освен в
случаите на обучение чрез работа (дуално обучение), организирано при услови-
ята и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. От анали-
за на тази норма се прави извод, че в общия случай срокът на договора е с
горна граница до 6 месеца, като такъв договор с един и същ работник или слу-
жител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се
сключва само веднъж. Въвеждането на този срок от законодателя е свързано с
комплексни причини. На първо място, срокът е оптимален с оглед на знанията,
които следва да получи работникът или служителят свързани с неговата профе-
сионална квалификация. На второ място, срокът кореспондира с трудовото възнаг-
раждение по време на обучението – за този период обучаемият получава трудово
възнаграждение, според извършената работа, но не по-малко от 90% от мини-
малната работна заплата, установена за страната. Очевидно целта на законода-
теля е била срокът на договора да служи като своеобразна гаранция срещу зло-
употреби от страна на работодтелите, които да спестяват от трудово възнаграж-
дение посредтвом сключването на поредица от договори за обучение.

Относно срока на договорът закона въвежда изключение, при което вре-
метраенето може да надвишава максималната граница от 6 месеца, в случаите
на т. нар дуално обучение. В тази хипотеза нормата на КТ е бланкетна, като за
допълването £ се прилага Законът за професионалното образование и обучение
(ЗПОО). По смисъла на този специален закон, съгласно чл. 5, ал. 4, професио-
налното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа
(дуално обучение). Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на парт-
ньорство между професионално училище, професионална гимназия, професио-
нален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работо-
датели, която включва:

• практическо обучение в реална работна среда,
• обучение в професионално училище, професионална гимназия, професи-

онален колеж или център за професионално обучение.
В специалния закон законодателят е предвидил и норми относно организа-

цията на обучение чрез работа (дуално обучение), които кореспондират с нор-
мите на КТ. Новата разпоредба на чл. 17а, ал. 1 от ЗПОО предвижда, че това
обучение е специфична форма на професионално обучение за придобиване на
професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор между институциите по чл. 5, ал. 4 от ЗПОО
и един или няколко работодатели.

В заключителната фаза на действието на договора резултатът от обуче-
нието по договора по чл. 230, ал. 1 се установява чрез изпит на обучаемия,
който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обу-
чение за придобиване на професионална квалификация, изпитът се провежда
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при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
При успешно полагане на изпита, на обучаемия се издава документ, който удо-
стоверява придобитите знания и умения. При обучение за придобиване на про-
фесионална квалификация, резултатите от обучението се удостоверяват при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Практиката в приложението на нормата поставя въпроси, свързани с каче-
ството на обучението и горната граница, предвидена в момента по общата хи-
потеза, на 6 месеца. С цел по-голяма гъвкавост на работодателите е добре
законодателят да предвиди отделни хипотези на изключения от горната грани-
ца на срока, които да са съобразно изискванията и спецификите при отделните
професии. (Богомилова, Ж. Трудов договор с условие за обучение по време на
работа. Труд и право, бр. 10, 2014, с. 14).

Нов трудов договор, предвиден с допълненията в КТ през м. март 2014 г. в
глава XI „Професионална квалификация“, е договорът за стажуване.

Правната му уредба се съдържа в чл. 233 б-в в КТ. С включването на този
нов вид трудов договор в системата на трудовите договори в КТ, техният брой
достига 19, което е още едно потвърждение за засиления процес на „одоговаря-
не“ на трудовото ни право. С този нов вид законодателят цели да се регламен-
тира нормативно договор, пряко насочен към младите хора, завършили своето
средно или висше образование, но без трудов опит4. Проблематиката преди
въвеждането на този вид трудов договор се свързваше с факта на негативно
отношение от страна на работодателите и съответно – отказ за приемане на
работа, на млади хора с образование, съответстващо на длъжността, но без
професионален опит и трудов стаж. Тази неконкурентост на младите хора на
пазара на труда е една от причините за неблагоприятната тенденция на висока
младежка безработица в България и в ЕС. Към пакета мерки, разработени на
европейско ниво, е относима и Препоръка на ЕС към държавите-членки да раз-
ширят приложението на стажанския договор във вътрешните си законодател-
ства. Видно от систематичното място на този договор, в глава XI „Професио-
нална квалификация“, непосредствено след трудовия договор с условие за обу-
чение по време на работа, законодателят извършва логично продължение и до-
обогатяване на видовете трудови договори, свързани с „обучението“ и неговото
надграждане. Предвид избора на това систематично място за нормативната
регламентация на двата договора, може да се направи изводът, че целта на
законодателя е била пряко свързана с повишаване на професионалната квали-
фикация на работниците и служителите. Но това не оправдава нарастващaта
нормативна несистематизираност в подредбата на видовете договори. Именно
тя е една от причините за практическите затруднения в приложението на иначе
богатото разнообразие от видове трудови договори.

