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В	настоящата	статия	се	разглеждат	някои	въпроси,	свързани	с	ин-
ститута	на	работно	време	в	съвременните	дигитални	условия	и	в	
контекста	на	работа	от	разстояние.	На	основата	на	актуален	нор-
мативен	анализ	са	изведени	основните	въпроси,	касаещи	потреб-
ността	от	актуализация	на	нормите.	Изследва	се	границата	между	
работно	време	и	почивка	както	в	контекста	на	идеята	за	въвеждане	
на	ново	субективно	трудово	право,	така	и	с	оглед	обвързаността	
на	института	работно	време	със	закрилната	функция	на	трудовото	
право.	В	заключение	и	като	резултат	на	проведеното	изследване	
са	очертани	предизвикателствата	пред	доктрината	и	законодателя,	
свързани	с	усъвършенстване	на	института	с	оглед	неговата	адек-
ватност	на	съвременните	условия	на	престиране	на	труда	и	гъвка-
вите	форми	на	заетост.
Научната	теза	на	автора	е	за	потребност	от	актуализация	на	работ-
ното	време	и	въвеждане	на	субективно	трудово	право,	осигурява-
що спазване	границите	на	работното	време.	
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Въведение

Работното	време	е	институт,	съпътстващ	развитието	на	трудовото	право	и	
пряко	свързан	с	неговата	еволюция.	На	всеки	един	етап	от	общественото	развитие	
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най-чувствителните	на	промените	правни	институти	са	тези,	свързани	с	правата	
на	субектите.	Настоящият	момент	се	свърза	с	динамика	на	процесите	–	дигита-
лизация,	изкуствен	интелект,	трансформация	в	традиционните	правни	връзки	и	
др.	Това	са	реалностите,	които	неминуемо	изискват	и	доктринално	изследване,	
както	и	законодателна	корекция	на	работното	време.	Институтът	е	изследван	в	
българската	трудовоправна	доктрина	както	самостоятелно,	така	и	в	съпоставка	
със	свързани	институти	(Банов,	2018)	(Банов,	2018).	

Актуалността на представената в статията проблематика на настоящия 
етап	е	комплексна	и	може	да	се	обобщи	както	следва:

На първо място процесът	на	дигитализация и	свързаната	с	него	четвърта	
индустриална	революция	водят	до	появата	на	много	нови	гъвкави	форми	на	за-
етост,	които	предполагат	освен	нормативна	регулация	и	въвеждането	им	в	дър-
жавните	източници	също	така	разширяване	на	свободата	на	договаряне	между	
страните	в	трудовоправната	връзка	(Йолова,	Г.,	Андреева,	А.,	2019)	(Andreeva,	A.,	
Yolova,	G.,	2019)	(Andreeva,	A.,	Yolova,	G.,	2019).	Същевременно	обаче	държав-
ните	източници	остават	сравнително	статични	и	непроменени	по	отношение	на	
свързани	с	това	трудовоправни	институти,	каквито	са	работното	време	и	почив-
ката.	Работата	от	разстояние	е	една	от	тези	гъвкави	форми,	които	са	въведени	в	
националното	законодателство	на	България	през	2011	г.	Наред	с	това	пандемията,	
породена	от	COVID-19,	активизира	приложението	на	нормите	и	въведе	по	необ-
ходимост	масовото	приложение	на	„работа	от	дома“,	но	не	поради	естеството	на	
осъществяваната	дейност	или	предвид	доброволната	воля	на	страните,	а	с	оглед	
на	потребността	от	запазване	на	работни	места,	бизнес	и	най-вече	с	цел	опазване	
на	общественото	здраве.	Стъпвайки	на	нормативната	уредба	на	работа	от	разстоя-
ние,	тази	практически	модифицирана	форма	всъщност	се	различава	от	първооб-
раза	по	ред	белези	(Банов,	2020),	които	не	са	нормативно	отразени.	

