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1. Уводни бележки – задължението за водене на трудово досие и

неговото значение за трудовоправната връзка

Трудовото досие съдържа документите, отнасящи се до:

възникването,

съществуването,

изменението и

прекратяването на трудовото правоотношение.

https://www.tita.bg/trud_osigurovki/edition/12/article/151
https://www.dpc.bg/bg-team-members/martin-zahariev-phd
http://www.netlaw.bg/bg/a/martin-zakhariev
https://www.unibit.bg/
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То се създава при постъпване на работа на съответния работник/служител

(чл. 128б, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)).

Както се посочва в теорията, независимо от липсата на легална дефиниция

за „трудово досие“, „от нормативните актове в областта на трудовото право

и от практиката за тяхното прилагане е безспорно, че работодателят

следва да разполага с различни документи, които са свързани с трудовото

правоотношение на съответния работник или служител и които документи

следва да се съхраняват в личното му трудово досие“[1].

Тези документи се съхраняват за различни цели:

за представяне пред компетентните контролни органи при съответни

проверки,

при решаване на трудови спорове[2],

за предоставяне на работника/служителя с оглед упражняване и/или

защита на неговите права и законни интереси (например при

пенсиониране)

и др. под.

Безспорно е значението на трудовото досие за правата и интересите и

на двете страни по трудовото правоотношение. От една страна,

работодателят разполага с писмени доказателства за изпълнението на

различни свои задължения (например връчване на длъжностна

характеристика, водене на инструктажи и много други), а от друга – налице

е писмена следа за всички най-важни събития, касаещи:

възникването,

изпълнението,

изменението и

прекратяването на трудовоправната връзка

с възможност за работника/служителя да получи достъп и заверено копие

до тях (чл. 128б, ал. 4 вр. чл. 128а КТ), което създава правна сигурност за

трудещите се.

2. Дигитализирането на трудовото досие

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_128b
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_128b
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_128a
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Важна стъпка към модернизирането на трудовото ни законодателство

бе предвидената с измененията от 2016 г. (в сила от 01.01.2017 г.)

възможност част от документите от трудовото досие да бъдат създавани и

съхранявани като електронни документи (чл. 128б, ал. 3 КТ). Тази

възможност е детайлизирана в подзаконов акт на Министерския съвет –

Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на

електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

(Наредбата/ Наредбата за е-трудовото досие).

Най-съществените промени, които Наредбата за е-трудовото досие

въвежда, са били обект на анализ и в предишни материали на списание

„Данъци ТИТА“[3].

Независимо от това, към настоящия момент възползването от тази

възможност по-скоро изглежда екзотична хипотеза. Поради една или

друга причина масово работодателите се въздържат от това да водят

документите от трудовото досие или част от тях в електронна форма.

По-долу ще се спра на някои конкретни момента от Наредбата, които по

мое мнение затрудняват работодателите и препятстват ефективното

дигитализиране на трудовото досие.

Където е удачно, ще направя и конкретни предложения с цел

облекчаване на режима на Наредбата, разбира се, без това да води до

компрометиране на сигурността и правата на страните по

трудовоправната връзка, включително и отчитайки факта, че работникът/

служителят е фактически и икономически по-слабата страна спрямо

работодателя.

Надявам се това да допринесе за бъдещи законодателни промени с цел

превръщането на дигиталното трудово досие в масов и ефективно

работещ механизъм.

3. Относно изискванията за е-подпис, който да се използва в е-

трудовото досие

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_128b
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Наредбата регламентира видовете е-подписи, които могат да се

използват от страните по трудовоправната връзка за подписване на е-

документи от е-трудовото досие.

Предвидено е работниците/служителите да подписват с е-подпис

съобразно нормативните изисквания и договореното с работодателя

(чл. 7, ал. 2 от Наредбата), като видът на подписа се конкретизира в

Правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) (чл. 6, ал. 2 от Наредбата).

Иначе казано, работниците/служителите могат – съобразно предвиденото

в ПВТР – да подписват с всеки от съществуващите видове е-подписи,

уредени в:

Регламент (ЕС) № 910/2014 и

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни

услуги (ЗЕДЕУУ) –

е-подпис (наричан в практиката още „обикновен“ е-подпис),

усъвършенстван е-подпис и квалифициран е-подпис (КЕП)[4].

