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ОТНОСНО: Подаден от Вас сигнал с наш вх. № 21010989 от 04.02.2021 г. 
относно неправомерно полагане на извънреден труд в Агенцията по заетостта.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Във връзка с получено в ИА „Главна инспекция по труда" Ваше писмо, в 
което излагате твърдения за неправомерно полагане на извънреден труд от 
служители на Агенцията по заетостта, Ви уведомяваме следното:

ИА „Главна инспекция по труда" извърши проверка за спазване на трудовото 
законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавната 
служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение от 
Агенцията по заетостта, Булстат: 121604974, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3.

В хода на проверката е установено, че е полаган извънреден труд на 
16.01.2021 г. (събота) от 661 служители и 23.01.2021 г. (събота) от 876 служители 
на Агенцията по заетостта, по устно нареждане след получена информация от 
съответните БТ за необходимостта от полагането му и предварително дадено 
съгласие от служителите. До приключване на проверката изпълнителният директор 
на АЗ е издал заповед за изплащане на допълнителното възнаграждение за 
положения през м. януари извънреден труд ведно със заплатите на м. февруари 
2021 г. Инспекцията по труда е издала и задължително за изпълнение предписание 
органът по назначаване/работодателят да изплати положения извънреден труд в 
срок до 26.02.2021 г.

Проверката установи, че към 22.01.2021 г. заплатите на служителите на 
Агенцията за м. януари са били начислени и наредени за изплащане. По тази 
причина органът по назначаването/работодателят е бил в обективна невъзможност 
да извърши заплащането за положения през м. януари извънреден труд със 
заплатите за същия месец, поради очакванията служителите на Агенцията да 
положат извънреден труд и в следващ ден в рамките на месеца. Следва да се има 
предвид, че при полагането на извънреден труд е необходимо технологично време 
за неговото отчитане и изчисляване, за да бъде същият заплатен коректно.

Необходимостта от полагането на извънредния труд от служителите на АЗ е 
било свързано с обработка на пакети документи, подадени от работодатели по ПМС 
№ 325/2020 г. (мярка „Запази ме") за изплащане на компенсации на работници в
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неплатен отпуск от икономически дейности, за които са въведени временни
ограничения. Характерното за компенсациите по реда на това постановление е, че
средствата се изплащат по банковите сметки на работниците, в резултат на което
обемът документи за обработка е многократно увеличен. Полагането на извънреден
труд от служителите на Агенцията се е наложило, за да бъдат документите

С уважение,

обработени в максимално кратки 
на засегнатите работници.

едствата да бъдат изплатени по-бързо

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков" №3
тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: infotSgli.government.bg
web: www.gli.government.bg

?

РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Изпълнителен директор

ment.bg
http://www.gli.government.bg