Същевременно	обаче	тя	показа	ползите	от	комуникация	чрез	съвременните	
телекомуникационни	 средства,	 дигиталните	 възможности	 и	 своевременно	 и	 за	
кратко	време	масова	категория	работници	и	служители	се	обучиха	за	онлайн	ра-
бота	и	професионално	общуване.

Тези	 обективни	 обстоятелства	 и	 протичащи	 процеси	 обаче	 имат	 и	 друга	
страна,	съответно	проява	на	редица	негативи	и	обуславят	потребност	от	преос-
мисляне	както	на	същността,	така	и	на	границите	на	утвърдените	трудовоправни	
институти,	като	работно	време	и	почивка.

На второ място, актуалността	на	темата	се	свързва	с изпълнение	на	закрил-
ната	функция	на	трудовото	право.	Работното	време	следва	да	се	разглежда	не	само	
като	трудовоправен	институт	в	етап	на	естественото	си	развитие,	каквото	неми-
нуемо	се	случва	предвид	протичащите	процеси	на	дигитализация.	То	се	свърза	и	
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с	ролята	на	държавата	като	регулатор	на	отношенията	между	страните	по	време	
на	извънредна	епидемиологична	обстановка.	В	този	смисъл	държавата	има	за	за-
дача	не	само	да	защитава	икономически	по-слабата	страна,	за	каквато	традицион-
но	се	приема	работникът	или	служителят,	а	да	гарантира	и	закриля	и	интересите	
на	работодателите,	които	търпят	огромни	загуби	от	затваряне	или	ограничаване	
на	редица	бизнеси.	В	този	смисъл	не	трябва	едностранно	да	се	разглежда	само	
въпросът	за	спазване	на	границата	–	работно	време	–	почивка,	но	следва	да	се	
обмислят	и	методи	за	контрол	(Димитрова,	2020)	(Александров,	2016),	които	да	
бъдат	както	законосъобразни	и	запазващи	неприкосновеността	на	личния	живот,	
така	и	резултатни	с	оглед	на	ефективност	на	трудовия	процес	при	отдалеченост	
от	традиционното	работно	място	(Андреева,	А.,	Йолова,	Г.,	2020).

Все	повече	 страните	по	 трудовоправната	връзка	 са	изправени	пред	ситуа-
цията	неформално	да	се	съгласяват	с	наложени	практики,	които	или	не	са	нор-
мативно	уредени,	или	са	регулирани	посредством	недържавни	актове,	най-често	
вътрешни	актове	на	работодателя.	

С	оглед	опасенията	да	не	се	влезе	в	колизия	с	императивни	трудовоправни	
норми,	каквито	са	част	от	разпоредбите,	регламентиращи	работното	време	по	от-
ношение	на	неговите	максимални	граници,	страните	не	уреждат	изрично	тези	въ-
проси,	а	негласно	се	съгласяват	с	„обичайни	правила“	при	дистанционна	работа,	
наложени	от	естеството	на	този	вид	общуване.

Именно	горепосочената	комплексност	очертава	значимостта	на	изследвана-
та	проблематика,	защото	негласно	и	под	въздействието	на	множество	естествени	
или	извънредни	обстоятелства	се	погазва	достижение	на	вековна	еволюция	в	тру-
довото	право,	каквото	е	продължителността	на	работното	време.	

Наред	с	правното	естество	на	въпросите,	които	се	поставят	на	полето	на	док-
трината,	не	по-малко	значими	са	етичните	и	моралните.	В	ръцете	на	социално	не-
отговорни	компании	цифровизацията	може	да	доведе	до	натрупване	на	огромни	
печалби	за	сметка	на	експлоатация	на	работната	сила	или	заобикаляне	на	прави-
лата	(Благойчева,	2020a:	40).	С	голяма	острота	се	поставя	въпросът	за	навлизане	
от	страна	на	работодателите	в	личния	живот	на	работниците	или	служителите,	за	
липса	на	толерантност	и	преминаване	на	границите	на	професионалното	общува-
не	и	възлагане	на	трудови	задачи	в	извънработно	време.	

