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Как ЕС подобрява правата на работниците и 
условията на труд

Европейският съюз налага общи правила, които защитават работещите и 
регламентират въпроси като работно време, родителски отпуск и безопасност на 
труда.

Подобряването на условията на работа е важен елемент от социалната политика на ЕС ©AP Images/European Union-EP

Разработването на общи минимални стандарти за условията на труд е важен елемент 
от социалното измерение на Европа 
. Тези стандарти засягат продължителността на работното време, минималното 
заплащане, условията на непълна заетост, правото на работещите на информация за 
задълженията им и защитата им при командироване в чужбина. 
 

Условия на труд 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sotsialnata-politika-na-es-sstoianie-i-predizvikatelstva


Работно време
 
В целия ЕС важат общи изисквания за продължителността на работното време, което 
не може да надвишава 48 часа на седмица. Работещите имат също така право на поне 4 
седмици платен отпуск на година. Съществуват ясни правила за нощния труд, труда на 
смени и нуждата от периоди на почивка.  
 

Защита на уязвими групи работници
 
Пазарът на труда в Европа се променя под въздействието на дигитализацията и 
навлизането на новите технологии, което налага изисквания за по-голяма гъвкавост. 
Това води до появата на нови форми на заетост 
, при които се предлагат временни постове и нестандартни условия на труд.  
 
С цел да защити най-уязвимите работници Европейският парламент прие през 2019 г. 
правила, които определят минимални права за условията на труд. Законодателството 
ограничава продължителността на изпитателния срок до шест месеца, въвежда 
изискване задължителното обучение да бъде за сметка на работодателя и забранява 
на работодателя да изисква от служителя си да работи само за него. Новите служители 
ще трябва да получават информация за задълженията си в рамките на една седмица 
след започване на работа. 
 
Депутатите работят по директива за подобряване на правата на работещите за 
цифрови платформи като Uber и Deliveroo. Предложените правила налагат критерии за 
правилно определяне на статута на работещите за онлайн платформи, за да им бъдат 
осигурени добри условия на труд.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181018STO16583/po-dobri-usloviia-na-trud-nie-trsim-balans-mezhdu-ghvkavost-i-zashchita
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190404STO35070/nestandartna-zaetost-evropeyski-normi-osighuriavat-poveche-prava-na-rabotnitsite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97613/raboteshchi-bedni-parlamentt-iska-adekvatni-minimalni-zaplati
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97613/raboteshchi-bedni-parlamentt-iska-adekvatni-minimalni-zaplati
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230130IPR70206/rabotnitsi-v-tsifrovi-platformi-ep-e-ghotov-za-preghovori-po-novite-pravila


Парламентът прие правила за защита на най-уязвимите групи работници  ©AP Images/European Union-EP

Работа от вкъщи
 
Въпреки че работата извън офиса предлага по-голяма гъвкавост както за 
работодателите, така и за служителите, тя прави по-неясна границата между работа и 
личен живот. Парламентът е загрижен, че развитието на цифровите технологии може 
да доведе до влошаване на правата на работещите и затова настоява за уреждане със 
законодателство на правото на служителите да се откъсват от работата си извън 
работно време без неблагоприятни последици за тях.  
 
Депутатите също така искат да се въведат минимални стандарти за полагане на 
дистанционен труд. 
 
Прочетете как Европейският парламент иска да гарантира правото на хората да се 
откъсват от работата си.

Минимални работни заплати
 
Европейският съюз се е ангажирал да работи за справедливи доходи на всички 
работещи. През септември 2022 г. Парламентът прие първия законодателен акт на ЕС 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210121STO96103/parlamentt-iska-pravo-na-khorata-da-se-otksvat-ot-rabotata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210121STO96103/parlamentt-iska-pravo-na-khorata-da-se-otksvat-ot-rabotata


за осигуряване на адекватни минимални заплати. 
 
Новите правила заставят държавите членки да направят така, че минималните 
заплати, определени със законодателство, да осигуряват достоен стандарт на живот. 
Страните могат да използват различни критерии, за да преценят дали минималните 
заплати са достатъчно високи – например, те могат да направят сравнение с 
национална кошница от стоки и услуги или да използват популярни референтни 
стойности като 60% от брутната медианна заплата или 50% от брутната средна 
заплата.  
 
Правилата също така насърчават колективното договаряне и утвърждават правата на 
работещите.

Условия на работа
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Здраве и безопасност на работещите
 
Европейският съюз е приел законодателство за защита на здравето и безопасността на 
работещите, което допълва и подкрепя дейността на страните членки в тази област. 
 
Рамковата директива за безопасността и здравето на работното място налага общи 
принципи, които важат за почти всички сектори и определят задълженията на 
работодатели и служители.  
 
Освен това са приети специфични правила, ограничаващи излагането на опасни 
вещества, правила за защита на конкретни групи работници (например, бременни жени 
и млади хора), за специфични видове дейности (ръчна работа с товари) и работни места 
(риболовни съдове). 
 
Директивата за защита на работещите от  
вещества, които могат да причинят рак или генетични мутации 

Статия

4 I 7BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210628STO07263/spravedlivi-minimalni-zaplati-v-es-rabotata-na-parlamenta
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20171023STO86602/veshchestva-prichiniavashchi-rak-ep-priema-merki-za-po-bezopasni-rabotni-mesta


, се актуализира редовно с добавянето на нови субстанции. През 2022 г. бяха добавени 
изисквания за максимални прагове за присъствие на работното място на вещества, 
опасни за репродуктивното здраве. 
 
Държавите членки могат, ако желаят, да въведат по-строги изисквания, когато 
пренасят европейските правила в националното си законодателство. 
 
