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НАРЪЧНИК ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
Скъпи приятели,
Наръчник, който държите е издаден от Конфедерацията на независимите
синдикати в България в рамките на проект „Сигурност чрез закона,
гъвкавост чрез колективното трудово договаряне.” Той е практическо
помагало, което дава широк експертен поглед върху един много важен
аспект на трудовото ни ежедневие – правото на всички работници и
служители да бъдат информирани и консултирани по ключови въпроси от
дейността и развитието на предприятието.
Системата за информиране и консултиране у нас е резултат на
синхронизираното през 2006 год. законодателство в съответствие с
Директива 2002/14 ЕС за въвеждане на обща рамка по информиране и
консултиране на работниците и служителите в Общността. Тогава
със законодателни промени в задължение на работодателя бе вменено
предоставянето на определена информация на специално избрани за тази
цел представители на работниците и служителите и провеждането
с тях на консултации по въпроси, свързани с тази информация. Така бе
въведен и един иновативен за българските условия статут – този на
представителите на работниците и служителите.
Динамичното време в което живеем все повече утвърждава тази
система като независим, допълнителен канал, който дава право на
работниците и служителите да бъдат информирани и консултирани по
ключови въпроси от дейността на предприятието. Осъществяването на
този процес според нас може да се превърне в допълнително предимство,
което да мотивира към по-качествен и производителен труд.
Този наръчник е предназначен, както за работниците и служителите
и работодателите, така също и за по-широк кръг от мениджъри,
специалисти по човешки ресурси и икономисти в предприятията, юристи,
студенти. Вярваме, че равнището на диалог и сътрудничество помежду
ни, взаимното разбиране, зачитане и доверие, нашият кураж и воля ще
съдействат за разширяване прилагането на системата в българските
предприятия. Това ще доведе до реален принос в утвърждаване на
индустриалната демокрация и насърчаване спазването и реализирането
на трудовите и социални права на българския работник.

Пламен Димитров 				
Президент на КНСБ 				

Божидар Данев
Изпълнителен председател на БСК

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Организира Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ГПК - Граждански процесуален кодекс
ЕК - Европейска комисия
ЕО - Европейска общност
ЕС - Европейски съюз
ЕСХ - Европейска социална харта
ЗДСл - Закон за държавния служител
ЗЗБУТ - Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ЗЗД - Закон за защита срещу дискриминацията
ЗНА - Закон за нормативните актове
ЗНЗ - Закон за насърчаване на заетостта
ЗСч - Закон за счетоводството
ЗУКС - Закон за уреждане на колективните трудови спорове
КНСБ - Конфедерация на независимите синдикати в България.
КТ- Кодекс на труда
КТД - Колективен трудов договор
КТСП - Комисия по труда и социалната политика
КРБ - Конституция на Република България
КСО - Кодекс за социално осигуряване
МОТ - Международна организация на труда
МС - Министерски съвет
НИПА - Национален институт за помирение и арбитраж
НК - Наказателен кодекс
НРВРО - Наредба за работното време, почивките и отпуските
НСОРЗ - Наредба за структурата и организацията на работната заплата
НСТС - Национален съвет за тристранно сътрудничество
ЮЛ - Юридическо лице
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Част І
Коментар на основните текстове от Кодекса на
труда, уреждащи информирането и консултирането
чрез избрани или определени представители на
работниците и служителите.
Общо събрание на работниците и служителите
Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
(1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в
предприятието.
(2) Когато организацията на труда или други причини не позволяват
функционирането на общо събрание, по инициатива на работници и служители
или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се
състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен
от общите събрания в структурните звена на предприятието срок. Нормата на
представителство се определя от работниците и служителите и е еднаква за
цялото предприятие.
(3) За свикването, дейността и правата на събранието на пълномощниците
се прилагат правилата относно общото събрание на работниците и служителите.
Ред за работа на общото събрание
(Загл. изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 6а. (Нов, ДВ, бр. 2 от 1996 г.)
(1) (Нова, ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Общото събрание на работниците и
служителите само определя реда за своята работа.
(2) (Предишна ал. 1, ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Общото събрание (събранието на
пълномощниците) в предприятието се свиква от работодателя, от ръководството
на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците
и служителите (пълномощниците) от предприятието.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Общото събрание (събранието на
пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от
работниците и служителите (пълномощниците).
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Общото събрание на
работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от
присъстващите, доколкото в този кодекс, в друг закон или в устав не е предвидено
друго.
Представители за информиране и консултиране на работниците и служителите
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Чл. 7а. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
(1) (Доп., ДВ, бр. 7 от 2012 г.) В предприятия, включително в предприятия,
които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и
в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече
работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители
на работниците и служителите за осъществяване на информирането и
консултирането по чл. 130в и 130г.
(2) Общото събрание може да предостави функциите по ал. 1 на определени
от ръководствата на синдикалните организации представители или на
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(3) (Доп., ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Численият състав по ал. 1 се определя от
средномесечния списъчен брой на работниците и служителите през предходните 12
месеца. В него се включват всички работници и служители, които са или са били в трудово
правоотношение с работодателя, независимо от неговия срок и продължителността
на тяхното работно време, включително работниците и служителите, изпратени от
предприятие, което осигурява временна работа.
(4) Броят на представителите на работниците и служителите се определя
предварително от общото събрание, както следва:
1. за предприятия с 50 до 250 работници и служители - от 3 до 5;
2. за предприятия с повече от 250 работници и служители - от 5 до 9;
3. за организационно и икономически обособени поделения - от 1 до 3.
(5) Кандидатури за избор на представители на работниците и служителите по ал.
1 могат да предлагат отделни работници и служители, групи работници и служители,
както и синдикални организации.
(6) Общото събрание определя реда за провеждане на избора по ал. 5,
включително начина на гласуване.
(7) Общото събрание приема решенията си по ал. 1, 2 и 4 с обикновено
мнозинство от присъстващите.
През 2006 г. с Кодекса на труда бе транспонирана Директива 2002/14/ ЕО на
Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на обща рамка за информация
и консултация на работниците и служителите в Европейската общност. С въвеждането
на няколко изцяло нови текста в Кодекса на труда бе създаден и изграден българският
модел на информирането и консултирането на работниците и служителите и
процедурата за тяхното осъществяване.
Законът урежда в кои случаи за работодателя възниква задължение за
провеждане на процедури по информация и консултация, в какви срокове те
трябва да бъдат проведени, редът и начинът на определяне на представители на
работниците/служителите, с които ще се провеждат тези процедури, съответно и
правата и задълженията на представителите на работниците/служителите.
С чл. 7а от КТ се регламентира къде, следва да се прилагат процедурите по
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информиране и консултиране, какъв е броят на представителите на работниците/
служителите и каква съответно е процедурата за техния избор.
Текстът на чл. 7а, ал.1 КТ въвежда един своеобразен минимален праг, от
работници и служители, заети при съответния работодател (предприятие/поделение).
Този праг е различен в зависимост от това дали става дума за предприятие (50
работници и служители) или организационно и териториално обособено поделение
на предприятие (20 работници и служители). Тук може да се постави въпросът от какво
трябва да се изхожда, за да се определи дали този минимум е налице - от съответното
щатно разписание или от действителния брой работници и служители, т.е. от реалния
брой заети по трудови правоотношения. Струва ни се, че по-правилен е вторият
подход Когато говорим обаче за работници/служители, като за заети лица, трябва
да се отчете обстоятелството, че няма значение по какво трудово правоотношение те
работят-срочно или безсрочно, при пълно или непълно работно време, по основен или
допълнителен трудов договор. Правото на информиране и консултиране е уредено и
за работници и служители, заети в предприятия, които осигуряват временна работа.
Поради тези причини и нашият законодател в чл. 7а, ал. 3 КТ е предвидил, че в
числения състав на предприятието се включват всички работници/служители, които
са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от неговия
срок и продължителност на работното време. В алинея 3 на чл.7а от КТ е определен
и начинът за изчисляване на числения състав на предприятието/поделението. Това
става като се определи средният списъчен състав на работниците и служителите,
включително работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява
временна работа за един календарен месец, през предходните 12. Това означава, че
трябва да се намери средномесечната годишна бройка на заетите лица. С оглед на
това в числения състав се включват и лицата, чиито трудови правоотношения са били
прекратени през календарната година.
Както видяхме, предвиденият минимален брой заети лица е различен в
зависимост от това дали става въпрос за предприятие или негово поделение. Това
налага изясняването на тези две понятия. Кодексът на труда в §1, т. 2 от Допълнителните
разпоредби дава легална дефиниция на понятието предприятие, а именно “всяко
място - предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и
други подобни, където се полага наемен труд”. Когато говорим за поделение на
предприятие, трябва да посочим, че необходимостта от избор на представители по
чл. 7а в едно поделение се налага тогава, когато работниците и служителите не биха
могли да бъдат информирани и консултирани от тези представители, които са избрани
в предприятието, от което това поделение е част. Това е и причината, кодексът да
предвижда две допълнителни изисквания към поделението, за да бъдат избрани в
него отделни представители за информиране и консултиране. Тези изисквания са:
•

