10 Кодекс на труда
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:

Кодекс на труда
10
кодекс
урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и
други отношения, непосредствено свързани с тях.(чл.1)

Народно събрание
ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.
1 януари 1987 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:

61
2
3
Година:

6

1988

21,30, 94
27, 32, 104
23, 26, 88, 100
69, 87
2, 12, 28
124
22, 52, 56, 83, 108, 133
51, 67, 110
25
1, 105, 120
18, 86, 95
52
19, 27, 46, 76, 83, 105
24, 30, 48, 57, 68, 75, 102, 105
40, 46, 59, 64, 104
43, 94, 108, 109
35, 41, 103
15, 46
Части:
Глави:

1990
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Раздели:
19

Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на акта:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Забележка:

Членове:
416

Председателят на Министерски съвет
Органи на Националната агенция за приходите
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Националната агенция за приходите
Териториални дирекции на Националната агенция за приходите

АПК
Правно основание в
изследвания акт:
Чл.3
Чл.6а
Чл.7

Препращащ към
чл.:
Чл.13
Чл.13
Чл.4, чл.10

Наименование на свързания акт:
Закон за здравното осигуряване
Закон за информиране и консултиране с
работниците и служителите в
1

многонационални предприятия, групи
предприятия и европейски дружества

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

Чл.7
Чл.329
Чл.7а
Чл.62

Чл.24
Чл.265ж
§ 11

Чл.107а

§8

Чл.315

Чл.27, ал.2, §1

Чл.413

Чл.55

Правно основание в
изследвания акт:
Чл.399

Препращащ към
чл.:

№

Правно основание

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

№
1.

2.

Наименование

Наименование
Постановление №
44 на МС от
19.02.2009 г. за
определяне на
условията и реда
за изплащане на
компенсации на
работници и
служители, за
които е установено
непълно работно
време, в
икономическите
сектори
"Индустрия" и
"Услуги"
ПРАВИЛНИК за
организацията и
дейността на
съветите за
тристранно
сътрудничество
Издаден от
председателя на
Националния съвет
за тристранно

Закон за насърчаване на заетостта
Търговски закон
Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс
Закон за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси
ЗАКОН за интеграция на хората с
увреждания
Закон за здравословни и безопасни
условия на труд
Наименование на свързания акт:
Договор между Република България и
Федерална република Германия за
сътрудничество в борбата с
трансграничната злоупотреба при
обезщетения и вноски за социална
сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при
нелегална трансгранична временна з
Препращащ към
Степен на
чл.
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

Правно основание

Прилагащ текст чл.

Чл.7
Чл.138а
Чл.144
§1
§3б

Чл.5
Чл.5, ал.2, т.6
Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2, т. 5
Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2, т. 6

Задължен орган:

3е(1)

2

3.

4.

5.

сътрудничество,
обн., ДВ, бр. 57 от
26.06.2001 г., в
сила от 30.05.2001
г.
НАРЕДБА № 5 от
29.12.2002 г. за
съдържанието и
реда за изпращане
на уведомлението
по чл. 62, ал. 4 от
Кодекса на труда
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 1 от 3.01.2003
г., в сила от
2.01.2003 г., изм.,
бр. 39 от
25.04.2003 г., изм.
и доп., бр. 88 от
8.10.2004 г., в сила
от 15.10.2004 г., бр.
1 от 3.01.2006 г., в
сила от 1.01.2006
г., попр., бр. 3 от
10.01.2006 г., изм.
и доп., бр. 25 от
24.03.2006 г., в
сила от 24.03.2006
г., изм., бр. 7 от
22.01.2008 г., бр. 1
от 6.01.2009 г., в
сила от 1.01.2009 г.
НАРЕДБА № 4 от
11.05.1993 г. за
документите,
които са
необходими за
сключване на
трудов договор
Издадена от
министъра на
труда и социалните
грижи, обн., ДВ,
бр. 44 от
25.05.1993 г.
НАРЕДБА за
командировките в
страната
Приета с ПМС №
72 от 30.12.1986 г.,
обн., ДВ, бр. 11 от
10.02.1987 г., изм.
и доп., бр. 21 от
15.03.1991 г., в
сила от 15.03.1991
г., бр. 2 от

Чл.62

§4

Чл.62

§Единствен

Чл.121

§2

3

6.