Всичко	това	провокира	интереса	на	автора	към	изследване	на	проблематика-
та,	свързана	с	института	на	работното	време	в	контекста	на	дигиталните	условия	
на	престиране	на	труд	и	в	контекста	на	работа	от	разстояние,	неговото	съдържа-
ние,	видове	и	граници	с	почивката.	

Целта на настоящата статия е	да	се	поставят	някои	дискусионни	въпроси,	
свързани	с	института	на	работно	време	в	съвременните	дигитални	условия	и	в	
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контекста	на	работа	от	разстояние.	На	основата	на	актуален	нормативен	анализ	
да	се	изведат	основните	проблемни	моменти,	касаещи	потребността	от	актуали-
зация	на	нормите.	Изследва	се	границата	между	работно	време	и	почивка	както	
в	 контекста	на	идеята	 за	 въвеждане	на	ново	 субективно	 трудово	право,	 така	и	
с	оглед	обвързаността	на	института	работно	време	със	 закрилната	функция	на	
трудовото	право.	В	заключение	и	в	резултат	на	проведеното	изследване	да	се	оч-
ертаят	предизвикателствата	пред	доктрината	и	законодателя,	свързани	с	усъвър-
шенстване	на	института,	с	оглед	неговата	адекватност	на	съвременните	условия	
на	престиране	на	труда	и	гъвкавите	форми	на	заетост.

Предмет на изследване	е	актуалната	нормативна	уредба	на	КТ,	свързана	с	
института	на	работното	време.

За	постигането	на	целта	се	реализират	следните изследователски задачи: 
1)	анализ	на	института	работно	време	с	актуалните	му	проявления	в	съвременна	
дигитална	среда;	2)	изясняване	на	взаимозависимостта	работно	време	–	почивка	
в	трудовия	процес;	3)	формулиране	на	обобщения,	изводи	конкретни	предложе-
ния	за	усъвършенстване	на	законодателството.

Методологията на	изследването	включва	комплексното	прилагане	на	след-
ните	методи:	правно	догматичен,	нормативен,	индукция	и	дедукция.	Материалът	
е	съобразен	с	актуалното	трудово	законодателство	към	30	април	2021	г.	

 1. По някои въпроси на работното време в съвременните 
дигитални условия и в контекста на работа от разстояние

В	националното	българско	трудово	законодателство	максималната	продъл-
жителност	на	работното	време	е	регламентирана	с	императивни	трудовоправни	
норми	в	държавните	източници.	Това	е	проява	на	закрилната	функция	на	отрасъ-
ла	и	възниква	в	резултат	на	работническите	борби	за	регламентиране	на	грани-
ци	за	престиране	на	труда.	Българското	законодателство	следва	международните	
достижения	и	в	началото	на	XX	век	въвежда	граници	–	първоначално	за	женския	
и	детския	труд,	а	в	последствие	през	1917	г.	за	всички	работници	и	служители	се	
установява	продължителността	на	нормален	работен	ден		(Банов,	Х.,	Андреева,	
А.,	Йолова,	Г.,	Благойчева,	Хр.,	Александров,	А.,	Йорданов,	З.,	2020).	

Повече	от	век	след	това	в	съвременните	обществени	условия	настъпват	ра-
дикални	изменения,	породени	от	процеса	на	дигитализация	и	четвъртата	индус-
триална	революция,	които	се	отразяват	пряко	върху	трудовите	отношения,	съот-
ветно	влияят	на	основните	трудовоправни	институти.

Работното	 време	 е	 един	 от	 тях	 предвид	 основните	 обществени	 функции,	
които	изпълнява.	От	една	страна	е	неговата	икономическа	функция,	която	отра-
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зява	мярката	на	количеството	труд,	дължимо	от	страна	на	работника	по	трудово	
правоотношение.	Именно	регулирайки	продължителността	на	работното	време,	
законодателят	въвежда	и	задължения	за	работника,	респективно	отговорността	за	
неговото	спазване	(Средкова,	2012).