Ако работодателят изисква КЕП от работника/служителя, разходите по

издаването му са за сметка на работодателя. Tова разрешение е

оправдано – ако работодателят иска да се възползва от максималната

сигурност, която този вид подпис дава, не е справедливо да възлага на

работниците/служителите разходите за това, а следва да ги покрие.

За сметка на това, Наредбата ограничава възможностите на

работодателя и предвижда издаваните от него документи задължително

да се подписват само с КЕП (чл. 7, ал. 4 от Наредбата).

Видно от справката по отразяване на становищата в рамките на

проведеното обществено обсъждане по приемане на Наредбата, това

разрешение е мотивирано по следните съображения: това е необходимо с

оглед гарантиране на „правната сила и допустимостта на електронния

документ като доказателство пред контролните органи и в съдебните

производства.

Електронните документи, които са част от трудовото досие на работника

или служителя, имат правно значение не само:

https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_7
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_7
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за страните по трудово правоотношение, но и

за трети страни,

поради което е необходимо удостоверяването им да се извършва по

начин, който съдържа непротиворечива идентификация на

работодателя.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Регламент  (ЕС) № 910/2014 правната сила на

квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на

саморъчния подпис. В тази връзка той следва да се признава от всички

лица и няма нужда да има изрично уговаряне за това в друг нормативен

акт.“[5]

По мое мнение, горните съображения не са докрай издържани.

Разбира се, безспорно е, че КЕП е най-сигурният вид е-подпис,

доколкото авторството и целостта (интегритета) на електронното

изявление се гарантират от специална технология, поддържана от

трето независимо лице – доставчик на удостоверителни услуги, а

правната му сила на приравнен на саморъчен подпис не зависи от

никакви уговорки, а следва от закона (в случая чл. 25, пар. 2 от Регламент

(ЕС) № 910/2014).

Това правило обаче е проблематично в светлината на чл. 25, пар. 1 от

Регламент (ЕС) № 910/2014, който предвижда, че правната сила и

допустимостта на електронния подпис като доказателство при съдебни

производства не могат да бъдат оспорени единствено на основанието:

че той е в електронна форма или

че не отговоря на изискванията за квалифицирани електронни

подписи.

Струва ми се, че няма как национален подзаконов нормативен акт да

ограничи възможностите на частни субекти като страните по трудовото

правоотношение да използват, който и да е вид е-подпис, отговарящ на

изискванията на Регламента, имайки предвид, че той е акт:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
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с общо приложение, 

задължителен в своята цялост и 

се прилага пряко във всички държави членки (чл. 288 Договора за

функциониране на Европейския съюз).

При евентуален спор относно съответствието на Наредбата с правото

на ЕС в тази й част намирам, че Наредбата е уязвима. Ето защо, вместо да

се ограничава работодателският е-подпис само до КЕП, далеч по-работещ

вариант би бил да се предвиди възможност за подписване с всички

видове е-подписи, като в същото време се създадат определени

стимули за страните по трудовото правоотношение в случаите, в които

и двете използват КЕП.

По-специално, удачно би било някои от формалистичните изисквания

на Наредбата да отпаднат, т.к. ще се разменят документи, чието авторство

и съдържание се удостоверява от трето независимо лице с КЕП.

Така например задължителното изискване за използване на услуга за

електронна препоръчана поща (чл. 4, ал. 4 от Наредбата) би могло да се

смекчи, като се предвиди алтернативна възможност за размяна на

подписани и от двете страни с КЕП е-изявления или на подписани от

съответната страна с КЕП едностранни изявления (заповеди, молби,

искания и др. под.), както:

(i) чрез тази услуга, така и

(ii) чрез обикновена електронна поща (имейл), посочен от

съответната страна (по аналогия с възможността по един от тези начини

да се получават от работника/служителя потвърждения от работодателя за

получени документи по е-път – чл. 9, ал 3 от Наредбата).

Обикновената е-поща се използва масово в редица други случаи –

например:

за електронна търговия,

при кандидатстване за работа,

за целите на електронното банкиране,

за целите на  заявяването и ползването на електронни

административни услуги

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_4
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_9
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и др. под.

Иначе казано, това е всеобщо достъпна технология, която се познава

добре от населението. За да се гарантира невъзможността работодателят

да влияе на тази поща, препоръчително би било това да е лична поща на

работника/служителя, а не служебна поща, която се изгражда и поддържа

от работодателя.

