
Качеството на предлаганите в сектора работни места 
се различава значително и са нужни усилия, за да се 
подобри общата репутация на агенциите за временна 
заетост. Наетите чрез агенции лица се нуждаят от 
закрила и качествени работни места. Същевременно 
създаването на подходяща рамка може да позволи на 
агенциите за временна заетост да допринасят в по-
голяма степен за създаването на работни места и за 
развитието на гъвкави форми на заетост в ЕС.

Поради тази причина през ноември 2008  г. беше 
приета директива на равнище ЕС. Европейската 
комисия внесе предложение още през 2002  г., но 
преговорите се оказаха трудни поради твърде 
различните ситуации в отделните държави членки. 
Сега, най-късно до декември 2011 г., 27-те държави 
членки трябва да приемат необходимите правни 
разпоредби за прилагане на директивата.

Директивата има много широко приложно поле и 
обхваща всички икономически сектори — въпреки 
това държавите членки могат да решат тя да не се 
прилага за трудови правоотношения по провеждаща се 
с подкрепата на държавата програма за професионална 
квалификация, интеграция или преквалификация.

Ето основните въпроси, които се уреждат от 
директивата.

Равно третиране във фирмите 
ползватели 

По време на всяко назначение в предприятие ползвател 
и от първия ден на това назначение основните 
условия на труд и заетост на наетия чрез агенцията 
работник трябва да бъдат поне такива, каквито биха 
били, ако той/тя е бил/а нает/а на работа пряко от 
това дружество на същото работно място. 

По-конкретно винаги когато са налице действащи 
правила — например законодателство, административни 
разпоредби или колективен договор, — според които 
работниците във фирмата ползвател имат право на 
определено ниво на заплащане, агенцията за временна 
заетост трябва да предоставя на работника поне същото 
заплащане, каквото дружеството ползвател би плащало, 
ако го/я наеме пряко. Очевидно заплащането може да 
зависи от квалификацията и опита.

Закрила на правата на 
наетите чрез агенции за 
временна заетост работници 
в Европейския съюз

Директива за агенциите за временна 
заетост — какво урежда тя? 

В трудовото правоотношение обикновено участват 
две страни: работодател и работник. В случая с 
агенциите за временна заетост съществува и трета 
страна — предприятието. Наетите чрез агенции за 
временна заетост работници получават заплащане от 
агенцията за временна заетост, но са на разположение 
на други дружества въз основа на временен договор 
и работят под техен надзор.

Работата чрез агенции за временна заетост непрекъснато 
нараства и в момента възлиза на около 2 % от общата 
заетост в ЕС. Всяка година около 10  милиона души в 
определен момент работят чрез агенции за временна 
заетост — това явление е особено разпространено в 
Обединеното кралство, където засяга повече от 4  % 
от трудоспособното население, както и във Франция, 
Германия и Нидерландия.

Тази форма на заетост отговаря на действителните 
потребности на фирмите ползватели: тя им дава 
възможност например да управляват върхови периоди 
в производството или сравнително лесно да сменят 
отсъстващи работници. Работниците работят чрез 
агенции за временна заетост по много различни причини, 
от няколко месеца до няколко години. Често те търсят 
начин за намиране на по-постоянна форма на заетост или 
ценят гъвкавостта, която агенциите предлагат.

За повече информация
• Текст на Директива 2008/104/EO на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година 
относно работа чрез агенции за временна заетост: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2008:327:0009:0014:BG:PDF

• Трудово право на ЕС: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=bg

По-малко забрани и ограничения 
за наемането на работа чрез 
агенции за временна заетост

Установявайки минимални правила, директивата 
подобрява защитата на наетите чрез агенции 
работници, като така оказва положителен ефект 
върху качеството и статута на работата чрез агенции 
за временна заетост. Това предполага едно по-открито 
отношение към развитието на тази форма на заетост.

В миналото някои държави членки бяха въвели 
ограничения върху възможностите на дружествата 
да използват труд чрез агенции за временна заетост: 
например назначенията в предприятия ползватели 
бяха възможни само въз основа на конкретни причини 
или за ограничен срок, а в някои сектори изобщо беше 
забранено да се прибягва до работа чрез агенция.