От	друга	страна	стои	закрилната	функция,	която	кореспондира	с	грижата	на	
държавата	за	опазване	на	здравето	на	работниците	 (Димитрова,	2020).	Именно	
проява	на	тази	грижа	е	намесата	на	държавата	с	императивни	норми	в	регулира-
нето	на	поначало	частноправни	отношения	между	работодател	и	работник.	

Тези	две	кумулативно	свързани	функции	на	правния	институт	работно	време	
са	в	основата	както	на	неговото	нормативно	изграждане	като	съвкупност	от	нор-
ми	в	държавните	източници,	така	и	в	развитието	и	усъвършенстването	му.	Това	
рефлектира	върху	еволюцията	на	правния	отрасъл	и	е	израз	на	демократичност	на	
обществото,	икономическо	развитие	и	хуманно	отношение	към	труда	на	хората.	

В	 действащото	 трудово	 законодателство	 работното	 време	 е	 регламентира-
но	като	правен	институт,	в	КТ	глава	седма	„Работно	време	и	почивки“,	Раздел	
I,	както	и	детайлизиран	в	Наредбата	за	работното	време,	почивките	и	отпуски-
те	(НРВПО)	(Александров,	2016).	Работното	време	е	обект	и	на	международна	
уредба	и	регулиране	от	недържавни	източници.	Същевременно	то	се	явява	част	
от	необходимото	съдържание	на	трудовия	договор	(Гевренова,	2021).	Тази	сим-
биоза	и	многостепенност	от	източници,	уреждащи	работното	време,	е	резултат	от	
значението	му	за	отрасъла.	Тя	отразява	неговата	същност	за	мяра	на	дължимото	
количество	 труд	 в	 рамките	на	 трудовото	правоотношение.	Държавата	 в	 ролята	
си	на	регулатор	на	отношенията,	свързани	с	труда,	се	намесва	в	частноправната	
връзка,	като	регламентира	максималните	граници,	над	които	е	недопустимо	уве-
личаване	на	работното	време.	Същевременно	в	КТ	са	регламентирани	и	основ-
ните	видове	работно	време,	които	са	обект	на	договаряне	между	работодателя	и	
работника	или	служителя.	Важно	значение	има	класификацията	пълно	и	непълно	
работно	време,	при	което	пълното	работно	време	е	това,	чиято	продължителност	
е	нормативно	установена,	а	от	друга	е	непълното,	което	предоставя	свобода	за	
договаряне	на	 размер.	В	практически	 аспект	при	договаряне	на	 елементите	 от	
съдържанието	на	трудовия	договор	страните	трябва	да	постигнат	съгласие	за	това	
дали	работникът	ще	полага	труд	при	пълно	работно	време	(при	което	приложение	
ще	намери	неговата	законова	уредба	относно	максимален	размер	и	продължител-
ност)	или	ще	работи	при	непълно	работно	време.	

Трябва	да	се	има	предвид	обаче,	че	продължителността	на	работното	време	
не	се	припокрива	с	естеството	на	дължимия	по	трудовото	правоотношение	труд.	
Той	се	определя	съобразно	с	трудовата	функция	и	е	обект	на	други	компоненти	от	
съдържанието	на	трудовия	договор.	
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Явявайки	се	част	от	необходимото	съдържание	на	трудовия	договор,	страни-
те	се	съгласяват	за	продължителността	на	работното	време	по	конкретното	тру-
дово	правоотношение	и	така	определят	количеството	дължим	труд.	Освен	за	про-
дължителността	важен	е	и	въпросът,	свързан	с	уплътняване	на	работното	време.	
Той	предполага	в	рамките	на	договорената	между	страните	продължителност	на	
работното	време	работникът	или	служителят	да	е	ангажиран	само	и	единствено	с	
трудови	задължения.	Именно	това	е	един	от	въпросите,	които	са	дискусионни	при	
работа	от	разстояние,	при	която	контролът	от	страна	на	работодателя	по	отноше-
ние	на	уплътняването	не	е	същият,	както	при	работа	на	класическо	работно	място.	

Не	по-малко	дискусионен	е	и	въпросът	за	комуникация	и	възлагане	на	работ-
ни	задачи	посредством	e-mail	или	други	форми	на	дистанционна	комуникация	в	
извънработно	време	(Александров,	2018).