7.

7.01.1994 г., в сила
от 1.01.1994 г.,
изм., бр. 62 от
11.07.1995 г., в
сила от 1.07.1995
г., бр. 34 от
25.04.1997 г., изм.
и доп., бр. 40 от
30.04.1999 г., в
сила от 1.05.1999
г., изм., бр. 2 от
8.01.2008 г., в сила
от 1.01.2008 г.
НАРЕДБА за
определяне на
видовете работи,
за които се
установява
намалено работно
време
Приложение № 1
към чл. 1 на ПМС
№ 267 от
12.12.2005 г., обн.,
ДВ, бр. 103 от
23.12.2005 г., изм.
и доп., бр. 68 от
22.08.2006 г., изм.,
бр. 10 от 6.02.2009
г., бр. 67 от
21.08.2009 г.
НАРЕДБА за
работното време,
почивките и
отпуските
Приета с ПМС №
72 от 30.12.1986 г.,
обн., ДВ, бр. 6 от
23.01.1987 г., в
сила от 1.01.1987
г., изм. и доп., бр.
31 от 19.04.1991 г.,
в сила от
19.04.1991 г., изм.,
бр. 55 от
12.07.1991 г., бр.
59 от 23.07.1991 г.,
в сила от 1.06.1991
г., бр. 59 от
9.07.1993 г., бр. 67
от 6.08.1993 г., в
сила от 1.07.1993
г., бр. 38 от
6.05.1994 г., изм. и
доп., бр. 54 от
15.06.2001 г., в
сила от 31.03.2001
г.; изм. с Решение
№ 9353 от

137(2)

Чл.138а
Чл.139
Чл. 142
Чл.153
Чл.155

Чл.9
Чл.9а
Чл.15
§6

4

21.10.2002 г. на
ВАС на РБ ‐ бр. 103
от 5.11.2002 г., в
сила от 5.11.2002
г.; изм. и доп., бр.
72 от 17.08.2004 г.,
в сила от 1.08.2004
г., бр. 24 от
22.03.2005 г., в
сила от 1.01.2005
г., изм., бр. 103 от
23.12.2005 г., изм.
и доп., бр. 96 от
28.11.2006 г., доп.,
бр. 1 от 5.01.2007
г., в сила от
1.01.2007 г., изм. и
доп., бр. 10 от
6.02.2009 г., бр. 67
от 21.08.2009 г.
8. НАРЕДБА № 2 от
22.04.1994 г. за
реда за
установяване
задължение за
дежурство или за
разположение на
работодателя
Издадена от
министъра на
труда и социалните
грижи, обн., ДВ,
бр. 38 от 6.05.1994
г.
9. НАРЕДБА за
организация на
работното време
на лицата, които
извършват
транспортни
дейности в
автомобилния
транспорт
Приета с ПМС №
244 от 11.09.2006
г., обн., ДВ, бр. 77
от 19.09.2006 г., в
сила от 1.01.2007 г.
10. НАРЕДБА за
определяне на
видовете работи,
за които се
установява
допълнителен
платен годишен
отпуск
Приложение № 2
към чл. 2 на ПМС
№ 267 от

Чл.139, ал.5

Чл.154а

§2

156(2)

5

12.12.2005 г., обн.,
ДВ, бр. 103 от
23.12.2005 г., изм.,
бр. 35 от
28.04.2006 г., в
сила от 1.04.2006
г., изм. и доп., бр.
68 от 22.08.2006 г.,
изм., бр. 10 от
6.02.2009 г., бр. 67
от 21.08.2009 г.
11. НАРЕДБА за
служебните
командировки и
специализации в
чужбина
Приета с ПМС №
115 от 3.06.2004 г.,
обн., ДВ, бр. 50 от
11.06.2004 г., в
сила от 1.07.2004
г., доп., бр. 80 от
14.09.2004 г., в
сила от 1.09.2004
г., изм. и доп., бр.
86 от 1.10.2004 г., в
сила от 1.10.2004
г., доп., бр. 36 от
26.04.2005 г., изм.,
бр. 96 от
30.11.2005 г., в
сила от 1.12.2005
г., доп., бр. 2 от
6.01.2006 г., бр. 23
от 16.03.2007 г., в
сила от 16.03.2007
г., изм. и доп., бр.
98 от 27.11.2007 г.,
в сила от 1.01.2007
г., доп., бр. 64 от
18.07.2008 г., в
сила от 1.07.2008
г., изм., бр. 10 от
6.02.2009 г.
12. НАРЕДБА за
структурата и
организацията на
работната заплата
Приета с ПМС № 4
от 17.01.2007 г.,
обн., ДВ, бр. 9 от
26.01.2007 г., в
сила от 1.07.2007
г., доп., бр. 56 от
10.07.2007 г., в
сила от 1.07.2007
г., изм. и доп., бр.
83 от 16.10.2007 г.,
в сила от 1.07.2007

