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Резюме 

С настоящата разработка се изследва актуалната нормативна уредба относно някои ас-
пекти на административноправната защита на конституционното право на труд. В резултат на 
анализа на съдържанието на конституционното право на труд и на основните способи за адми-
нистративноправната му защита се правят изводи и обобщения относно приложимата норма-
тивна уредба, касаеща разглежданите въпроси. 

Ключови думи: право на труд; административно право; защита на трудовите права. 

Abstract 

The present work examines the current legislation on some aspects of the administrative legal 

protection of the constitutional right to work. As a result of the analysis of the content of the 

constitutional right to work and of the basic means for its administrative legal protection conclusions 

and summaries are made about the applicable normative regulation concerning the questions in 

consideration. 

Key words: right of work; administrative law; protection of the rights of the workers. 
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Въведение 

Правото на труд е основно конституционно право (чл. 16 и чл. 48 от Конституци-
ята). От една страна, то се осъществява в резултат на възникване на трудово правоот-
ношение, което се характеризира с равнопоставеност между страните по него (работник 
или служител и работодател), тъй като трудовото право е частноправен отрасъл 

(Андреева & Йолова, 2020, стр. 13-18). От друга страна, при реализирането на основни-
те конституционни права обичайно възникват административни правоотношения 

(Христофоров, 1966, стр. 150). А деянията, нарушаващи конституционните права, в 
повечето случаи са административни нарушения (ако не се квалифицират като прес-
тъпления) (Стойчев, 2002, стр. 228). 

Въпреки, че трудовото право е частноправен отрасъл и класическата правна докт-
рина определя трудовите правоотношения като отношения между равнопоставени су-
бекти, работниците и служителите са по-слабата страна в трудовоправната връзка, 
предвид подчиненото положение в което се намират спрямо работодателя и установе-
ния от него ред на работа. Това налага значителна публичноправна регулация в област-
та на трудовото законодателство за спазване на правата, произтичащи от полагането на 
труда (Андреева & Димитрова, Специфики на контрола на Изпълнителна агенция 
Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото 
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възнаграждение, 2019) (Андреева & Йолова, 2008) (Андреева & Йолова, Наказателно-

правна защита на трудовите и осигурителни правоотношения, 2008). 
Трудът е висока конституционна ценност, за това неговото гарантиране и закрила 

са включени в основните начала на Конституцията. Повишаването на качеството и си-
гурността на труда чрез защитата на трудовите права на работниците и служителите, 
както и подобряването на условията на труд в предприятията е стратегическа цел на 
държавната политика в областта на правното регулиране на трудовите отношения1

. 

Административноправната защита на правото на труд е една от формите за зак-
рила на труда регламентирани в българското законодателство. Тя е обект на законо-
дателна регулация и е изследвана  в доктрината през отделните исторически периоди. 
В съвременния етап от развитието на българското общество обаче възниква потреб-
ността от преосмисляне на някои средства за защита и засилването на други. В това 
число попада и административната, която се нуждае от регламентация по начин съот-
ветващ на динамиката на трудовия пазар. 

Предвид изложеното, актуалността на темата се определя от значимостта на 
право на труд и уредбата му на конституционно ниво като основно право, както и от 
необходимостта то да бъде ефективно защитено от държавата. 

Целта на научното изследване е да се направи анализ на актуалната нормативна 
уредба относно някои аспекти на административноправната защита на конституционното 
право на труд. За изпълнение на посочената цел авторът си поставя следните задачи: 

1) да се анализират някои основни аспекти от съдържанието на конституционното 
право на труд; 

2) да се разгледат основните способи за административноправна защита на право-
то на труд; 

3) да се направят изводи и обобщения относно приложимата нормативна уредба, 
касаеща разглежданите въпроси. 

Настоящата работа е част от по-мащабно научно изследване, посветено на дър-
жавния контрол за спазване на трудовото законодателство. Разработката е съобразена 
със законодателството към 23 октомври 2020 г. 

1. Съдържание на конституционното право на труд 

Правото на труд е уредено в чл. 16 и е детайлизирано в чл. 48 от Конституцията. 
Съгласно чл. 16 от Конституцията, трудът се гарантира и защитава от закона. 

Според някои автори този конституционен текст не е юридически прецизен. Трудът не 
може да бъде гарантиран и защитаван. Гарантират се и се защитават правата, произти-
чащи от неговото полагане (Митева, 2017). Именно в този смисъл се разглежда консти-
туционното право на труд и в настоящото изложение - като задължение на държавата 
да създава условия за реализирането на това право (арг. чл. 48, ал. 1 от Конституцията). 

