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Относно: Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни

документи в трудовото досие на работника или служителя

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С промените в Кодекса на труда и създаването на чл.1286,ал.3 беше дадена

възможнос’гга част от документите по трудовото доске на работника да могат да бъдат

създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването

и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет.

В Проекта на Наредбата се определят видът на електронните документи, които са

част от трудово досие, както и изискванията за тяхното създаване, съхраняване и размяна.

Регламентират се и изискванията към информационни системи на работодателите.

Нанълно подкрепяме разпоредбата, регламентираща че за размяна на електронни

документи между страните по трудовото правоотношение задължително се изисква изрично

съгласие на работника или служителя, каюго и възможнос’гга тона съгласие да може да бъде

отгеглено по всяко време.

Изпращането к получаването на електронните документи ще се извършва чрез услуга

за елеюгронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на

всяко едно съобщение. Всички разходи за размяна на електронните документи са за сметка

на работодателя.
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КТ ,,Подкрепа обаче категорично се противопоставя на тона, разходите за

усТройствата по които се осъществява комуникацията с работодателя да бъдат за сметка на

работниците и служителите. Против тона сме работниците да участват със своята

собственост в процеса на размяна на документи по електронен път. Аналогично на

поемането от работодателя на разходите по размяна на документите трябва да бъде

предвидено и осигуряване на техническото оборудване от работодателя, както и

заплащането на таксите за интернет, ако такъв е необходим за поддържане на връзка.
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