да е организационно обособено, т.е. да има своя самостоятелна структура и

•

да е териториално обособено, т.е. пространствено да бъде отделено от пред
приятието.

Изборът на представителите за информиране и консултиране на работниците
и служителите се осъществява от общото събрание. Преди да пристъпи към този
избор обаче общото събрание би трябвало да определи броя на представителите. Чл.
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7а, ал. 4 от КТ дава рамката, в която общото събрание следва да упражни това свое
правомощие, като нормата предвижда различен брой представители в зависимост от
числеността на предприятието/поделението.
Излъчването на кандидати е предоставено на три групи субекти:
отделния работник/служител, т.е. всяко едно лице, което се намира в трудово
правоотношение със съответното предприятие/поделение може да предложи
кандидат или кандидати;
•

групи работници/служители, като няма изискване за някакъв минимален
брой;

•

синдикалните организации.

Кодексът на труда не въвежда и някакви детайлни изисквания към условията
за избираемост, на които трябва да отговарят кандидатите. Всъщност единственото
изискване, което се съдържа в текста на чл. 7а, можем да извлечем от ал. 1, в която е
казано, че “...общото събрание избира от своя състав представители на работниците
и служителите...”. Текстът на чл. 6 КТ предвижда, че общото събрание се състои от
всички работници и служители в предприятието. За да бъде едно лице избрано за
представител по чл. 7а КТ е необходимо, единствено и само, то да работи по трудово
правоотношение в съответното предприятие/поделение. Общото събрание би
могло въз основа на чл. 6а, ал. 1 КТ да определи някакви критерии, на които трябва
да отговарят номинираните за избор работници/ служители. Такива критерии биха
могли да бъдат образователният ценз, липсата на дисциплинарни наказания и други
в тази посока.
Определянето на броя на представителите и самият избор става с решение на
общото събрание, което се приема с обикновено мнозинство, т.е. ½ плюс един от
присъстващите на общото събрание работници/служители. Трябва да отбележим
обаче, че за да се проведе самото общо събрание е необходимо на него да присъстват
повече от половината от работниците/служителите в предприятието/поделението.
Относно начина по който трябва да протече гласуването (тайно или явно, някакви
етапи и др.) общото събрание ще трябва да вземе съответното решение, на основание
чл. 7а, ал.6 от КТ. Добре би било да бъдат определени комисии, пред които да се
депозират кандидатури, да проведат съответно самия избор.
ІІ. Член 7а, ал. 2 КТ предоставя възможност на Общото събрание да реши
дали то да избира представителите на работниците/служителите за осъществяване
на информирането и консултирането по чл. 130в и чл. 130г или да предостави
на ръководствата на синдикалните организации те да определят кои да са тези
представители. Възможно е също така общото събрание да реши избраните
представители по чл. 7, ал. 2 да изпълняват директно и функциите по информиране и
консултиране по чл. 130в и чл. 130г. В случай че общото събрание делегира правото
си по ал. 1 на ръководството на синдикална организация следва, преди това, да
определи числения брой на представителите, съгласно чл.7а, ал. 4 от КТ. Лицата,
които ще бъдат определени от синдикалните организации трябва да са в трудови
правоотношения със съответното предприятие/поделение. Общото събрание може
да предостави своите правомощия по ал. 1 за повече от един мандат. Ако обаче то не
е взело изрично такова решение, то делегирането на правото му да излъчва такива
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представители е само за един мандат.
Мандат на представителите на работниците и служителите
Чл. 7б. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
(1) Представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а
се избират за срок от една до три години. Те се освобождават предсрочно:
1. ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер;
2. при системно неизпълнение на функциите им;
3. при обективна невъзможност да изпълняват функциите си повече от 6
месеца;
4. по тяхно искане.
(2) (Доп., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) В случаите по чл. 123, ал. 1, ако
предприятието, дейността или част от предприятието или дейността запази
самостоятелността си, представителите на работниците и служителите по
чл. 7, ал. 2 и чл. 7а след промяната запазват положението си и функциите си при
същите условия, вид и обем, каквито са имали преди промяната, до избирането
на нови представители, но за не повече от една година от датата на промяната.
Ако след промяната предприятието, дейността или част от предприятието
или дейността не запази самостоятелността си, мандатът на избраните
представители на работниците и служителите се прекратява, като работниците
и служителите, които са преминали към новия работодател, се представляват
от представителите на работниците и служителите в предприятието, в което
са преминали на работа.
І.Чл. 7б, ал. 1 КТ въвежда мандат за два вида представители на работниците и
служителите:
•

за тези по чл.7, ал. 2, които представляват общите интереси на работниците
и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред
работодателя или пред държавните органи и

•

за тези по чл.7а, които осъществяват информирането и консултирането на
работниците и служителите по чл. 130в и чл. 130г.

Мандатът е периодът от времето (срокът), през което тези представители ще
изпълняват възложените им от закона функции и след изтичането на което ще трябва
да бъдат определени нови такива представители. Мандатът е предвиден в чл. 7б,
ал. 1 в определени граници-от една до три години, т.е. не е конкретно фиксиран.
Какъв точно ще е мандатът в отделното предприятие/поделение, ще трябва да бъде
допълнително определен. Въпросът е кой ще следва да го определи? Когато изборът
се осъществява от общото събрание, на основание чл. 7а, ал. 1, е логично, то самото да
определи и мандатът на избраните представители. По-различно е положението със
синдикалните организации. На тях общото събрание делегира правото те да определят
кои лица ще изпълняват функциите по чл. 130в и чл. 130г. На тази основа са възможни
два извода. Единият е, че Общото събрание ще трябва първоначално да определи
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мандата и тогава да делегира на синдикалната организация правото си по чл. 7а, ал.
1. Основание за такова тълкуване може да се намери в текста на чл. 7а, ал. 2, който
предвижда, че общото събрание може да предостави единствено функциите си по ал.
1, а именно избор на представители на работниците и служителите, на синдикална
организация. Необходимо е да отбележим, че няма предвидено в текста ограничение
за повторно или последващо избиране на едно и също лице за представител на
работниците и служителите. Следователно един и същ работник/служител може да
бъде избран или определен неограничен брой пъти за представител по чл. 7а.
ІІ. В ал. 1 на чл. 7б са регламентирани случаи, в които представителите по
чл. 7, ал. 2 и чл. 7а ще бъдат освободени от изпълнение на функциите им и преди
изтичането на определения мандат. Това може да стане само при наличието на
изрично и изчерпателно предвидени в същата норма предпоставки.
Предпоставките, при наличие на които може избран представител по чл. 7, ал.
2 или чл. 7а да бъде освободен, както вече посочихме са изрично и изчерпателно
изброени и са следните:
Когато лицето бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер. Под
осъждане следва да разбираме влизане в сила на съответна осъдителна присъда. Кои
престъпления са от общ характер дават отговор разпоредбите на Особената част на
Наказателния кодекс.
Когато лицето системно не изпълняват функциите си. Става въпрос за функциите,
които произтичат от качеството му на избран представител на работниците и
служителите. Те са уредени в чл.7в, ал. 2, чл. 130, ал. 3 и др., които ще коментираме
по-надолу в изложението. Изискването за системност навежда на извода, че е
необходимо три или повече отделни пъти на неизпълнение на функциите.
При обективна невъзможност да изпълняват функциите си за повече от шест
месеца. Става дума за такива хипотези, при които избраният представител обективно
не би могъл да изпълнява функциите си в обичаен порядък. Достатъчно е лицето да
не може да осъществява задълженията си регулярно, в техния пълен обем, като това
състояние продължава повече от шест месеца. То може да произтича от продължително
заболяване, от ползване на неплатен отпуск и отсъствие от страната или населеното
място и други.
Когато лицето подаде оставка. Желанието на избрания представител да бъде
освободен от изпълнение на функциите си може да произтича от различни причинисемейни, здравословни, морални. Няма изискване при подаване на оставка, лицето
да посочи какви са тези причини.
Прави впечатление, че законодателят не е предвидил хипотезата на
освобождаване на избран представител на работниците и служителите по чл. 7, ал.
2 и чл. 7а в случаите на смърт на лицето. Разбира се правен и житейски абсурд е да
мислим, че в тези случаи няма да настъпят последиците на освобождаването, друг е
въпросът, че няма изрично основание за това.
ІІІ. В чл. 7б, ал. 2 е пренесена досегашната разпоредба на чл. 7, ал. 3. Тя беше
въведена с измененията на Кодекса на труда от 2004 г. и произтича от Директива
2001/23/ЕО относно защитата на правата на работниците и служителите в случай на
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прехвърляне на предприятия, дейности или части от предприятия или дейности. При
промяна в работодателя в следните две хипотези:
•