Това ще създаде допълнителна сигурност за невъзможност

недобросъвестно да се манипулират:

съдържанието на е-изявленията,

моментът на изпращането и получаването им

и т.н.

В същото време, в случай на спор:

чрез обикновена техническа експертиза и

чрез съдействие на доставчика(иците) на удостоверителни услуги,

издал(и) КЕП, и на доставчика на услугата по е-поща

може да се установи дали има промени в изпратеното изявление, кога е

изпратено, получено и друга правнорелевантна информация.

4. Информационна система за създаването и/или съхраняването на е-

документи в трудовото досие

На следващо място, Наредбата регламентира специална информационна

система/системи (ИС), която работодателите да използват за:

създаването и/или

съхраняването

на електронни документи в трудовото досие на работника/служителя.

ИС следва да отговаря на редица специфични технически

характеристики, имащи за цел да гарантират сигурността на документите
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и данните в нея, както и за проследимост на всички извършени в нея

действия:

отчитане на настъпването на правнорелевантни факти посредством

квалифицирано удостоверение за време;

получаване и изпращане на документи чрез услуга за е-препоръчана

поща, подписани с е-подпис;

използване на квалифициран е-времеви печат за отчитане на всяко

действие в ИС;

двуфакторна идентификация за достъп до системата

и др. (вж. чл. 10 и чл. 12 от Наредбата).

Независимо от подробното разписване на изискванията, на които да

отговаря тази ИС, Наредбата звучи неясно в частта дали използването на

такава система е задължително или не и това позволява

противоречиви тълкувания.

От една страна, Наредбата казва, че: „Работодателят може да изгражда,

поддържа и/или използва информационни системи за създаването и/или

съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника

или служителя в съответствие с изискванията на тази наредба,

приложимите нормативни актове и стандарти, както и приетите от

работодателя вътрешни документи за организация на труда в

предприятието.“ (чл. 2, ал. 1).

Това създава усещането, че това е единствено предвидена възможност

(право) на работодателя, но не и задължение да изгражда, поддържа и/

или използва такава ИС при водене на е-трудово досие.

В допълнение, и чл. 10 от Наредбата може да се тълкува в този смисъл,

защото предвижда следното: „Когато се използва информационна система

по чл. 2, ал. 1, работодателят осигурява механизъм за двуфакторна

идентификация при достъп до системата.“. Т.е. Наредбата сякаш допуска

случаи, в които ИС да не се използва, а само когато такава се използва,

да се осигури посочената двуфакторна идентификация.

В същото време, други текстове от Наредбата навеждат към

разбирането, че ползването на такава/такива ИС е задължително. Така

https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_10
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_12
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_2
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_10
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_2
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например чл. 9, ал. 1 посочва, че: „Когато работникът или служителят

изпраща документи до работодателя по електронен път, те се

регистрират в информационната система по чл. 2, ал. 1.“.

Тъй като е-трудовото досие предполага и получаването и съхраняването на

документи от работника/служителя, то горното правило навежда на

мисълта, че е невъзможно воденето на е-трудово досие без използване

на такава ИС. Този извод донякъде се подкрепя и от секцията „Въпроси и

отговори на МТСП“, където на въпроса „Има ли съществуващи

информационни системи / софтуерни продукти, по отношение на които да

е установено от страна на държавата, че отговарят на изискванията на

Наредбата и ако да – кои са те? В частност, дали софтуерните продукти

Workday, Nemetschek и DocuWare отговарят на изискванията във връзка с

минималните функционалности, които следва да имат системите,

поддържащи електронните досиета на служителите?“ МТСП отговаря

„Минималните изисквания към информационната система са описани в

чл. 12 на НВИССЕДТДРС, като работодателите следва да се съобразяват с

тях при избор на информационна система или софтуерен продукт, за

което носят и своята отговорност.“[6].

Подобни са изводите и на МТСП на въпрос дали е възможно през

специален софтуерен портал да се заявява ползването на платен

годишен отпуск.

МТСП посочва следното: „В чл. 12, 13 и 14 на НВИССЕДТДРС са определени

специфични изисквания към информационната система, която се

използва от работодателя. В чл. 12, ал. 1 от НВИССЕДТДРС кумулативно са

изброени функционалните характеристики и възможности на системата.