В редица свои решения Конституционният съд многократно е имал повод да се 
произнесе по съдържанието на конституционното право на труд. Член 48, ал. 1, изр. 1 
от Конституцията визира правото на труд на гражданите, а изр. 2 - задължението на 
държавата да създаде условия за осъществяването на това право. Двете части на текста 
на чл. 48, ал. 1 от Конституцията са взаимосвързани, тъй като правото на труд се реали-
зира чрез осигуряване на условията за неговото осъществяване2

. 

                                                           
1
  https://www.mlsp.government.bg/trud 

2
  В този смисъл: Решение №7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело №2 от 2012 г., обн. дв. бр.49 от 
29 юни 2012 г. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135799921&dbId=9&refId=5375986
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135799921&dbId=9&refId=5375986
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135799921&dbId=9&refId=5375988
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Трябва да се има предвид, че чл. 48, ал. 5 от Конституцията не урежда всички 
трудови права, а само някои от тях, тъй като наред с основните трудови права има и 
съпътстващи такива (право на синдикално сдружаване, право на стачка). Посочената 
конституционна разпоредба постановява, че всички работници и служители, независи-
мо от основанията за възникване на трудовото правоотношение имат право на: 

  здравословни и безопасни условия на труд; 

  минимално трудово възнаграждение; 
  заплащане, съответстващо на извършената работа; 

  почивка и отпуск, при условия и ред, определени със закон. 
Държавата е длъжна да уреди със закон изброените в цитирания конституционен 

текст трудови права3. В изпълнение на задължението си, произтичащо от изискването 
на чл. 48, ал. 5 от Конституцията, държавата е регулирала посочените основни трудови 
права в: Кодекса на труда, Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона 
за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на ра-
ботодателя, Закона за инспектиране на труда, Закона за насърчаване на заетостта и др. 

Не само приемането, но и последващото усъвършенстване на трудовото законода-
телство, е в отговор на предизвикателствата, пред които обществото ни е изправено: нови 
тенденции в заетостта (надомна работа, работа от разстояние) (Андреева А. , По някои 
въпроси на гъвкавите форми на заетост и потребността от прозрачни и предвидими 
условия на труд за работниците и служителите, 2020), дигитализация на трудовия процес 

(Andreeva & Yolova, 2019) (Андреева А. , Отражение на дигитализацията върху трудовия 
процес - рискове и перспективи, 2020) (Andreeva & Mateeva, 2018), проблеми, свързани с 
опазване на здравето на работното място (Андреева & Йолова, За някои особености на 
административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване 
на здравословните и безопасни условия на труд, 2018) (Blagoycheva, Andreeva, & Yolova, 
2019) (Димитрова, Безопасните и здравословни условия на труд - ангажимент на 
работодателя и контрол за спазване, 2020), навлизане на изкуствения интелект в трудо-
вия процес (Андреева & Йолова, За субекта на правото на труд и предизвикателствата на 
технологичното общество, 2018) (Andreeva, Yolova, & Dimitrova, Artificial intellect: 

Regulatory Framework and Challenges Facing the Labour Market, 2019), трудов договор за 
обучение по време на работа (Банов, Трудовият договор за обучение по време на работа – 

нова перспектива за професионална преквалификация, 2017) (Банов, 2020) и др. 
Предвид изложеното, трудът не трябва да се разглежда само като дейност, осигу-

ряваща източник на доходи за физическите лица, той се явява и като фактор за развити-
ето на обществото. Именно поради това следва да бъдат осигурени законови механизми 
за защита при нарушаване на правата, произтичащи от неговото полагане. На основно-
то конституционно право на труд, уредено в чл. 16 и чл. 48 от Конституцията, съответ-
ства насрещно задължение на държавата за създаване на условия за неговата реализа-
ция (Андреева А. , Йолова, Благойчева, Александров, Банов, & Йорданов, 2020). 

2. Специфики на административноправната защита на правото на труд 

Осигуряването на защита на трудовите права на работника или служителя е важна 
особеност, която обособява трудовото право от останалите частноправни отрасли (Петров, 
2015). Необходимостта от закрила на по-слабата страна в трудовоправната връзка поражда 

                                                           
3
  Решение № 2 от 8 март 2012 г. по конституционно дело № 9 от 2011 г., обн. дв. бр.23 от 20 март 2012 г. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135781546&dbId=9&refId=2173258


257 

редица публичноправни проблеми, свързани с контрола за спазване на трудовото законо-
дателство и административнонаказателната отговорност за неговото нарушаване. 