Първата е в случаите, когато се запазва самостоятелността на предприятието,
част от предприятието или дейността.

•

Втората хипотеза е свързана със случаите, при която тази самостоятелност
не се запазва.

В първата хипотеза след промяната представителите на работниците и
служителите запазват положението си и функциите си при същите условия, вид и
обем, каквито са имали преди промяната, до избирането на нови представители,
но за не повече от една година от датата на промяната. Във втората хипотезамандатът на избраните представители на работниците и служителите се прекратява,
като работниците и служителите, които са преминали към новия работодател, се
представляват от представителите на работниците и служителите в предприятието, в
което са преминали на работа.
Единствената хипотеза, при която, в случаите на промяна на работодателя, когато
се запазва самостоятелността на предприятието, дейността или част от предприятието
или дейността, статута и функциите на представителите по чл. 7, ал. 2 няма да бъдат
запазени е когато бъдат избрани нови такива представители. Разбира се, с уговорката,
че ако такива нови представители не бъдат избрани в срока, посочен в чл. 7б, ал. 2
- “не повече от една година”, правомощията на избраните представители ще бъдат
прекратени. При това, прекратяването става ex lege т.е. по силата на закона.
Права и задължения на представителите на работниците и служителите
Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(1) Представителите на работниците и служителите имат право:
1. да бъдат информирани от работодателя по начин, който им позволява да
оценят евентуалното въздействие на предвидените от компетентните органи мерки;
2. да изискват от работодателя да им предостави необходимата информация,
ако той не го е направил в определените срокове;
3. да участват в процедури по консултиране с работодателя и да изразят
становището си по предвидените от компетентния орган мерки, което да се отчете
при вземането на решение;
4. да изискват срещи с работодателя в случаите, когато се налага да го информират
за поставени от работниците и служителите въпроси;
5. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
6. да участват в обучения, във връзка с упражняването на техните функции.
(2) Представителите на работниците и служителите са длъжни:
1. да информират работниците и служителите за получената информация по ал.
1, т. 1 и 2 и за резултатите от проведените консултации и срещи по ал. 1, т. 3 и 4;
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2. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица
информацията по ал. 1, т. 1 и 2, която им е предоставена с изискване за поверителност,
докато са представители на работниците и служителите, както и след преустановяване
на функциите им.
(3) Представителите на работниците и служителите сами определят реда за
работата си. Те могат да определят едно или няколко лица от своя състав, които в
посочените от кодекса случаи да сключват споразумение с работодателя.
(4) С колективен трудов договор или с отделно споразумение с работодателя
може да се предвиди, че представителите на работниците и служителите, когато
това е необходимо с оглед задълженията им, могат да ползват право на намалена
продължителност на работното време, допълнителен отпуск и други.
Чл.7в от КТ регламентира правата и задълженията на представителите на
работниците/служителите. Тази норма би трябвало да се прилага и за трите групи
посочени представители. Аргументите ни в тази посока са следните:
•

всички те представляват работници и служители;

•

в случаите, когато законодателят е желаел да предостави определени права
или да въведе определени задължения за дадена категория представители
на работниците и служителите, той го е направил изрично. Примерите в тази
посока са многобройни, включително и в новите редакции на текстоветечл.7б, ал. 2, чл. 51а, чл. 68, ал. 6, чл. 130-чл. 130г, чл. 138а, чл. 139а и др.;

•

правата и задълженията, формулирани в текста на чл. 7в са общи и принципни
положения, които имат важно значение и за трите групи представители на
работниците/служителите;

•

систематичното място на чл. 7в е в Глава І “Общи положения”.

Конкретно по заложените в чл.7в от КТ права на представителите на работниците
и служителите:
1. Чл. 7в, ал.1, т.1 предвижда право на представителите на работниците/
служителите на информация, на което съответства задължение на
работодателя. Текстът предвижда и изискването представителите на
работниците и служителите “да бъдат информирани ... по начин, който
им позволява да оценят евентуалното въздействие на предвидените от
компетентните органи мерки”. Изискването за своевременност, достъпност
и достоверност на предоставяната информация означава информацията да
се предоставя на време, без забава, да е актуална. Също така тя трябва да е
поднесена по начин и във форма, които да бъдат разбираеми и да отговаря
на действителните факти. На последно място тук трябва да посочим,
че законодателят е ограничил тази информация до “предвидените от
компетентните органи мерки”;
2. Предвидено е, в чл. 7в, ал.1, т.2, правото на представителите на работниците/
служителите да изискват от работодателя да им предостави необходимата
информация, ако тя не е била предоставена в определените срокове. Под
необходима информация следва да разбираме такава, която е нужна,