От запитването не може да се направи еднозначен извод дали са

изпълнени изискванията на чл. 12, 13 и 14 на НВИССЕДТДРС на ползваната

система. Считаме, че ако системата не отговаря на нормативните

изисквания на НВИССЕДТДРС, следва писменото искане на работника

или служителя за ползване на платен годишен отпуск и съответното

писмено разрешение от работодателя да се подават и съхраняват на

хартиен носител“[7].

Виждането, че ползването на ИС е задължително от работодателите при

воденето на е-трудово досие се подкрепя и от други колеги в правната

https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_9
https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_2
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теория, които посочват, че „Вероятно най-изненадващото и практически

трудно за изпълнение са изискванията за съхранението на електронните

документи от трудовото досие. Те трябва да се съхраняват в специфична

информационна система, която да отговаря на всички технически

изисквания на Наредбата“[8].

В светлината на горното, по всяка вероятност законодателят се е опитал да

регламентира, че работодателят може да изгражда подобна система сам

или да ползва такъв готов софтуерен продукт от външни доставчици. Към

момента обаче липсва изрична съдебна практика, която да потвърди

горното. Ето защо, за избягване на всякакви съмнения, струва ми се добър

подход чл. 2 от Наредбата да се измени например по следния начин:

„Чл. 2. (1) При водене на електронно трудово досие работодателят е

длъжен да използва информационни системи за създаването и/или

съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника

или служителя в съответствие с изискванията на тази наредба,

приложимите нормативни актове и стандарти, както и приетите от

работодателя вътрешни документи за организация на труда в

предприятието. Информационните системи може да се изграждат и

поддържат от работодателя и/или от ангажирани от него трети лица.“.

Подобно изменение би разсеяло всякакви възможни противоречия при

тълкуването на Наредбата и би създало яснота и предвидимост за

заинтересованите субекти – работодатели, разработчици на софтуерни

продукти, работници и служители, контролни органи и съдилища.

5. Съгласие за получаване на електронни изявления

Наредбата изрично посочва, че разходите за:

изграждането,

поддържането,

използването на ИС и

обучението на работниците/служителите за работа с нея

са за сметка на работодателя (чл. 2, ал. 2).

https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_2
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И ако работодателят е инвестирал нужните ресурси, време и усилия да

изгради/осигури ИС и да обучи персонала си за работа с нея, тук се

проявява може би най-голямата слабост на Наредбата.

Получаването на е-изявления от страните по трудовото правоотношение е

обвързано от получаването на съгласие от всяка от тях, което може да се

даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото

правоотношение.

Съгласието може да се оттегли по всяко време. Това разрешение търпи

критика, защото поставя възможността да се обменят валидно е-

изявления зависима от волята на работника/служителя.

Така работодателят може да се окаже в неизгодната позиция да е

направил нужното, за да разработи и/или осигури ИС, но в определени

деликатни ситуации, които могат да засегнат интереса на работник/

служител (дисциплинарни производства, производства за реализиране на

ограничена имуществена отговорност и др. под.) последният

недобросъвестно да оттегли съгласието си за получаване на е-

изявления и работодателят да се окаже без възможност за електронно

връчване на ключови документи – искания за обяснения, заповеди и

др. под. 

Тогава независимо от направените разходи, работодателят (в зависимост

от поведението на насрещната страна) трябва да търси начини за

връчване на такива документи на хартия – с куриер, нотариус, съдебен

изпълнител и т.н.

Оттегляемостта на съгласието по Наредбата по всяка вероятност цели

да гарантира интересите на работниците/служителите да не бъдат

принуждавани да получават е-изявления, но то не държи сметка за

горепосочените ситуации и като цяло компрометира надеждността на

механизма за връчване на е-изявления.

Това е и в разрез с общия режим по ЗЕДЕУУ, където адресат на е-

изявление може да е лице, за което въз основа на недвусмислени

обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в



15.10.22 г., 9:55 ч. Критичен коментар на някои моменти от Наредбата за електронното трудово досие

https://www.tita.bg/trud_osigurovki/edition/12/article/151 12/15

електронна форма (чл. 5), но където подобна оттегляемост на съгласието не

е предвидена.