Административният контрол за спазване на трудовото законодателство е изслед-
ван в редица публикации (Андреева & Йолова, Нормативни промени в контрола за 
спазване на трудовото и осигурително законодателство, 2009) (Андреева & Йолова, 
Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително 
законодателство, 2011) (Андреева & Димитрова, Административноправни аспекти на 
трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство, 2019) 
(Недялкова, 2012). Той представлява специфична административна дейност на органи 
на изпълнителната власт, чиято цел е осигуряване на законосъобразното развитие на 
трудовите отношения. Административният контрол е важно средство за осигуряване 
спазването на правната уредба на трудовите отношения и произтичащите от тях права. 
Той е юридическа гаранция за реализиране на основните права на работниците и слу-
жителите – право на здравословни и безопасни условия на труд, на трудово възнаграж-
дение, на почивка и отпуск. 

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство се осъществява от 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социал-
ната политика (чл. 399, ал. 1 от КТ). Този се определя като специализиран външнове-
домствен контрол за спазване на трудовото законодателство (Мръчков, 2018, стр. 945, 
948). Той е външноведомствен предвид факта, че контролираните субекти (работодате-
лите или органите по назначаването) не се намират в служебно йерархично подчинение 
с контролните органи (Дерменджиев, Костов, & Хрусанов, 2010, стр. 265 и сл.). Тъй 
като тази дейност се упражнява на специално основание, а именно разпоредбите на КТ, 
се определя още като специализиран външноведомствен контрол. За него е характерно, 
че обхваща само отделни направления от дейността на контролираните и се основава 
винаги на изрично нормативно овластяване (Лазаров, 2000, стр. 213-215). 

Правомощията на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", чрез които 
се осъществява контрола за спазване на трудовото законодателство, са уредени в чл. 
402 и 403 КТ. При извършване на проверките по спазването на КТ, контролните органи 
имат редица права, регламентирани в чл. 402, ал. 1, точки от 1 до 5 от КТ. В тази дей-
ност се включва извършването на проверки и прилагането на принудителни админист-
ративни мерки от страна на контролните органи, които тук няма да бъдат разглеждани 
в детайли предвид ограничения обем на изследването. 

Целта на прилаганите мерки за контрол е не само защита на трудовите права на 
работниците и служителите, но и осигуряване на свободна и лоялна конкуренция 
между работодателите. Познаването и правилното прилагане на трудовото законода-
телство допринася за защитата на правата на работещите и подобряването на услови-
ята на труд в предприятията4

. 

Ако в резултат на упражнения контрол се установят нарушения на трудовото за-
конодателство, КТ предвижда и налагане на административни наказания. Администра-
тивнонаказателната отговорност не е част от контролната компетентност, а представля-
ва правораздавателна дейност (Балабанова, 2004, стр. 79). Тя е основен институт на 
административното право (Димитрова, Матеева, & Димитрова, 2020, стр. 98-107), но 
тази отговорност за нарушаване на трудовото законодателство има редица особености. 

                                                           
4
  https://www.mlsp.government.bg/trud 
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Правната уредба относно отговорността за нарушения на трудовото законодател-
ство се съдържа основно в текстовете на чл. 412а – 416 от КТ и обхваща съставите на 
административните нарушения и административните наказания, които се налагат за 
тяхното извършване. 

Съставите на административните нарушения на нормативната уредба на трудови-
те правоотношения могат да се класифицират според обекта на нарушението на: 

  нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд; 

  нарушения на други правила на нормативната уредба на трудовите правоотно-
шения; 

  нарушения, свързани с дейността на контролните органи (неизпълнение на 
предписание на контролен орган и създаване на пречки на контролен орган). 

Съгласно чл. 412а от КТ, за нарушения на трудовото законодателство се налагат 
два основни вида административни наказания: 

  глоба - за физическите лица; и 

  имуществена санкция - за юридическите лица, едноличните търговци и дружес-
твата, създадени по реда на ЗЗД. 

Административнонаказателната отговорност за нарушения на нормативната уредба 
на трудовите правоотношения се налага при констатирано нарушение на трудовите права 
на работниците и служителите. Нарушенията на трудовото законодателство се установя-
ват с актове, съставени от държавните контролни органи при извършваните от тях про-
верки. Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контро-
лен орган или от оправомощени от него длъжностни лица (чл. 416, ал. 1 и 5 от КТ). 

Административният контрол и административните наказания, предвидени по КТ, 
имат основно превантивна и възпираща цел. Така от една страна, се предоставя закрила 
на работниците или служителите, а от друга страна - се осигурява лоялна конкуренция 
между предприятията, което подпомага функционирането на пазара на труда. Затова 
въпреки, че съгласно българската правна система трудовото право е частноправен отра-
съл, неговите норми имат закрилна роля и е предвидена интензивна административ-
ноправна защита на основните трудови права. 