12

НАРЪЧНИК ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
за да могат представителите на работниците/служителите, да упражнят
своите права и да защитят интересите на работниците и служителите. За да
се реализира правото трябва само информацията да не е предоставена в
съответните срокове и да е необходима;
3. Чл. 7в, ал.1, т.3 регламентира правото на представителите на работниците/
служителите да участват в процедури по консултиране с работодателя.
„Консултация“ означава установяване на диалог и размяна на мнения между
представители на работниците и служителите и централното управление или
на всяко друго по-подходящо ниво. Консултациите са форма, чрез която се
осъществява социалният диалог и сътрудничеството в системата работници/
служители - работодател. На това право кореспондира задължението на
работодателя да покани представителите на работниците/служителите за
участие в процедури по консултиране. Консултациите, обръщаме внимание,
трябва да бъдат проведени преди да бъдат взети съответните решения. Това
е така защото изричният текст на закона, сочи, че изразеното становище от
представителите на работниците/служителите, в хода на консултациите,
трябва да се вземе предвид, “да се отчете”, при вземането на решение;
4. Съгласно чл. 7в, ал.1, т.4 представителите на работниците/служителите имат
право да изискват срещи с работодателя в случаите, когато се налага да го
информират за поставени от работниците/служителите въпроси. Кодексът
не ограничава кръга въпроси, които могат да бъдат поставяни. В случаи, че
има искане за провеждане на такава среща, работодателят не трябва да я
отказва. В противен случаи не би могло да бъде реализирано това право;
5. В т. 5, на чл. 7в, ал. 1 е предвидено правото на достъп на представителите на
работниците и служителите до всички работни места в предприятието или
поделението. Това право напомня правото на синдикалните организации по
чл. 406, ал. 2 , т. 1 КТ. Тук обаче прави впечатление, че правото е ограничено
до работните места в предприятието, докато посочения чл. 406, ал. 2 , т.
1 дава право на достъп на синдикалните организации и до всички други
помещения ползвани от работниците и служителите.
Последното право, уредено в чл. 7в, ал. 1, е правото на участие на представителите
на работниците/служителите в обучения във връзка с упражняване на техните
функции. Целта е представителите на работниците и служителите да бъдат подготвени
и да могат по най-добър и ефикасен начин да упражняват функциите си.
ІІ. В Чл. 7в, ал. 2 са уредени и две задължения на представителите на работниците
и служителите:
1. Първото е да информират работниците и служителите за получената
информация, както и за резултатите от проведените консултации.
Представителите на работниците и служителите не съществуват сами
за себе си. Техните права са предвидени, за да може да се осъществява
информирането и консултирането, да се реализира диалога между
работодателя и всеки един работник/служители;
2. Второто уредено задължение е да не разгласяват и да не използват
информацията, която им е предоставена с изискване за поверителност нито в
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свои, нито в чужд интерес. Това задължение е въведено, с оглед защитата на
работодателя. За да може работодателят да изисква такова конфиденциално
поведение от страна на представителите на работниците и служителите той
трябва изрично при даването на информацията да посочи, че я предоставя с
изискване за поверителност. С това задължение се цели да бъдат защитени
интересите на работодателя от евентуална нелоялна конкуренция. Как обаче
да разбираме продължителността на периода от време относно изискването
за конфиденциалност и неизползване на предоставената информация, т.е. до
кога то важи? Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 7в, ал. 2: “докато са
представители на работниците и служителите, както и след преустановяване
на функциите им”. Добре е също така това изискване да бъде оформено
писмено, с оглед избягване на бъдещи спорове е.
ІІІ. На представителите на работниците и служителите е дадено правото на
самоорганизиране. Кодексът не съдържа норми, които да регулират начина на
работа на представителите. Какъв ще е редът за тяхната работа е оставено те сами
да определят. Те могат да предвидят свои регулярни срещи, на които да обсъждат
различни въпроси, свързани с информирането и консултирането. Могат да
предвидят такива срещи и с работниците и служителите, за да изложат последните
своите въпроси, за които представителите ще трябва да уведомят работодателя.
Възможно е да се предвидят графици за посещение на различни работни места
в предприятието. Също така законът е дал възможност на представителите на
работниците и служителите да определят едно или няколко лица от своя състав,
които да подписват споразумения с работодателя, например в хипотезите на чл.
130а, ал. 1, чл. 130б, ал. 4, чл. 130г, ал. 1 КТ. Добре би било в тези случаи да се
определят лица, които имат съответната подготовка и опит.
ІV. Последната алинея на чл. 7в предвижда възможността в колективен
трудов договор или в споразумение с работодателя да се предвиди, когато
това е необходимо за изпълнение на функциите им, правото на работниците и
служителите “да ползват право на намалена продължителност на работното време,
допълнителен отпуск и други”. По наше мнение под договаряне на “намалена
продължителност на работното време” следва да разбираме предвиждане в КТД
или споразумение на възможност, когато това е необходимо, представителите на
работниците/служителите да използват част от законоустановеното за тях работно
време за изпълнение на функциите им. Що се касае за отпуска, не е предвидено
дали става въпрос за платен или неплатен такъв. Добре би било, ако се договаря такъв
допълнителен отпуск, той да е платен с оглед отново на трудовите и осигурителни
последици. Тъй като текстът не е изчерпателен е възможно да се договорят например
допълнителни почивки, в които представителите да изпълняват функциите си.
Отговорност при разкриването на поверителна информация
Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Лицата, на които е
предоставена информация с изискване за поверителност, отговарят за вредите, които
са причинени на работодателя от неизпълнение на задължението за опазването й.
Текстът на чл. 7г е свързан с едно от разгледаните по-горе задължения
на представителите на работниците/служителите по чл. 7в, ал. 2. Съответно
реализирането на разглежданата отговорност следва да се осъществи по реда на глава
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Х, раздел ІІ КТ. То тогава следва да направим и извода, че отговорността по чл.7г
е ограничена. Пълна имуществена отговорност, реализирана по реда на общото
гражданско законодателство, ще имаме само в хипотезите на чл.203, ал.2 КТ. Чисто
житейски и обществено погледнато, като че ли това е по-логичната гледна точка.
При всички положения обаче трябва да приемем, че ако не се касае до ограничена
имуществена отговорност, то тя ще трябва да бъде реализирана единствено и само
по съдебен ред.
Задължение на работодателя за информиране и консултиране
Чл. 130. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52
от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006
г.) (1) Работодателят е длъжен да предостави на синдикалните организации и на
представителите на работниците и служителите по чл. 7 и чл. 7а в предприятието
изискващата се от закона информация, както и да проведе консултации с тях.
(2) Работодателят предоставя информация, провежда консултации и съгласуване
в предвидените от закона случаи само със синдикалните организации или само с
представителите по чл. 7, ал. 2, когато в предприятието няма синдикални организации
или няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 или някой от тях откаже да участва в
процедурата по информиране и/или консултиране.
(3) Синдикалните организации и представителите на работниците и служителите
по чл. 7 и чл. 7а са длъжни да запознаят работниците и служителите с получената
от работодателя информация, както и да вземат предвид тяхното мнение при
провеждане на консултациите.
(4) Работниците или служителите имат право на своевременна, достоверна
и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на
работодателя, която е от значение за трудовите им права и задължения.
(5) С колективен трудов договор или със споразумение работодателят и
представителите на работниците и служителите по чл. 7а могат да договарят и други
практически мерки за информиране и консултиране на работниците и служителите,
освен посочените в закона.
Чл. 130 е първият член от раздел II на глава шеста “Общи правила за информиране
и консултиране”. Текстът на чл. 130 съществуваше и преди тези изменения на кодекса
и също така третираше информирането на работниците и служителите.
І. В чл. 130, ал. 1 е записано задължението на работодателя да предоставя
изискващата се от закона информация на трите групи представители на работниците
и служителите-синдикалните организации, тези по чл. 7 и по чл. 7а. Наред със
задължението за информиране е предвидено и неразривно свързаното с него
задължение за консултиране. Това е така, защото информирането само по себе си
не би могло да доведе до нищо. Простото предоставяне на някаква информация не
може да защити в достатъчна степен интересите на работниците/служителите и да
съдейства за осъществяването на двустранния диалог.
ІІ. Алинея втора на чл. 130 е свързана с хипотезите, при които определени,
конкретни процедури по информиране и консултиране са предвидени да се
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провеждат с две от групите представители на работниците/служителите, а именно синдикалните организации и избраните от Общото събрание по чл. 7 представители.
Такива са случаите за процедурите по информирането и консултирането при масови
уволнения и промяна в работодателя. Така, ако в едно предприятие има само
синдикална организация, което е по-честия вариант, или само избрани представители
