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СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 

100 ОТ 1992 Г.) 

Раздел I. 

Специална закрила на непълнолетните 

Минимална възраст за приемане на работа 

Чл. 301. (1) Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на 

работа на лица, ненавършили 16 години. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение могат да се приемат на 

работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или 

вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието 

изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за 

професионално ориентиране или обучение. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се 

приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в 

снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се 

привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с 

изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Условията на труда в 

тези случаи се определят от Министерския съвет. 

Приемане на работа на лица, ненавършили 16 години 

Чл. 302. (1) Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа след обстоен медицински 

преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да 

увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа с 

разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. 

Приемане на работа на лица от 16 до 18 години 

Чл. 303. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Забранява се приемането на лица от 

16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им 

физическо, умствено и нравствено развитие. 

(2) Лица от 16 до 18 години се приемат на работа след обстоен предварителен медицински 

преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната 

работа. 



(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на 

инспекцията по труда за всеки отделен случай. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Условията 

и редът за даване на разрешение за работа по ал. 3, на разрешение за работа на лица, 

ненавършили 16 години, както и задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд за лицата, ненавършили 18 години, се уреждат с наредба на министъра 

на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. 

Работи за лица, ненавършили 18 години 

Чл. 304. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) За 

непълнолетните лица се забранява работа, която е: 

1. извън техните физически или психически възможности; 

2. свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с 

токсични агенти, канцерогени, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно 

увреждане; 

3. свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно 

въздействие върху здравето; 

4. в условия на радиация; 

5. при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации; 

6. свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати 

или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост. 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) 

Особени грижи за непълнолетните 

Чл. 305. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят полага особени грижи за труда на лицата, 

ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване 

на професионална квалификация и за нейното повишаване. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят е длъжен да уведомява 

непълнолетните работници и служители и техните родители или попечители за възможните 

рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 48 

от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работното време на работниците и служителите, ненавършили 

18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и 



седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална 

квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работниците и служителите, 

ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 

26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години. 

 