215 КТ
86(3) Закона за
държавния
служител.

Чл.244, т.2, чл.261

6

13.

14.

15.

16.

г., изм., бр. 11 от
5.02.2008 г., изм. и
доп., бр. 10 от
6.02.2009 г., бр. 67
от 21.08.2009 г.
Правилник за
безопасност при
работа в
неелектрически
уредби на
електрически и
топлофикационни
централи и по
топлопреносни
мрежи и
хидротехнически
съоръжения
НАРЕДБА № 11 oт
27.12.2004 г. за
минималните
изисквания за
осигуряване на
безопасността и
здравето на
работещите при
потенциален риск
от експлозивна
атмосфера
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 6 от 18.01.2005
г., изм. и доп., бр.
101 от 4.12.2007 г.
НАРЕДБА № 13 от
30.12.2003 г. за
защита на
работещите от
рискове, свързани
с експозиция на
химични агенти
при работа
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 8 от
30.01.2004 г., в
сила от 31.01.2005
г., изм., бр. 71 от
1.09.2006 г., в сила
от 2.12.2006 г., изм.
и доп., бр. 67 от
17.08.2007 г.
НАРЕДБА № 2 от
22.03.2004 г. за

Чл.275

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1
7

минималните
изисквания за
здравословни и
безопасни условия
на труд при
извършване на
строителни и
монтажни работи
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството,
обн., ДВ, бр. 37 от
4.05.2004 г., в сила
от 5.11.2004 г.,
попр., бр. 98 от
5.11.2004 г., изм. и
доп., бр. 102 от
19.12.2006 г.
17. НАРЕДБА № 9 от
16.12.1997 г. за
общи правила за
управление на
дейността по
осигуряване нa
безопасността и
опазване здравето
на работещите в
мините
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 123 от
22.12.1997 г., в
сила от 1.01.1998
г., изм. и доп., бр.
68 от 1.08.2003 г., в
сила от 2.08.2004
г., бр. 101 от
4.12.2007 г.
18. НАРЕДБА № 10 от
26.09.2003 г. за
защита на
работещите от
рискове, свързани
с експозиция на
канцерогени и
мутагени при
работа
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

8

здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 94 от
24.10.2003 г., в
сила от 25.10.2004
г., изм., бр. 8 от
30.01.2004 г., в
сила от 31.01.2005
г.
19. НАРЕДБА № 3 от
23.03.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при
механично
(студено)
обработване на
метали
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 31 от
16.04.2004 г., в
сила от 17.10.2004
г.
20. НАРЕДБА № 4 от
14.10.2002 г. за
защита на
работещите от
рискове, свързани
с експозиция на
биологични агенти
при работа
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 105 от
8.11.2002 г., в сила
от 9.02.2003 г.
21. НАРЕДБА № 6 от
25.05.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при
механично
обработване на
дървесина
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 53 от
22.06.2004 г., в
сила от 23.12.2004

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

9

г.
22. НАРЕДБА № 8 от
23.09.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при работа
с въздушни
компресорни
инсталации и
уредби
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 93 от
19.10.2004 г., в
сила от 20.04.2005
г.
23. НАРЕДБА № 9 от
29.07.2003 г. за
минималните
изисквания за
осигуряване на
безопасността и
здравето на
работещите при
добиване на
подземни
богатства чрез
сондиране
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 79 от 5.09.2003
г., в сила от
6.09.2004 г.
24. НАРЕДБА № 9 от
23.09.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при
експлоатация и
поддържане на
водоснабдителни и
канализационни
системи
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 93 от
19.10.2004 г., в
сила от 20.04.2005
г.
25. НАРЕДБА № 10 от