по чл. 7, работодателят ще трябва да реализира съответната предвидена процедура
само с едните.
По интересна е втората хипотеза, уредена в чл. 130, ал. 2, когато в едно
предприятие имаме и синдикална организация и избрани представители по чл. 7, но
едните от тях откажат да участват в информирането и консултирането. За да не се
стигне по този начин до блокиране на съответната процедура, кодексът указва, че в
случаи на отказ от участие на едната от двете групи представители на работниците/
служителите, то тя ще се проведе само с тези представители, които желаят да
участват. Разбира се, не би следвало често да се изпада в подобни ситуации, тъй
като в крайна сметка при един такъв отказ се увреждат интересите на работниците/
служителите. Така, че когато се предприема едно такова поведение е необходима
много внимателна преценка с оглед на неговите последици. Възможно е отказът за
участие да обхване, както информирането и консултирането заедно, така и само една
от двете процедури. Поради това законът предвижда, че и отказът от участие само в
едната от двете хипотези също не е пречка за реализиране на съответната процедура
само с едната група представители на работниците и служителите.
ІІІ. Третата алинея на чл. 130 въвежда две задължения за трите вида представители
на работниците и служителите. Става въпрос за задължението за запознаване на
работниците и служителите с получената от работодателя информация. То вече беше
разгледано, така че тук няма да се спираме на него. Второто задължение, уредено
в чл. 130, ал. 3 е представителите на работниците/служителите да вземат предвид
тяхното мнение при провеждането на консултациите. Целта на съществуването на
представители на работниците/ служителите, както на синдикални организации,
така и на такива по чл. 7 и чл. 7а, е да се гарантират, защитават интересите на самите
работници/служители. Поради това е логично при осъществяване на своите функции
техните представители да зачитат мнението им и да съобразяват поведението си с
него.
ІV. В сегашната редакция на чл. 130 се уреждат права и задължения на
представителите на работниците и служителите. Разбира се, както вече неведнъж
беше посочено, тези права са предвидени с оглед защитата интересите на самите
работници и служители. В тази връзка представителите на работниците и служителите
не са нищо друго, освен един канал, мост, чрез който се осъществява информирането
и консултирането на отделния работник/служители. Чл. 130, ал. 4 обаче установява
едно лично право на всеки един отделен работник/служител. Това е правото
на своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и
финансовото състояние на работодателя. По наше мнение тази информация следва
да бъде представяна и на самите представители, за да могат те действително да
осъществяват своите функции по защита на интересите на работниците/служителите.
Що се касае до характера на самата информация, става въпрос за информация, която е
от значение за трудовите права и задължения на работника/служителя. Изискването за
своевременност очевидно има предвид подадена навреме от работодателя и получена
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навреме от работника/служителя информация, с оглед последиците, които могат да
произтекат от фактите и обстоятелствата, съдържащи се в информацията. Изискването
за достоверност на информацията означава подаване на такава информация, която
отговаря на действителността, когато в нея са отразени действителни факти, процеси,
събития и т.н. Разбираемостта на информацията е свързана с формата и начина на
поднасянето й. Тя трябва да бъде подадена във форма и по начин най-подходящи
и даващи възможност за нейното лесно разбиране и да позволява провеждането
на съответното проучване и ако е необходимо осъществяването на съответната
подготовка за бъдещи консултации. Под икономическо и финансово състояние
на работодателя следва да разбираме всякаква информация, касаеща цялостното
състояние на съответния работодател, за сделките които сключва и изпълнява, за
финансовите наличности, за активите и пасивите въобще.
ІV. В чл. 130, ал. 5 е предвидена една правна възможност за договаряне на
допълнителни форми за информиране и консултиране , която е предоставена само
на синдикалните организации и представителите по чл. 7а, като са изключени
представителите на работниците/служителите, които са избрани по чл. 7. Този извод
се налага от начина на формулиране на текста: “с колективен трудов договор или със
споразумение работодателят и представителите на работниците и служителите по чл.
7а …”. В нашето трудово законодателство е залегнал принципът, че колективен трудов
договор могат да сключват единствено и само синдикалните организации. Няма пречка
такива допълнителни практически мерки по информиране и консултиране да бъдат
договорени и между представителните организации на работниците/служителите и
работодателите по реда на чл. 51б и 51в КТ.
Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение.
Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52
от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006
г.) (1) Когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, той
е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации
и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 своевременно,
но не по-късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане
на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да
се смекчат последиците от тях. Редът и начинът за провеждане на консултациите
се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(2) Независимо от обстоятелството дали работодателят или друг правен
субект е взел решението, довело до масови уволнения, работодателят е длъжен
преди началото на консултациите по ал. 1 да предостави писмена информация
на представителите на синдикалните организации и на представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 за:
1. причините за предвижданите уволнения;
2. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и
основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се
отнасят;
3. броя на заетите работници и служители от основните икономически
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дейности, групи професии и длъжности в предприятието;
4. конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор по чл. 329
на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
5. периода, през който ще се извършат уволненията;
6. дължимите обезщетения, свързани с уволненията.
(3) След предоставянето на информацията по ал. 2 в срок три работни дни
работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на съответното поделение на
Агенцията по заетостта.
(4) Представителите на синдикалните организации и представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 могат да изпратят на съответното
поделение на Агенцията по заетостта становище по предоставената им
информация във връзка с предвижданите масови уволнения.
(5) При неизпълнение на задължението на работодателя по ал. 2
представителите на синдикалните организации и представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 имат право да сигнализират Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ за неспазване на трудовото законодателство.
(6) За неизпълнение на задължението си по ал. 1 работодателят не може
да се позовава на обстоятелството, че друг орган е взел решението за масови
уволнения.
(7) Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни
след уведомяване на Агенцията по заетостта, независимо от сроковете на
предизвестие.
Като цяло текстът урежда задължение за работодателя и право за работниците
и служителите да бъдат информирани и консултирани при т.нар.“ масово“ уволнение.
Що е то, т.е. кога има масово уволнение, е уточнено в §1, т.9 от Допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда.
Сроковете в които следва да се изпълни задължението за консултиране по
първата алинея са ясни и не се нуждаят от коментар. В случай на предстоящо масово
уволнение работодателят:
- първо следва да предостави писмена информация (вж.ал.2-ра) на
представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците
и служителите по чл. 7, ал. 2 и
- второ да проведе консултации с тях.
Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от работодателя,
представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2. Няма пречка този ред да бъде определен и в колективен
трудов договор.
Там където съществуват синдикални организации и има избрани представители
по чл.7, ал.2, които са готови да участват в тази процедура, няма пречка да бъде
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използван КТД, като в него се отрази изразеното съгласие на представителите по чл.7,
ал.2. Ако не се използва КТД, то тогава най-добре е с едно писмено споразумение
между субектите по ал.1 да се уговорят отделно, самостоятелно, изпреварващ, трайно
процедури, срокове, ангажименти на страните.
Обръщаме внимание на това, че под „представители на работниците и
служителите“ (вж. чл.123, чл.130а, чл.138, ал.2 и други) безспорно се приемат,
както синдикалните организации, по аргумент от чл.4 КТ, така и представителите
по чл.7, ал.2 КТ. След като се създаде фигурата на представителите по чл.7а КТ, за
да се ограничат те от съществувалите до момента представители на работниците/
служителите, навсякъде в съществуващите текстове, заварените представители се
дешифрират, като “синдикалните организации и представителите по чл.7, ал.2 КТ” или
“представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2”.
Пренасянето на информация и осъществяването, макар и на ограничени
представителни функции и диалог между работници/служители и работодатели,
чрез други представители (най-вече тези по чл.7, ал.2) все още не е намерило място
в практиката, въпреки, че фигурата на тези представители съществува от 1992г., а покъсно през 2001г. бе уредена възможността да бъдат избирани от Общото събрание.
Предметният кръг на предоставената информация по алинея 2-ра може да
бъде разширен и с друга информация, стига тя да има отношения към причините и
последиците от масовото уволнение.