С	оглед	на	обследването	на	тези	въпроси	трябва	да	се	има	предвид	правото	
на	работодателя	по	време	на	работното	време	да	възлага	трудови	задачи	на	ра-
ботника.	Респективно	при	неизпълнение	да	се	възползва	от	института	на	отго-
ворността	–	дисциплинарна	или	имуществена	спрямо	работника	или	служителя,	
който	не	е	изпълнил	трудовите	си	задължения.	

Договаряйки	рамките	на	работното	време	страните	изрично	са	се	споразуме-
ли	за	количеството	дължим	труд.	Това	предполага,	че	работникът	или	служителят	
не	е	длъжен	да	работи	извън	тази	продължителност	и	ако	го	прави,	следва	това	да	
се	отчита	като	труд	в	повече.	

С	цел	да	не	се	злоупотребява	с	работодателската	власт	и	въздействието	върху	
по-слабата	страна	в	трудовоправната	връзка	законодателят	е	регламентирал	в	кои	
хипотези	работодателят	може	да	възлага	труд	в	повече	(напр.	извънреден	труд,	
удължаване	 на	 работното	 време	 и	 въвеждане	 на	 ненормирано	 работно	 време).	
Всяка	една	от	тези	хипотези	обаче	изисква	наличието	на	определени	предпостав-
ки,	които	законодателят	е	регламентирал	и	се	свързват	с	допълнителни	права	за	
работника	или	служителя.	

Договореният	 вид	 работно	 време	 определя	 прилагането	 на	 специфична	
уредба,	свързана	с	основни	трудови	и	осигурителни	права	и	задължения,	касаещи	
трудово	възнаграждение,	трудов	и	осигурителен	стаж	и	т.	н.

2. По някои въпроси, свързани с границите на работното време  
и почивката

Дигитализацията	 е	процес,	 който	 е	 част	от	 ежедневието	ни	не	 само	в	 ли-
чен,	но	и	в	професионален	план.	В	този	смисъл	цифровите	технологии	вече	се	
възприемат	като	необходим	и	полезен	инструмент	от	трудовоправната	връзка.	Те	
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опосредстват	отношенията	и	комуникацията	между	страните,	подпомагат	и	об-
лекчават	полагането	на	труда,	увеличават	неговата	ефективност	и	качество.	Съ-
щевременно	обаче	в	процеса	на	тяхното	приложение	в	трудовия	цикъл	възникват	
редица	ситуации,	поставят	се	въпроси,	които	се	нуждаят	от	съвременна	правна	
уредба.	Нерядко	казусите	надхвърлят	правното	общуване	и	нормативно	регули-
ране,	като	навлизат	в	етичната	и	моралната	сфера	на	общуване	между	страните.	

Българското	трудово	законодателство	съобразно	с	тенденциите	в	междуна-
родната	уредба	е	предвидило	редица	гъвкави	форми	на	труд,	които	се	оказаха	не	
само	стабилна	основа	за	осъществяване	на	преход	от	аналогов	към	цифров	фор-
мат	на	работа,	но	и	вид	гаранции	за	спазване	на	утвърдените	права	на	страните	
в	 трудовото	правоотношение.	През	 2011	 г.	 в	КТ	 е	 регламентиран	договорът	 за	
работа	от	разстояние	(Александров,	2021)1,	който	предоставя	свобода	на	страните	
за	взаимноизгодни	решения,	различаващи	се	от	познатите	до	тогава	класически	
уговорки	по	отношение	на	работно	място. Съгласно	чл.	107з	от	КТ	–	Работата	
от	 разстояние	 е	 форма	 за	 организиране	 на	 работа,	 изнесена	 извън	 помещения	
на	работодателя,	извършвана	по	трудово	правоотношение	чрез	използването	на	
информационни	технологии,	която	преди	изнасянето	си	е	била	или	би	могла	да	
бъде	извършвана	в	помещенията	на	работодателя.	Тя	има	доброволен	характер.	
Същевременно	с	този	договор	се	прави	крачка	напред	по	посока	на	равнопоста-
вените	отношения	между	работодател	и	работник.	Явявайки	се	„самостоятелен“	
и	освободен	от	директния	работодателски	контрол,	работникът	или	служителят	
следва	да	поеме	част	от	отговорностите	на	работодателя.	В	този	смисъл	работно-
то	време	в	рамките	на	този	договор	от	разстояние	е	договорено	между	страните,	
но	свързаните	с	него	компоненти,	касаещи контрол	за	спазване	на	границите	и 
уплътняването	му	са	предоставени	на	работника,	без	това	да	лишава	работодате-
ля	от	типичната	му	работодателска	власт.	