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1
10

7.12.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при работа
с електрокари и
мотокари
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 112 от
23.12.2004 г., в
сила от 24.06.2005
г.
26. НАРЕДБА № 12 от
27.12.2004 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при работа
с автомобили
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
транспорта и
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 6 от
18.01.2005 г., в
сила от 19.06.2005
г.
27. НАРЕДБА № 12 от
30.12.2005 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд при
извършване на
товарно‐
разтоварни работи
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 11 от 3.02.2006
г., в сила от
4.08.2006 г.
28. НАРЕДБА № 13 от
30.12.2005 г. за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд в
железопътния
транспорт

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1

Чл.276, ал.1
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Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
транспорта, обн.,
ДВ, бр. 12 от
7.02.2006 г., в сила
от 8.08.2006 г.
29. НАРЕДБА № 4 от
2.08.1995 г. за
знаците и
сигналите за
безопасност на
труда и
противопожарна
охрана
Издадена от
министъра на
вътрешните
работи, обн., ДВ,
бр. 77 от 1.09.1995
г., в сила от
1.01.1996 г.
30. НАРЕДБА № 22 от
8.05.2006 г. за
изпитване на
електрозащитни
средства в
експлоатация
Издадена от
министъра на
икономиката и
енергетиката, обн.,
ДВ, бр. 45 от
2.06.2006 г., в сила
от 3.09.2006 г.,
попр., бр. 47 от
9.06.2006 г.
31. НАРЕДБА № РД‐07‐
2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда
за провеждането
на периодично
обучение и
инструктаж на
работниците и
служителите по
правилата за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика, обн., ДВ,
бр. 102 от
22.12.2009 г., в

чл. 276 КТ,
чл. 6
Закона за
противопожарната
охрана
чл. 16, т. 13 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
противопожарната
охрана.

чл. 19, ал. 2 от
Закона за
администрацията
във връзка с чл.
276, ал. 3 КТ.

Чл.281

§2

12

сила от 1.01.2010
г., попр., бр. 4 от
15.01.2010 г., изм.,
бр. 25 от
30.03.2010 г.
32. НАРЕДБА № 3 от
19.04.2001 г. за
минималните
изисквания за
безопасност и
опазване на
здравето на
работещите при
използване на
лични предпазни
средства на
работното място
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 46 от
15.05.2001 г., в
сила от 16.08.2001
г., изм. и доп., бр.
40 от 18.04.2008 г.
33. НАРЕДБА № 11 от
21.12.2005 г. за
определяне на
условията и реда
за осигуряване на
безплатна храна
и/или добавки към
нея
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 1 от
3.01.2006 г.
34. НАРЕДБА № 7 от
23.09.1999 г. за
минималните
изисквания за
здравословни и
безопасни условия
на труд на
работните места и
при използване на
работното
оборудване
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и

Чл. 284

§2

285(2)

Чл.286
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министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 88 от
8.10.1999 г., в сила
от 9.01.2000 г.,
изм., бр. 48 от
13.06.2000 г., в
сила от 1.01.2003 г.
‐ изм., бр. 52 от
8.06.2001 г., изм. и
доп., бр. 43 от
13.05.2003 г. (*),
изм., бр. 37 от
4.05.2004 г., в сила
от 5.11.2004 г., изм.
и доп., бр. 88 от
8.10.2004 г., в сила
от 5.11.2004 г., бр.
40 от 18.04.2008 г.
35. Наредба № 3 от
28.02.1987 г. за
задължителните
предварителни и
периодични
медицински
прегледи на
работниците
36. НАРЕДБА за
работата на
лицата,
ненавършили 15‐
годишна възраст
Приета с ПМС №
72 от 30.12.1986 г.,
обн., ДВ, бр. 8 от
30.01.1987 г., в
сила от 1.01.1987
г., изм. и доп., бр.
59 от 9.07.1993 г.,
изм., бр. 35 от
10.04.2001 г., в
сила от 31.03.2001
г.
37. НАРЕДБА № 6 от
24.07.2006 г. за
условията и реда
за даване на
разрешения за
работа на лица,
ненавършили 18
години
Издадена от
министъра на
труда и социалната
политика и
министъра на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 64 от
8.08.2006 г., в сила