Изискването за изрично писмено съгласие на Наредбата цели да

конкретизира това правило на ЗЕДЕУУ в трудовоправна норма, като

създаде по-голяма сигурност относно действителното наличие на

съгласие. Но е добре да се припомни, че съгласието за получаване на е-

изявления не означава съгласие със самото получено изявление[9], а

единствено съгласие да се ползва този метод за комуникация.

Ето защо, ако искаме електронната комуникация по трудовото

правоотношение да се превърне в сигурно и надеждно средство за

обмяна на волеизявления, силно препоръчително е правилото на чл. 4, ал.

3 от Наредбата да бъде отменено.

6. Други неясноти

Интересно е да се обсъди и какви биха били последиците, ако  страните

обменят помежду си електронни изявления в отклонение от

гореописаните изисквания – например,

по обикновен имейл или

ако работодателят подписва е-документи с подпис, различен от КЕП.

Дали това би било нарушение на трудовото законодателство, за което

работодателят да понесе имуществена санкция единствено по

административен ред? Или подобно действие би било от естество да

компрометира валидността на самите извършени действия от

гражданскоправна гледна точка – например, да се приеме:

че липсва валидно подписан/издаден акт,

че не е налице валидно връчване на документа на насрещната страна

и т.н.

В тази връзка следва да се отбележи, че има оскъдна съдебна практика, в

която сякаш се признава принципната възможност валидно да се

обменят е-изявления по трудовото правоотношение и по обикновен

имейл – вж. например Решение № 260063 от 12.03.2021 г. по в. гр. д. № 939 /

https://www.tita.bg/laws/552#n_dosie_chl_5
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2020 г. на I състав на Окръжен съд – Добрич (влязло в сила), където съдът е

задължил работника да представи хартиена разпечатка на изпратена

по имейл молба с предложение за прекратяване по взаимно съгласие

по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ и  в условия на евентуалност – с предизвестие за

прекратяване по чл. 326, ал. 1 КТ.

Същата не е представена от работника, но необходимостта да се ползва

електронна препоръчана поща в съответствие с чл.  4, ал. 4 от Наредбата и

като цяло страните да спазват режима, създаден с Наредбата, не се

коментира изобщо от съда.

По подобен начин и в Решение 4595 от  09.12.2021г. по гр. д. 42832/2021 г.,

164 състав на Софийски районен съд (влязло в сила) съдът признава за

валиден начин на връчване изпращането на заповед за уволнение на

посочен от работника още при постъпване на работа имейл адрес,

респ. е приел, че съдържанието на заповедта е достигнало до вниманието

на служителя и същата е породила правен ефект, отново без да се

коментира приложимостта на Наредбата за е-трудовото досие.

От друга страна, не е изключено и да се приеме обратното тълкуване, а

именно, че неспазването на изискванията на Наредбата при подписване

и/или връчване на е-документи  води до невалидност на съответното

правно действие респ. същото да се приеме за лишено от правен ефект.

Тази неяснота създава принципна несигурност пред страните по

трудовото правоотношение и би било добре да се преодолее чрез

съдебната практика, вкл. и по пътя на тълкувателната практика на

Върховния касационен съд.

Заключение

В заключение следва да се посочи, че независимо от факта, че Наредбата

съществува повече от 4 години, към момента по нея няма съдебна

практика. Липсата на съдебна практика по нея обаче не следва да се

възприема като доказателство за това, че тя е ясна и непротиворечива.

Напротив, направеният анализ показва, че в Наредбата има определени

моменти, които са проблематични и не я превръщат в ефективно работещ

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=iggu5ZkFkzw%3D
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_325
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механизъм, който да улесни работодателите и работниците/служителите

при воденето на цялата документация, придружаваща трудовоправната

връзка.

Приемането на подобна уредба бе важна стъпка в правилната посока.

Сега предстои изчистването на някои неработещи моменти от Наредбата,

като се надявам горните разсъждения да дадат повод за размисъл и да

подпомогнат законодателя при бъдещи изменения на създадения с

Наредбата за e-трудово досие режим.

Представеният анализ няма характера на правен съвет или консултация и

не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на

конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са

единствено на автора и не отразяват непременно тези на Адвокатско

дружество „Димитров. Петров и Ко.“, Фондация „Право и Интернет“,

УниБИТ, техните филиали или служители.
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