Съгласно	 чл.	 107л.	КТ	 работното	 време	 на	 работника	 и	 служителя,	 който	
извършва	работа	от	разстояние,	се	установява	в	индивидуалния	трудов	договор	в	
съответствие	с	КТ,	колективния	трудов	договор	и	правилника	за	вътрешния	тру-
дов	ред	в	предприятието.	То	съответства	по	продължителност	на	работното	вре-
ме,	определено	за	работниците	и	служителите,	които	работят	в	помещенията	на	
работодателя.	Работникът	или	служителят,	който	извършва	работа	от	разстояние,	
сам	организира	своето	работно	време	така,	че	да	е	на	разположение	и	да	работи	
във	времето,	в	което	работодателят	и	неговите	търговски	партньори	са	в	кому-
никационна	връзка.	Действително	отработеното	време	се	отразява	ежемесечно	в	
документ	по	образец,	утвърден	от	работодателя.	
1	Раздел	VIIIб	(Нов	–	ДВ,	бр.	82	от	2011	г.)	Допълнителни	условия	за	извършване	на	работа	от	
разстояние.
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Работниците	 и	 служителите,	 които	 извършват	 работа	 от	 разстояние,	 сами	
определят	почивките	в	работното	си	време	в	съответствие	с	разпоредбите	на	този	
кодекс,	Закона	за	здравословни	и	безопасни	условия	на	труд	и	свързаните	с	при-
лагането	им	подзаконови	нормативни	актове,	както	и	договореностите	в	индиви-
дуалния	и/или	в	колективния	трудов	договор.

В	годините	след	въвеждането	му	в	националното	право	обаче	дигитализаци-
ята	и	навлизането	на	изкуствен	интелект	(ИИ)	в	трудовата	дейност	изпреварва	по	
темпове	развитието	на	правната	регулация	и	това	е	нормално	предвид	естеството	
на	процесите.	По-голямото	желание	на	работниците	за	гъвкавост	на	работните	
места	и	по-голямата	нужда	на	работодателите	от	оперативна	гъвкавост	в	много	
случаи	са	предизвикани	от	необходимостта	за	адаптация	към	променящите	се	па-
зари	на	бизнеса	(Благойчева,	2020b:	72). За	да	се	даде	една	стабилна	правна	уред-
ба,	е	потребно	да	има	познаване	и	предвиждане	на	развитието	на	обществените	
отношения.	А	в	настоящия	етап	това	е	не	само	затруднено	от	бурното	развитие	
на	технологиите,	но	и	допълнително	изправено	пред	непредвидимостта	на	про-
цесите,	породени	от	световната	пандемия,	причинена	от	COVID-19	(Банов,	2020;	
Банов,	2020;	Александров,	2020;	Александров,	2021).	

В	 контекста	 на	 предмета	 на	 настоящото	 изследване	 интерес	 представлява	
уредбата	на	работното	време	–	увеличаване	на	възложената	работа,	удължаване	
на	работните	часове.	На	национално	ниво	институтът	работно	време	дава	въз-
можност	страните	да	уговорят	неговия	вид	с	оглед	на	времетраенето,	но	пара-
лелно	с	това	на	практика	не	само	че	не	са	рядкост,	но	се	превръщат	и	в	практика	
нерегламентираните	случаи,	при	които	работодателите	преминават	нормативно	
установената	граница	между	работно	време	и	почивка.	