След провеждане на консултациите с представителите на синдикалните
организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
своевременно, е възможно да се сключи споразумението по ал.1, за постигането на
което работодателят следва да полага усилия. Какво ще съдържа то, в какви срокове
и чрез какви действия ще се изпълнява . Важното е чрез него да се направи опит да
се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.
Задължение за информация и консултации при промяна на работодателя.
Чл. 130б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Преди извършване
на промяната по чл. 123, ал. 1 работодателят прехвърлител и работодателят
приобретател, а в случаите на чл. 123а, ал. 1 - старият и новият работодател,
са длъжни да информират представителите на синдикалните организации и
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от своите предприятия
за:
1. предвижданата промяна и датата на извършването й;
2. причините за промяната;
3. възможните правни, икономически и социални последици от промяната за
работниците и служителите;
4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите,
включително за изпълнението на задълженията по чл. 123, ал. 4 и чл. 123а, ал. 3.
(2) Работодателят прехвърлител по чл. 123 или старият работодател по чл.
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123а е длъжен да предостави информацията по ал. 1 в срок най-малко два месеца
преди извършването на промяната.
(3) Работодателят приобретател по чл. 123 или новият работодател по чл.
123а е длъжен да предостави информацията по ал. 1 своевременно, но във всички
случаи в срок най-малко два месеца преди работниците и служителите му да бъдат
пряко засегнати от промяната по отношение на условията на труд и заетост.
(4) Когато някой от работодателите предвижда мерки по ал. 1, т. 4 по
отношение на работниците и служителите от своето предприятие, той е
длъжен преди извършване на промяната да проведе своевременно консултации и да
положи усилия за постигане на споразумение с представителите на синдикалните
организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
относно тези мерки.
(5) В случаите, когато в предприятието няма синдикални организации и
представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2, работодателят
предоставя информацията по ал. 1 на съответните работници и служители.
(6) При неизпълнение на задължението на работодателя по ал. 1 или когато
той не проведе консултациите по ал. 4, представителите на синдикалните
организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 или
работниците и служителите имат право да сигнализират Изпълнителна агенция
«Главна инспекция по труда» за неспазване на трудовото законодателство.
(7) За неизпълнение на задължението си по ал. 1 работодателят не може да
се позовава на обстоятелството, че друг орган е взел решението за промяната.
Другата хипотеза на информиране и консултиране, е свързана с чл.123 и чл.123а
КТ. И при нея субектите, които следва да бъдат информирани и консултирани са
представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 КТ. За разлика от предходния текст тук последователността на
процесите по информиране, консултиране и сключване на евентуално споразумение
са строго и логично подредени и очертани.
Първо е задължението на работодателите (прехвърлител и преобритател,
стар и нов) да изготвят и подадат на синдикалните организации и представители по
чл.7, ал.2 КТ съответната информация. Съдържанието на информацията, е уредено
в първата алинея и се доближава до съдържанието на дължимата информация
в предходния чл.130а КТ. На второ място е задължението да бъдат проведени
съответните консултации (вж. ал.4-та). И на трето място, при условията на ал.4-та стои
задължението за сключване на споразумение с представителите на синдикалните
организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2,
ако и доколкото може да се наложи да бъдат предприети мерки по отношение на
работниците и служителите в негативен за тях план.
Обръщаме внимание, че когато в предприятието няма синдикални организации
и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2, работодателят
предоставя информацията директно на съответните работници и служители. За
съжаление в този случай той не е задължен да прави консултации и да полага усилия
за сключване на споразумение.
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Задължение за информация при изменение на дейността, икономическото
състояние и организацията на труда на предприятието.
Чл. 130в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В случаите по чл. 7а
работодателят е длъжен да предостави на избраните представители на работниците
и служителите информация относно:
1. последните и предстоящите изменения в дейността и икономическото
състояние на предприятието;
2. положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в
предприятието, както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено
в случаите, когато съществува заплаха за заетостта;
3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) броя на работниците и служителите, изпратени
от предприятие, което осигурява временна работа, или за намеренията си да
ползва такива работници и служители;
4. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) възможните
съществени промени в организацията на труда, в т.ч. при въвеждане на надомна
работа и работа от разстояние.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) След предоставянето на информацията по ал.
1 работодателят е длъжен да проведе консултации по въпросите по ал. 1, т. 2 - 4.
(3) Когато информацията по ал. 1 съдържа данни, разгласяването на които
може да увреди законните интереси на работодателя, той има право да я
предостави с изискване за поверителност.
(4) В случаите по ал. 3 представителите на работниците и служителите
нямат право да разкриват информацията по ал. 1 на останалите работници и
служители и на трети лица.
(5) Работодателят може да откаже предоставянето на информация
или провеждането на консултации, когато характерът на информацията
или консултациите могат сериозно да навредят на функционирането на
предприятието или на законните интереси на работодателя.
(6) При отказ да се предостави информация по ал. 5 и при възникнал спор
относно неговата основателност страните могат да потърсят съдействие
за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от
Националния институт за помирение и арбитраж.
Третата хипотеза на информиране и консултиране е в случаите на изменение
дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието.
Информирането и консултирането по чл. 130в се осъществява само с единия вид
представители на работниците/ служителите-тези избрани по реда на чл. 7а.
Последното произтича пряко и от самия текст на чл. 7а, ал. 1, който предвижда, че тези
представители се избират “за осъществяване на информирането и консултирането по
чл. 130в и чл. 130г”.
І. В алинея първа на чл. 130в е уредено информирането на представителите на
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работниците и служителите, т.е. каква по обем информация работодателят е задължен
да им предостави. Законодателят е групирал тази информация в четири точки:
1. Последните и предстоящи изменения в дейността и икономическото състояние
на предприятието. Понятието дейност на предприятието следва да разбираме в найширок смисъл-това с какво то се занимава, дали произвежда дадени стоки, дали
предоставя услуги, по какви сделки то работи и др. Какво е съдържанието на изразът
“икономическото състояние на предприятието”. Най-общо казано има се предвид
финансовото състояние на предприятието, неговото икономическо положение,
активите и пасивите му. Става въпрос от една страна за различни имуществени права,
т.е. такива, които могат да имат някаква парична оценка. Такива са вещните права,
като собственост върху движими (стоки, суровини, машини и др.) и недвижими
вещи (сгради), учредени права на ползване и др. Тук ще се включат и различните
облигационни права-вземания от трети лица например. Към икономическото състояние
на предприятието имат отношение и неговите задължения. Докато посочените по
горе права можем да отнесем към актива на предприятието, то неговите задължения
образуват пасива му. В него ще се включат например задължения по изпълнение на
сключени договори, парични задължения по взети кредити от банки и др. Отчитайки и
обстоятелството, че кодексът дава възможност информацията да бъде предоставена
с изискване за поверителност, включително и да бъде отказана, можем да направим
категоричния извод, че законодателят далеч не е желаел да ограничи информацията
само до известната, общодостъпната информация;
2. Положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието,
както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите когато
съществува заплаха за заетостта. Като цяло става въпрос, от една страна, за
положението на нещата към момента-щатно разписание, начин на структуриране на
предприятието-отдели, звена, цехове и други. От друга страна трябва информацията да
обхване и бъдещото положение. Какви са очакванията за заетостта в предприятието,
дали тя ще се покачва или ще спада, дали ще се запази същата. Законодателят е
употребил изразът “особено в случаите когато съществува заплаха за заетостта” и с
това според нас е целял да подчертае изключителната значимост на информацията в
тези хипотези, а не да освободи работодателят от задължението за предоставянето й,
ако не се касае за такива случаи;
3. Броя на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което
осигурява временна работа, или за намеренията си да ползва такива работници и
служители. В тази посока като че ли информацията е най- разбираема и с ограничен
обхват. Става дума за връзката с чл.107р и следващите от КТ, които уреждат работата
чрез предприятие за осигуряване на временна работа. Чрез този особен, атипичен
ред на заетост се създава едно фактически тройно трудово правоотношение, което
е ограничено, т.е. по този ред в предприятието могат да бъдат приемани за работа
лица само:
•