Законодателят е заложил две ограничения за сключването на трудов дого-
вор за стажуване. Първото е свързано с възрастта на стажанта, който трябва

4 Вж. Народно събрание, вх. 402-01-7 от 21.01.2014 г. – мотиви на законопроекта за изм. и доп. на
КТ.
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да е до 29-годишен. Тази максимална възрастова граница се взема предвид
към момента на сключване на трудовия договор и идеята е стажуването да се
насочи към кръга на младите хора, придобили съответното образование, но все
още нереализирани в професията си. Образованието на стажанта е второто ог-
раничение при сключването на този вид договор. Нормативното изискване на
чл. 233б, ал. 1 от КТ е образованието (средно или висше) да съответства на
работата, за която се сключва стажантският договор. С тези две изисквания,
специфични за стажантския договор, законодателят има за цел да запълни съще-
ствуващия вакуум във връзката образование – работа.

Стажуването, в смисъла на чл. 233а от КТ, е основният елемент на ста-
жантския договор. Всички останали уговорки между страните са общите еле-
менти от съдържанието на всеки трудов договор. Това е и причината законода-
телят да регламентира нормативно специфичните въпроси, отнасящи се до на-
чина и формата на стажуване, името и длъжността на наставника, времетрае-
нето на стажантския договор. Анализът на законовата уредба на договора за
стажуване разкрива някои специфики, които, на първо място, го отличават от
договора за обучение по време на работа и освен това му отреждат място на
„преход“ от образование (средно или висше) към начало на трудова реализация
по вече придобита професия или специалност.

Специфика в работата при този вид договор е престирането на труда под
наставничество. Законодателят вменява отговорни функции на лицето, опреде-
лено за наставник, като именно той на практика е отговорен за качественото
усвояване на практически умения от страна на стажанта. Отношенията между
работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към тру-
довия му договор. В този смисъл наставникът надгражда над теоретичните
знания на стажанта практически навици и умения, присъщи за съответната про-
фесия. Това дава основание да се направи изводът, че процесът на стажуване е
надстройка, която се базира на научните знания, придобити в образователния
процес. За качеството на наставническата работа законодателят е предвидил
като гаранция изискването наставникът да има „не по-малко от три години тру-
дов стаж или професионален опит по тази професия“. Най-новият вид трудов
договор, наред с положителните цели, които преследва, има и немалко законо-
дателни пороци. Както вече беше посочено, той е регламентиран на неподходя-
щото място, което първо затруднява практиката по неговото приложение, пред-
вид относимостта му към друг правен институт, а не към основния на трудовия
договор. На второ място, самият законодател на места в нормите смесва ста-
жуването с „договора за обучение“. Това проличава в изискването на чл. 233в
„в 14-дневен срок от прекратяването на договора по чл. 233б работодателят да
издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите
от обучението“. Този законов текст има необходимост от прецизиране, поради
вътрешното противоречие, което съдържа. Изискването за издаване на пре-
поръка влиза в противоречие със заложената идея за обективност на резулта-
тите, постигнати от стажанта. Тя ще се изпълни само в случай, когато действи-
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телно лицето е показало положителни резултати по време на стажа. Във всички
останали случаи точният термин е удостоверение, което кореспондира с норма-
та на чл. 128а, ал. 2 от КТ относно документите, издавани от работодателя.

Заключение

Актуалната законодателната уредба на трудовите договори свързани с
професионалната квалификация, наред с положителните страни, свързани с факта
на дообогатяване в арсенала на видовете договори на съвременното трудово
законодателство страда и от редица пороци, които бяха набелязани в изложени-
ето. Целта е насочване вниманието, както на специалистите, работещи в тру-
довоправната материя, за необходимостта от задълбочено научно изследване в
тази насока, така и на бъдеща законодателна реакция, чрез промяна в уредбата
на тези договори.

Използвана литература

1. Богомилова, Ж. Трудов договор с условие за обучение по време на работа.
Труд и право, бр. 10, 2014, с. 14.

2. Мръчков, В. Договорът в трудовото право. Сиби, 2010, с. 158.
3. Ошанов, Р. Коментар на Наредбата-закон за трудовия договор. С., 1936, с. 1-17.
4. Сталев, Ж., Л. Радоилски. Трудови закони. Тест и синтез на юриспруденция-

та. Второ изд., С., 1948, с. 19-63.

SPECIFICS  OF THE  NEW  NORMATIVE  DECISIONS  REGARDING
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Abstract

In the article there are discussed the essential characteristics and specificity of the
contracts of employment connected with the professional qualification of the workers and
employees, being a new legislative decision introduced with the changes in the Labour Code
in 2014. There is analyzed the current legal organization of these contracts and on that basis
there are drawn conclusions and recommendations with respect to their practical application,
as well as proposals de lege ferenda for improving the normative base.
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