Това	се	размива	в	различните	комуникационни	канали	на	общуване,	при	кои-
то	работодателят	си	позволява	да	възлага	трудови	задачи	по	телефон,	имейл	или	
други	съвременни	дигитални	канали.	С	това	не	само	се	нарушават	границите	на	
работното	време,	за	което	следва	да	се	задействат	други	компенсаторни	механи-
зми	на	трудовото	право	и	да	се	предоставят	допълнителни	права	на	работниците,	
но	и	се	навлиза	в	друг	вид	защитени	от	правото	обществени	отношения.	

Преминавайки	от	работно	в	лично	време,	 работодателят	навлиза	 в	непри-
косновеността	на	личния	живот	(Матеева,	2012;	Andreeva,	A.,	Mateeva,	Z.,	2018;	
Mateeva,	2020;	Mateeva,	2020)	на	работника,	която	е	сфера,	неподлежаща	на	дого-
вореност	в	отношенията	между	тях.	

Дигитализацията	и	работата	от	разстояние	размиват	границите	между	стра-
ните	по	 трудовоправната	 връзка	не	 само	 с	 оглед	на	продължителността	на	 ра-
ботното	време,	но	и	по	отношение	на	свободата.	Работникът	или	служителят	в	
подчинената	роля	по	трудовоправната	връзка	се	чувства	психически	обвързан	с	
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трудовите	ангажименти	и	след	работно	време,	когато	реално	няма	правно	регла-
ментираното	право	на	откъсване	от	мрежата.	

Липсата	на	такова	изрично	трудово	право,	скрепено	с	отговорност	у	работо-
дателя	при	правонарушения,	е	предпоставка	работникът	да	се	чувства	непрекъс-
нато	свързан	с	работодателя.	Тази	ситуация	на	съвременно	„дигитално	робство“	е	
проблем	не	само	на	трудовото	право,	което	отстъпва	от	вековните	си	достижения	
и	изградени	трудовоправни	институти,	но	това	е	проблем	и	на	други	отрасли,	като	
гражданско	и	семейно	право,	осигурително	и	др.	

На	европейско	ниво	въпросът	за	границата	работно	време	–	почивка	е	обект	
на	регламентиране	в	множество	актове,	сред	които	Европейската	социална	харта	
на	Съвета	на	Европа	от	3	май	1996	г.,	която	в	чл.2	урежда правото	на	справедливи	
условия	на	труд,	вкл.	на	разумно	работно	време	и	почивка;	докладът	на	Европей-
ската	фондация	за	подобряване	на	условията	на	живот	и	труд	(Eurofound)	от	31	
юли	2019	г.,	озаглавен	„The	right	to	switch	off“	(Правото	на	изключване),	съдеб-
ната	практика	на	Съда	на	Европейския	съюз	във	връзка	с	критериите	за	опреде-
ляне	на	работното	време,	включително	дежурствата	и	режима	на	разположение,	
значението	на	времето	за	почивка,	изискването	за	измерване	на	работното	време	
и	критериите	за	определяне	на	статута	на	работник2,	Европейският	стълб	на	со-
циалните	права,	и	по-конкретно	принципи	№	5,	7,	8,	9	и	10	от	него	и	др.	

Всеки	един	от	тези	актове	отчита	значимостта	на	въпроса	за	границите	меж-
ду	двата	правни	института	работно	време	и	почивка,	но	същевременно	на	насто-
ящия	момент	липсва	изрична	уредба	и	въвеждане	на	правото	на	работниците	да	
изключат	цифровите	инструменти,	използвани	за	служебни	цели.	

Заключение 

В	резултат	на	гореизложеното	могат	да	бъдат	формулирани	някои	изводи	и	
направени	предложения,	касаещи	института	на	работното	време.