Така КТ, като основен нормативен акт в областта на трудовото законодателство, 
урежда контролната дейност за спазване на правната уредба на трудовите правоотно-
шения и предвижда съответни административни наказания при нарушаването ѝ. В спе-
циализираната юридическа литература се подчертава, че ако не се упражнява контрол 
за спазване на трудовото законодателство и не се налагат наказания при неговото на-
рушаване, адресатите на тези норми биха ги възприемали като „пожелателни― 

(Александров, 2016). Затова административният контрол и административнонаказател-
ната отговорност, предвидени в трудовото законодателство имат голямо практическо 
значение. 

Това произтича от особеностите на трудовите отношения. От една страна, това са 
правоотношенията между равнопоставени субекти, които възникват по повод на склю-
чения трудов договор. От друга страна, в трудовоправната връзка работникът или слу-
жителят традиционно е възприеман като по-слабата страна. Което е аргумент спазване-
то на правата, произтичащи от полагането на труда да бъде гарантирано чрез публич-
ноправни способи за защита. 
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Чрез административноправната защита на правото на труд се цели повишаване на 
нивото на закрила на икономическите интереси и социалните права на работниците и 
служителите. В този смисъл трудовото законодателство трябва да отговаря на съвре-
менните икономически условия и достигнатото ниво на индустриалните отношения в 
страната, с оглед гарантиране на правата и интересите на страните по трудовото право-
отношение. Поради това е необходимо развитие на националното законодателството в 
областта на трудовото право в съответствие с правото на ЕС и стандартите на МОТ. 

В проекта на ЗИД на КТ (002-01-32/03.08.2020) се посочва, че при анализа на КТ е 
констатирана необходимост от усъвършенстване и повишаване на качеството на конт-
ролната и санкционната дейност, с цел осигуряване на правилното изпълнение на за-
дълженията, произтичащи от трудовото законодателство. В тази връзка са направени 
конкретни предложения за подобряване на възможностите за ефективна контролна 
дейност и се предвиждат санкции при неоказване на съдействие или при неизпълнение 
на задълженията, произхождащи от принудителни административни мерки, които към 
момента не са гарантирани в пълна степен. Предвиждат се и по-големи размери на ад-
министративната санкция при извършено повторно нарушение от определени видове5

. 

Заключение 

Предвид ограничения си обем настоящото изследване не може да обхване в де-
тайли всички аспекти на административноправната защита на правото на труд. В резул-
тат на анализа на съдържанието на конституционното право на труд и на основните 
способи за административноправната му защита могат да се направят следните изводи 
и обобщения относно приложимата нормативна уредба, касаеща разглежданите въпро-
си: 

1) Предоставянето на работна сила в съвременните условия изисква създаването 
на нормативни гаранции за спазване на правата, произтичащи от полагането на труда. 

Предлагането и предоставянето на труд е свързано с икономическа и организационна 
обвързаност на работника или служителя от работодателя. За това действащата норма-
тивна уредба трябва да определи границите, в които могат да се реализират насрещните 
права и задължения по трудовото правоотношение в условията на едно зависимо поло-
жение на работника или служителя от работодателя. 

2) Защитата на правото на труд налага активното въздействие на държавата чрез 
съответната нормативна уредба. Регламентацията на правото на труд, включително 
конституционното му признаване като основно право, показва функцията му и значе-
нието му за обществото и за отделния човек. То се осъществява чрез упражняването на 
редица конкретни субективни права и задължения, уредени в действащото законода-
телство6

. 

3) Съвременните обществени условия поставят нови предизвикателства пред 
правната уредба, изискваща административноправна защита на основните трудови пра-
ва. В този смисъл административният контрол и административнонаказателната отго-
ворност, предвидени в трудовото законодателство имат голямо практическо значение. 
                                                           
5
  Публикуван: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163309/ 

6
  Право на здравословни и безопасни условия на труд, право на възнаграждение, право на почивка и 
отпуск свободен избор на професия, право на равно заплащане за еднакъв или равностоен труд, забра-
ни за принудителен, детски и извънреден труд, защита срещу уволнение, специална закрила на опреде-
лени групи работници, свобода на сдружаване на работниците и работодателите, правото на стачка, 
подпомагане при безработица и др. 



260 

4) Част от предстоящите промени в КТ целят по-ефективно осъществяване на 
контролната дейност и по-добра превенция във връзка с предвидените административ-
ни санкции при нарушение на трудовото законодателство. Това още веднъж показва 
ролята и значението на административноправната защита за осигуряване на нужното 
ниво на закрила на правото на труд. 
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