Чл.287
Чл.304

§10

Чл.301 (3)

Чл.303
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от 9.11.2006 г.
38. НАРЕДБА № 7 от
16.06.1993 г. за
вредните и
тежките работи,
забранени за
извършване от
жени
Издадена от
министъра на
труда и социалните
грижи и министъра
на
здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 58 от
6.07.1993 г.
39. НАРЕДБА № 11 от
2.03.1987 г. за
стаите за лична
хигиена на жените
и за почивка на
бременните жени
40. НАРЕДБА за
трудоустрояване
Приета с ПМС №
72 от 1986 г., обн.,
ДВ, бр. 7 от
27.01.1987 г., изм.,
бр. 52 от 8.07.1988
г., бр. 47 от
12.06.1990 г., изм.
и доп., бр. 111 от
28.12.2001 г., изм.,
бр. 78 от
30.09.2005 г., в
сила от 1.10.2005 г.
41. НАРЕДБА № 8 от
22.06.1987 г. за
определяне на
работните места,
подходящи за
трудоустрояване
на лица с намалена
трудоспособност
Издадена от
председателя на
Комитета по труда
и социалното дело,
министъра на
народното здраве
и председателя на
ЦС на БПС, обн.,
ДВ, бр. 52 от
7.07.1987 г., изм.,
бр. 44 от
25.05.1993 г.
42. НАРЕДБА № 5 от
20.02.1987 г. за
болестите, при

307(2)

308

Чл.309

Чл.2, ал.2

315(2)

Чл.333
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които
работниците,
боледуващи от тях,
имат особена
закрила съгласно
чл. 333, ал. 1 от
Кодекса на труда
Издадена от
министъра на
народното здраве
и председателя на
ЦС на БПС, обн.,
ДВ, бр. 33 от
28.04.1987 г., в
сила 1.01.1987 г.
43. НАРЕДБА за
трудовата книжка
и трудовия стаж
Приета с ПМС №
227 от 23.11.1993
г., обн., ДВ, бр. 102
от 3.12.1993 г.,
доп., бр. 48 от
13.06.2006 г., изм.,
бр. 10 от 6.02.2009
г., изм. и доп., бр.
16 от 27.02.2009 г.,
в сила от 1.01.2009
г., изм., бр. 67 от
21.08.2009 г.
Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

Чл.349
Чл.356

Без да са посочени изрично в разпоредби на КТ, като свързани актове от правото на ЕС
са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава
на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 октомври 1991 година относно задължението на
работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия
договор или на трудовото правоотношение (91/533/ЕИО)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване
на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на
срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (91/383/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 94/33/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на
работното място
ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1996
година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
ДИРЕКТИВА 97/81/EО НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година относно Рамково
споразумение за работа при непълно работно време,сключено между Съюза на
конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския
център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на
профсъюзите (ЕКП)
ДИРЕКТИВА 1999/63/ЕО НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Споразумението за
организацията на работното време на морските лица, сключено между Асоциацията на
корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на
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транспортните работници в Европейския съюз (FST)
ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА от 28 юни 1999 година относно Рамково
споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на
профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и
Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)
ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно Европейското
споразумение за организация на работното време на мобилните работници в
гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА),
Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на
пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и
Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)
ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно сближаването на
законодателствата на държавите‐членки във връзка с гарантирането на правата на
работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или
части от предприятия или стопански дейности
ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002
година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и
служителите в Европейската общност
ДИРЕКТИВА 2002/15/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002
година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни
дейности в автомобилния транспорт
ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003
година относно някои аспекти на организацията на работното време
ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 година за сближаване на
законодателствата на държавите‐членки в областта на колективните уволнения
Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за
създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и
консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и
групи предприятия с общностно измерение
Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на
Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и
служителите
Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008
година относно закрилата на работниците и служителите в случай на
неплатежоспособност на техния работодател
Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за
прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и
жените в областта на заетостта и професиите
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година относно минималните
изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа
(Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО)
Директива на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за
безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на
член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 92/85/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки
за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална
директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
Препоръки от общ
характер:
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