1. Потребност	от	актуализация	на	различни	компоненти	на	института	работ-
но	време	във	всички	актове	–	източници.	На	европейско,	респективно	и	нацио-
нално	ниво	да	се	установят	граници	за	спазването	на	максималната	продължител-
ност	на	работното	време,	съответно	да	се	създадат	гаранции	за	спазване	правото	

2 Вж.	решенията	на	Съда	на	ЕС	от	5	октомври	2004	г.,	Pfeiffer	и	др.,	C-397/01	до	C-403/01,	
ECLI:EU:C:2004:584,	 точка	 93;	 от	 7	 септември	 2006	 г.,	 Комисия/Обединено	 кралство,	
C-484/04,	ECLI:EU:C:2006:526,	точка	36;	от	17	ноември	2016	г.,	Betriebsrat	der	Ruhrlandklinik,	
C-216/15,	ECLI:EU:C:2016:883,	точка	27;	от	21	февруари	2018	г.,	Matzak,	ECLI:EU:C:2018:82,	
C-518/15,	точка	66;	и	от	14	май	2019	г.,	Federación	de	Servicios	de	Comisiones	Obreras	(CCOO),	
C-55/18,	ECLI:EU:C:2019:402,	точка	60.
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на	почивка.
2. Да	се	постави	на	доктринално	изследване	въпросът	за	работодателския	

контрол	на	работното	време	при	дистанционна	работа	с	оглед	спазване	на	непри-
косновеност	на	личния	живот	на	работника.

3. Да	се	въведе	в	националното	 законодателство	ново	субективно	трудово	
право	на	откъсване	от	мрежата,	което	да	се	яви	гарант	за	спазване	на	работното	
време	в	установените	от	държавното	законодателство	норми.	

4. Да	се	обмисли	въпросът	за	разширяване	на	съставите	на	дисциплинарни	
нарушения,	свързани	с	работното	време	с	оглед	прецизиране	на	нарушенията	и	
адекватността	им	при	нарушения	касаещи		работа	от	разстояние.

5.	 Да	се	въведе	кореспондираща	отговорност	за	работодателя	–	за	наруше-
ния,	свързани	с	нарушаване	правото	на	почивка,	като	вид	гаранция	за	спазване	на	
границите	на	работното	време	и	неприкосновеност	на	личния	живот.	

Настъпилите	обаче	промени	както	в	резултат	на	влиянието	на	дигитализа-
цията	 и	 навлизането	 на	 изкуствен	 интелект,	 така	 и	 негативните	 отражения	 на	
световната	пандемия	COVID	19	поставят	правната	доктрина	и	трудовото	законо-
дателство	пред	необходимостта	да	се	изследват	задълбочено	и	респективно	об-
мислят	нови	и	актуални	норми	в	рамките	на	института	работно	време.	
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ABOUT THE BOUNDARIES AND CONTENT OF THE INSTITUTE WORKING 
TIME IN DIGITAL CONDITIONS IN THE CONTEXT OF REMOTE WORK

Andriana Andreeva

Abstract

The	present	article	examines	some	questions	connected	to	the	institute	of	working	time	
in	the	modern	digital	conditions	and	in	the	context	of	remote	work.	Based	on	actual	normative	
analysis	 the	main	 questions,	 related	 to	 the	 necessity	 of	 actualization	 of	 the	 legal	 regulation	
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are	outlined.	The	limits/line	between	the	working	time	and	rest	in	the	context	of	the	idea	for	
establishing	of	new	subjective	 labour	 law	as	well	as	considering	 the	 relation	of	 the	 institute	
working	time	to	the	protecting	function	of	the	labour	law	are	examined.	In	conclusion	and	as	
result	of	the	examination	the	challenges	in	front	of	the	doctrine	and	legislator	connected	to	the	
improvement	of	the	institute	in	vies	of	its	adequacy	to	the	modern	conditions	of	work	prestation	
and	flexible	employment	forms	are	marked.

The	scientific	thesis	of	the	author	is	for	the	necessity	of	actualization	of	the	working	time	
and	establishing	of	subjective	labour	law,	guaranteeing	observance	of	the	limits	of	the	working	
time.

Key words: working time, rest, types of working time, remote work, flexible employment 
forms 