Всички забрани и ограничения за наемането на 
работа чрез агенции за временна заетост следва 
да бъдат преразгледани и отменени, освен ако 
не са оправдани по съображения от общ интерес. 
Тези съображения се отнасят по-специално до 
закрилата на наетите чрез агенции работници, 
изискванията за безопасни и здравословни 
условия на труд или необходимостта да се 
гарантира доброто функциониране на пазара на 
труда и да се предотвратяват злоупотреби.
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Знаете ли че…
Работата чрез агенции за временна заетост е 
позната форма на заетост в редица държави 
членки, където е регламентирана от 60-те или 70-
те години на ХХ век, например в Нидерландия, 
Франция, Германия и Обединеното кралство. В 
някои държави членки работата чрез агенции 
за заетост е много по-ново явление. Между 
отделните страни съществуват и големи различия 
в икономическите сектори, където заетостта от 
този вид е най-добре развита, както и в срока на 
назначенията във фирмите ползватели — за дни, 
месеци или години.
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Равното третиране също така се прилага по отношение 
на продължителността на работното време, 
извънредния труд, почивките в работно време, 
периодите за почивка, нощния труд, отпуските и 
официалните празнични дни: наетите от агенции 
работници се ползват от същите условия като наетите 
от дружеството работници, когато работят всеки ден, 
доколкото тези условия се смятат за обвързващи за 
работниците на дружеството ползвател.

По отношение на бременните жени и кърмещите 
майки всички действащи в предприятието ползвател 
правила за тяхната закрила важат също и за наетите 
от агенцията работници. Същото важи и за правилата 
за равно третиране на мъжете и жените, както и за 
всички действия срещу дискриминацията на основата 
на пол, раса или етнически произход, религия, вяра, 
увреждания, възраст или сексуална ориентация.

Знаете ли че… 
Заплащането не се ограничава до основното 
възнаграждение: то е комплексно понятие и 
неговите компоненти може да са различни в 
различните съдебни системи. Държавите членки 
определят обхвата на възнаграждението и дали то 
включва професионални социалноосигурителни 
схеми, по-специално пенсионни схеми, схеми 
за заплащане на отпуск по болест или схеми с 

финансово участие. 

Подобрен достъп до постоянна 
заетост, общи помещения и 
професионална квалификация 

Фирмите ползватели често наемат хора, които са 
работили в тях като наети чрез агенция за временна 
заетост работници и са придобили опит. На наетите 
чрез агенции за временна заетост работници следва да 
бъдат предоставени всички възможности за намиране 
на постоянна работа, ако те пожелаят това.

За да се улесни този процес, на наетите чрез агенции 
работници трябва да се предоставя информация 
за свободните работни места в предприятието 
ползвател. На агенциите за временна заетост също така 
се забранява да възпрепятстват дружеството ползвател 
да назначава наетите чрез агенции работници след 
прекратяване на тяхното назначение или да удържат 
от работниците каквито и да е такси по този повод.

Освен това, от практическа гледна точка, наетите 
чрез агенции за временна заетост работници имат 
същите потребности като членовете на персонала 
на предприятието, в което те действително работят, 
независимо от продължителността на тяхното назначение. 
Съгласно директивата наетите чрез агенции работници 
получават достъп до всички общи помещения в 
предприятието ползвател и по-специално до столове за 
хранене, места за грижи за деца и транспортни услуги при 
същите условия като пряко наетите от предприятието 
работници, освен ако различното третиране не е 
оправдано по обективни причини.

Освен това, за да се подпомогне професионалното 
развитите, държавите членки се насърчават да вземат 
мерки, включително насърчаване на социалния диалог, 
за да подобрят достъпа до обучение за наетите в 
агенции за временна заетост работници дори и през 
периодите между назначения, както и техния достъп 
до обучение, което е предназначено за персонала на 
предприятията ползватели.

Директивата допуска дерогации от принципа на 
равно третиране, но при много строги условия.

• В някои държави членки на наетите чрез агенции 
за временна заетост работници може да бъде 
предложено да сключат постоянен трудов договор 
с агенцията и да продължат да получават заплащане 
между назначенията. При определени обстоятелства 
държавите членки могат да предвидят изключения 
от принципа на еднаквото заплащане.

• В някои страни работата чрез агенции се урежда 
също или главно чрез колективни договори между 
социалните партньори. След консултации с тях 
държавите членки могат да предложат да бъдат 
сключени колективни договори, съдържащи 
разпоредби, които се отклоняват от равното третиране. 
Пълната защита на наетите чрез агенции работници 
трябва да бъде запазена при всички обстоятелства.

• При спазване на строги условия и въз основа на договор, 
сключен със социалните партньори, държавите членки 
могат да въведат дерогации от принципа на равно 
третиране. Във връзка с това те могат да включат 
период за придобиване на равно третиране.

Във всички случаи държавите членки трябва да 
вземат мерки за предотвратяване на злоупотреби, 
по-конкретно за предотвратяване на последващи 
назначения, имащи за цел да се заобиколят 
разпоредбите на директивата.

Представителство на наетите 
чрез агенции за временна заетост 
работници

За целите на създаването на работнически съвети 
наетите чрез агенции за временна заетост работници 
се смятат за работници на агенцията. Държавите 
членки обаче могат да решат да ги разглеждат като 
работници на предприятието ползвател.

Предприятието ползвател предоставя на съответния 
работнически съвет подходяща информация за 
използването на наети чрез агенция за временна 
заетост работници, когато съобщава данни за 
състоянието на заетостта в предприятието.
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