до завършване на определена работа;

•

за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Броят на приетите по този ред лица не може да надхвърли 30 процента от състава
на предприятието.
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Този ред на приемане на работници не може да се прилага:
•

при условията на първа и втора категория труд;

•

в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;

•

в предприятия, в които се провежда стачка.

възможните съществени промени в организацията на труда. Става дума за
въвеждането на различни режими на работно време, работа на смени, сумирано
изчисляване на работното време, на удължено работно време и т.н..
За някои от тези въпроси са въведени и отделни процедури по консултиране,
например чл. 136а КТ. Това обаче не означава, че за работодателят отпада
задължението по чл. 130в, ал. 1, т. 3. Към организацията на труда трябва да отнесем
също така и въвеждането на нови технологии в производствения процес, връзките и
комуникациите между различни звена и други подобни.
Следващата стъпка, след предоставянето на информацията, е провеждането на
консултации с представителите по чл. 7а КТ. Консултации трябва да бъдат проведени
по кръга въпроси посочени в т.2 и т.3 от по-горното изложение. Консултациите са
формата, чрез която се осъществяват диалога и сътрудничеството в системата работник
- работодател. Те се изразяват в обмяната на мнения и позиции по интересуващите
страните въпроси, в търсенето на взаимно приемливи решения. Задължението
за провеждане на консултации в чл. 130в, ал. 2 не може да не бъде свързано със
задължението на работодателя по чл. 7в, ал. 1, т.3. Ще посочим, че изразените
становища на представителите на работниците и служителите при консултирането,
трябва да бъдат отчетени, обсъдени при вземането на съответното решение.
Три от алинеите на чл. 130в от КТ са посветени на случаи, при които работодателят
може да предостави информацията при определени условия или пък изобщо да
откаже нейното предоставяне. В чл. 130в, ал. 3 КТ е регламентирано правото на
работодателя да предостави посочената информация с изискването за поверителност.
Поверителността, това е такова поведение на представителите на работниците и
служителите, на които им е предоставена такава информация, при което те не разкриват
тази информация на трети лица, включително и други работници и служители и не я
използват за своя сметка или за сметка на трети лица.
В чл.130в, ал. 5 са предвидени две хипотези, при които работодателят може
да откаже провеждането на процедурите по информиране и консултиране. Това са
случаите, когато предоставянето на информацията или провеждането на консултациите
могат сериозно да навредят на функционирането на предприятието или на законните
интереси на работодателя.
С оглед характера на предоставяната информация е неизбежно винаги да
съществува риск от увреждане. Като отчетем и факта, че в огромната част от случаите
става дума само за една възможност, за едно хипотетично увреждане, става ясно
защо законодателят свързва това увреждане с изискването за неговата сериозност.
Под сериозна вреда трябва да се разбира такова увреждане, което по своята степен и
характер значително се отклонява от едни нормални смущения във функционирането
на предприятието или незначително засягане на законните интереси на работодателя.
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Преценката за увреждането и неговата сериозност трябва да е обективна. Прави
впечатление, че законът когато говори за информирането и консултирането борави със
съюза “или”. Според нас това води до извода, че той може да откаже предоставянето
на информация или провеждането на консултации, но не и двете едновременно.
Ако работодателят откаже предоставянето на информация и представителите
на работниците/служителите считат, че отказът е незаконен, т.е. не са налице
предпоставките по чл. 130в, ал. 5 ще сме изправени пред един трудов спор. Законът
предоставя на спорещите страни възможността да се обърнат към Националния
институт за помирение и арбитраж за помощ при решаването на този спор по
реда на посредничество и/или арбитража. От начина на формулиране на текста
стигаме до извода, че страните могат да влезнат първоначално в една процедура по
посредничество, която ако не даде желания резултат, т.е. спорът не бъде решен, те
могат да поискат след това и процедура по арбитраж. Също така при наличие на такъв
отказ страните могат да потърсят негово решаване и по съдебен ред(вж .чл. 357 КТ).
Срокове за информиране и консултиране
Чл. 130г. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(1) Работодателят и представителите на работниците и служителите по
чл. 7а определят в споразумение:
1. съдържанието на информацията и сроковете, в които ще им бъде
предоставяна;
2. сроковете, в които представителите на работниците и служителите ще
подготвят своето становище по предоставената информация;
3. сроковете и предмета на консултации;
4. представителите на работодателя, определени да предоставят
информация и да провеждат консултации.
(2) В случай че не се постигне споразумение по ал. 1:
1. информацията за последните и предстоящите изменения в дейността
и икономическото състояние на предприятието се предоставя в сроковете за
съставяне на счетоводните отчети;
2. информацията относно положението, структурата и развитието на
заетостта в предприятието и мерките за запазването й се предоставя не покъсно от един месец преди предприемането им;
3. информацията относно решенията, които биха могли да доведат до
съществени промени в организацията на труда или трудовите правоотношения,
се предоставя не по-късно от един месец преди съответните промени;
4. (изм., ДВ, бр. 7 от 2012 г.) консултациите по чл. 130в, ал. 1, т. 2, 3 и 4 се
провеждат в срок до две седмици след предоставяне на информацията.
(3) В случаите, когато работодателят предвижда мерки, които водят
до промяна по чл. 123 или 123а или до масови уволнения, информацията и
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консултациите се провеждат при условията, по реда и в сроковете по чл. 130а и
130б.
(4) В случай че работодателят не предостави информация в сроковете по
ал. 1 или 2, представителите на работниците и служителите имат право да
я поискат писмено от него, а при отказ да им я предостави - да сигнализират
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» за неспазване на трудовото
законодателство.
І. Чл. 130 г, ал. 1 определя, че между работодателя и представителите на
работниците и служителите по чл. 7а се подписва споразумение, чието съдържание
е определено в четири точки. Конкретните параметри на това споразумение са
следните:
1. Съдържанието на информацията и сроковете, в които тя ще бъде предоставяна.
Страните трябва да определят конкретния момент, с оглед на времето, в който
работодателят следва да изпълни задължението си по информиране. Може да се
предвиди някаква периодика. Например, че работодателят предоставя информацията
по чл. 130в, ал. 1, т. 2 два или три пъти в годината, като в случаи, че се предвиждат
някакви мерки информацията се предоставя най-късно 40 дни преди предприемането
им, а ако тези мерки засягат заетостта в предприятието срокът е 50 дни.
В споразумението трябва да се предвиди и “съдържанието на информация”. В
това споразумение тя следва да бъде по-детайлно определена, по конкретизирана.
Също така, според нас няма пречка да се договори и начина по-който информацията
ще се предоставя, нейната форма. Дали ще е на хартиен или електронен носител
например;
2. Сроковете, в които представителите на работниците/ служителите ще
подготвят своето становище по предоставената информация. Това изискване цели да
бъде ясно регламентирана цялата процедура по консултирането. Добре е сроковете
да бъдат разумно определени. Това означава да не са прекалено кратки, за да може
представителите на работниците/служителите да имат възможност да се запознаят
задълбочено с информацията, да я обсъдят и оценят, както и ако е необходимо да
потърсят мнението на работниците/служителите, ако то вече не е било изразено.
Сроковете не трябва да бъдат и прекалено дълги, за да не се стига до безсмислено
протакане във времето, като по този начин се блокира възможността на работодателя
да взема своевременни решения;
3. Сроковете и предмета на консултации с работодателя. За тях важи изцяло
казаното по-горе във връзка с точка първа, но тук акцентът ще е върху консултациите.
Възможно е да се договори как точно ще бъдат провеждани, къде и други;
4. Представителите на работодателя, определени да предоставят информация
и да провеждат консултации. Това изискване има за идея да даде отговор на въпроса
“кой, кой е” и да осигури бързина в процедурите по информиране и консултиране.
По въпроса кои лица може да определи работодателя, като свои представител, важи
изложеното в коментара относно чл. 7в, ал. 1, т. 1.
ІІ. В алинея втора на разглеждания текст, законодателят е уредил защитен
механизъм, който има за цел да не се допусне блокиране на процедурите по
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информиране и консултиране. В случаи, че споразумението по ал. 1 не бъде подписано,
по едни или други причини, съответните процедури ще трябва да бъдат проведени в
сроковете, определени в чл. 130г, ал. 2. В първите три точки на алинеята са предвидени
сроковете за предоставяне на информацията, която е определена съгласно чл. 130в,
ал. 1. В четвъртата точка е определен срокът за провеждане впоследствие, след
предоставянето на информацията, и на консултациите. Консултациите по чл. 130в, ал.
1, т. 2, 3 и 4 се провеждат в срок до две седмици след предоставяне на информацията.
ІІІ. Чл. 130г, ал. 3 предвижда, че в хипотезите на масови уволнения и промяна
на работодателя по чл.123 и чл.123а, процедурите по информиране и консултиране
се провеждат по уредените изрично в чл. 130а и чл.130б ред, условия и срокове. Това
означава, че те ще се осъществяват от синдикалните организации и представителите
на работниците/ служителите по чл. 7, ал. 2, като се съобрази и текстът на чл. 130, ал.
2, разгледан по-горе.
ІV. Съгласно алинея четвърта на чл. 130г, в случаи че работодателят не предостави
на представителите на работниците/служителите информация, в сроковете,
определени в подписаното между тях споразумение или ако няма такова в сроковете
по чл. 130г, ал. 3, те могат да поискат от него да изпълни това свое задължение.
Искането задължително трябва да бъде в писмена форма. Текстът на закона допълва,
че при отказ от страна на работодателя, представителите на работниците/служителите
имат право да сигнализират Инспекцията по труда. Отказът на работодателя може да
бъде изричен, т.е. той да заяви, че няма да предостави информацията, но може да
бъде и мълчалив, т.е. без да е налице такова изрично заявление, той да бездейства,
да не предоставя информацията. Законът не изисква отказът да бъде задължително
оформен писмено, така както поставя такова условие за искането, следователно той
може да бъде както писмен, така и устен. Според нас и без да съществува текстът на ал.
4 на чл. 130г не би имало каквато и да било пречка представителите на работниците и
служителите да сигнализират Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за
нарушаване на правото на информиране.
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Част ІІ
Практико - приложна
„Прави едно, прави две“
Свикване, ред на работа и вземане на решения от Общо събрание на работниците
и служителите
Процедурата урежда начина на функциониране-свикване, ред на работа и
вземане на решения на Общото събрание на работниците и служителите.
Законова уредба
Кодекс на труда-чл. 6, чл. 6а, чл. 7, чл. 51а, чл. 293 и чл. 300
Закон за уреждане на колективните трудови спорове-чл. 11
Субекти/страни по процедурата:
•