Повишаването на средната възраст на работната сила и на възрастта за пенсиониране 
означават, че рискът от заболявания на работниците расте. През 2018 г. Парламентът 
предложи в доклад мерки за улесняване на връщането на работа на хора, които се 
възстановяват от дългосрочни заболявания, както и за интегриране на хронично болни 
и хора с увреждания в работната сила. 
 

През юли 2022 г., в условия на ръст на регистрираните проблеми с психическото здраве 
в ЕС, Парламентът призова институциите в ЕС и страните членки да обърнат сериозно 
внимание на проблемите с психическото здраве, произтичащи от работата в цифрова 
среда.

Хора със заболявания
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Баланс между личен и професионален живот и 
равенство на половете
 
Европейският парламент винаги е насърчавал принципа на равенство между мъжете и 
жените. 
 
През 2019 г. депутатите приеха правила, които целят да помогнат на родителите и на 
хората, полагащи грижи за болни близки, да намерят баланс между работните 
задължения и личния живот. 
 
Директивата осигурява по-гъвкави условия на работа и дава право на поне 10 дни 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220210IPR23021/opasni-veshchestva-na-rabotnoto-miasto-sporazumenie-za-po-stroghi-pravila-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220210IPR23021/opasni-veshchestva-na-rabotnoto-miasto-sporazumenie-za-po-stroghi-pravila-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180830STO11344/sled-dlgho-zaboliavane-kak-da-pomoghnem-na-khorata-da-se-vrnat-na-rabota-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220624STO33809/parlamentt-iska-merki-za-zashchita-na-psikhicheskoto-zdrave
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220624STO33809/parlamentt-iska-merki-za-zashchita-na-psikhicheskoto-zdrave
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190712STO56961/kak-parlamentt-raboti-za-ravenstvo-na-polovete-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190712STO56961/kak-parlamentt-raboti-za-ravenstvo-na-polovete-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180706STO07413/semeystvo-i-kariera-poveche-prava-za-roditelite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180706STO07413/semeystvo-i-kariera-poveche-prava-za-roditelite


отпуск по бащинство, минимум 4 месеца родителски отпуск на всеки родител (два от 
тези месеци не могат да бъдат прехвърляни на другия родител) и пет дни отпуск за 
тези, които се грижат за болни близки.  
 
Правото на майчинство е уредено в директивата за бременните работнички, която 
определя минимален период за майчинството в ЕС от 14 седмици.  
 
Парламентът настоява за мерки срещу разликите в заплащането на мъжете и жените, 
за намаляване на разликите в пенсиите и за борба срещу насилието, основано на пола. 
 
Нови правила, договорени от Парламента и Съвета през декември 2022 г., ще накарат 
компаниите да разкриват информация за предоставяното възнаграждение, което ще 
направи по-лесно за служителите да правят сравнения и да идентифицират разлики в 
заплащането на мъжете и жените.

Свободното движение на работниците в ЕС
 
Гражданите на ЕС имат правото да се преместят в друга държава на ЕС, за да учат или 
да работят там. В същото време благодарение на координацията на системите за 
социално осигуряванена страните в ЕС те запазват социалните и здравните права, 
които са придобили. Европейското законодателство покрива правото на болничен 
отпуск, на отпуск по майчинство или бащинство, правото на семейно подпомагане или 
на помощи за безработица. 
 
През 2019 г. бе взето решение за създаване на Европейски орган по въпросите на 
трудовия пазар. Неговата задача ще бъде да подпомага държавите в ЕС и Комисията 
при прилагането на европейското законодателство относно свободата на движение на 
работниците и координацията на социалните системи. 
 
Служители могат да бъдат временно командировани от техните работодатели за 
извършване на конкретни задачи в друга страна от ЕС. Правилата за командированите 
работници бяха преразгледани през 2018 г., за да се гарантира принципът, че за 
еднаква работа на едно и също място се получава еднакво заплащане. 
 
Европейският портал за професионална мобилност EURES предлага възможности на 
европейците да си намерят работа в друга държава от ЕС. През 2016 г. Парламентът 
одобри промени в правилата, за да създаде единна база на търсещите работа и 
свободните позиции в целия ЕС.

Социален диалог
 
Социалните партньори (синдикати и работодателски организации) изразяват позиции и 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73521/kak-es-mozhe-da-namali-razlikata-v-zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210923STO13419/kakvi-merki-vzema-es-sreshchu-nasilieto-osnovano-na-pola
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/55/social-security-cover-in-other-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/55/social-security-cover-in-other-eu-member-states
https://www.ela.europa.eu/
https://www.ela.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20171012STO85930/komandirovanite-rabotnitsi-v-es-situatsiiata-i-prietite-promeni-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20171012STO85930/komandirovanite-rabotnitsi-v-es-situatsiiata-i-prietite-promeni-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe


предоставят мнения в процеса на изготвяне на политиката на ЕС чрез т.нар. „социален 
диалог“. 
 
Европейският съюз също така иска работниците да участват в процеса на вземане на 
решения и е създал обща рамка за правото на работниците да бъдат информирани и да 
им се дава възможност за изразяване на мнения. 
 
Освен това правилата на ЕС задължават работодателите в случаи на масови 
съкращения да водят преговори с представители на работниците. 
 
Европейските работнически съвети предоставят на работещите възможност да получат 
информация и да изразят мнение по всяко важно решение на европейско ниво, което 
може да има отражение върху техните условия на труд. Парламентът иска 
актуализация на разпоредбите, за да бъде засилена ролята на тези съвети. 
 

Научете повече за социалната политика на ЕС: 
 

Какви мерки се вземат на европейско ниво срещу безработицата;• 
Как ЕС се опитва да насърчи младежката заетост;• 
Как ЕС работи за подобряване на здравето на европейците.• 
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