Работници и служители;

•

Работодател;

Стъпка по стъпка:
•

Първо - трябва да се свика Общото събрание. Свикването на Общо събрание
на работниците и служителите в предприятието може да се направи по
инициатива на:

•

работодателя;

•

ръководството на синдикалната организация. Ако в предприятието има
повече от една синдикална организация, всяка от тях може да свика Общото
събрание;

•

от 1/10 от работниците и служителите.

Свикването на Общото събрание става чрез отправяне на Покана за свикване на
общо събрание на работниците и служителите. В случаите, когато общото събрание
се свиква от 1/10 от работниците и служителите, поканата за свикване трябва да е
подписана от всички тях. Желателно е Поканата да бъде отправена в подходящ срок
преди датата, на която е насрочено Общото събрание. Подходящ е този срок, който
дава възможност за добра организация на провеждането на Общо събрание и за
подготовка на работниците и служителите за участие в него.
Второ- за редовността на свиканото Общото събрание и, за да може да бъде
открито, съответно и да взема валидни решения, е необходимо на него да присъстват
повече от половината от всички работници и служители.
Трето- на заседанието на Общото събрание може да присъства и да се изказва и
работодателят, но той няма право на глас.
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Четвърто- работниците и служителите, участници в Общото събрание, определят
свободно реда и правилата за неговата работа-кой и как ще определя дневния ред,
начинът на гласуване /тайно или явно/ и др. Те избират председател и протоколчик
на Общото събрание.
Общото събрание провежда заседание, съгласно дневния ред и се гласуват
направените предложения. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите или с друго мнозинство, когато това е предвидено в Кодекса на труда,
друг закон или устав:
•

когато се приема проект за колективен трудов договор /чл. 51а, ал. 3 от
Кодекса на труда/-повече от половината от всички членове.

•

когато се избират представители, които представляват общите интереси на
работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните
отношения пред работодателя или пред държавните органи /чл. 7, ал. 2 от
Кодекса на труда/-две трети от членовете.

•

когато се взема решение за обявяване на ефективна стачка в предприятието /
чл. 11, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове повече/от половината от всички членове.

Начинът на протичане на Общото събрание и взетите решения се отразяват в
Протокол от проведено общо събрание на работниците и служителите. Съхраняването
на протоколите се извършва от определени от Общото събрание лица. По принцип това
се прави от синдикалната организация в предприятието, но няма пречка протоколите
да се съхраняват и от работодателя.
Правни последици:
•

Правните последици са обвързани най-вече с валидно взетите решения на
Общото събрание. Те са задължителни и подлежат на изпълнение:

•

Избраните от Общото събрание представители на работниците и служителите
представляват техните общи интереси пред работодателя и държавните
органи.

•

Работодателят е длъжен да започне преговори за сключване на колективен
трудов договор с тази синдикална организация, чийто проект е приет от
Общото събрание.

•

Начинът на използване на средствата за социално-битово и културно
обслужване и определянето на лицата, които ще ползват социалните
фондове и формите на социално обслужване трябва да отговаря на взетите
от Общото събрание решения.

Пояснения:
1. В случаите, когато организацията на труда в предприятието или други
причини не позволяват функциониране на Общо събрание се създава събрание
на пълномощниците. Събранието на пълномощниците може да бъде създадено
по инициатива на работниците и служителите или на работодателя. То се състои
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от представители на работниците и служителите, които се избират за определен
срок от общите събрания на структурните звена в предприятието. Нормата на
представителство се определя от работниците и служителите и е еднаква за цялото
предприятие. Относно правата, свикването, редът за работа и начинът на взимане на
решенията от събранието на пълномощниците се прилагат правилата предвидени за
общото събрание на работниците и служителите.
2. В случаите по чл. 123: при сливане на предприятия; при вливане на едно
предприятие в друго; при разпределяне на дейността на едно предприятие между
няколко предприятия; при преминаване на обособена част от едно предприятие към
друго; при смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него и
при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или
на концесия, ако предприятието, дейността или част от предприятието или дейността
запази самостоятелността си, избраните от Общото събрание представители на
работниците и служителите запазват статута и функциите си за срок до една година.
Ако предприятието, дейността или част от предприятието или дейността не запази
самостоятелността си, интересите на работниците и служителите, които са преминали
към новия работодател, се представляват от представителите на работниците и
служителите в предприятието, в което са преминали на работа.
3.“Работници и служители” означава, че в общото събрание участват единствено
лицата, които работят по трудови правоотношения в предприятието.
4. Обикновено мнозинство от присъстващите означава 50% плюс един от
работниците и служителите, които присъстват на Общото събрание
ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЧЛ. 7а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
(СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ)
Да бъде представен механизмът на избор на представители на работниците
и служителите по информиране и консултиране по въпросите на чл. 130в, ал. 1 от
Кодекса на труда.
Законова уредба
- Кодекс на труда - чл. 7а, чл. 7, във връзка с чл. 6-7, 7б и 7г; чл. 130, 130в, 130г;
чл. 333, 357, 358; чл. 414, ал. 4
- Закон за изменение допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 48 от 2006 г.) параграф 43 от Преходните и заключителните разпоредби на закона
Субекти /страни в процедурата
Първа страна:
Общото събрание на работниците и служителите (събранието на
пълномощниците), свиквано от:
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1. работодателя;
2. ръководството на синдикална организация;
3. по инициатива на 1/10 от работниците и служителите
(пълномощниците) от предприятието.
Втора страна:
Кандидатите за представители по чл. 7а (чл. 7а, ал. 5 КТ), предлагани от:
1. отделни работници и служители;
2. групи работници и служители;
3. синдикални организации.
Стъпка по стъпка.
а) Предварителни условия
Процедурата предполага свикване на общото събрание на работниците и
служителите (събранието на пълномощниците по чл. 6,чл. 6а КТ) с дневен ред
избиране на представители по чл. 7а КТ и провеждане на две събрания.
б) Стъпка по стъпка
Първото събрание изисква следните действия:
1. Свикване на общото събрание на работниците и служителите (събранието на
пълномощниците по чл. 6,чл. 6а КТ) с дневен ред избиране на представители по чл.
7а КТ.
2. Общото събрание на работниците и служителите (събранието на
пълномощниците) определя броя на представителите по чл. 7а КТ.
3. Общото събрание на работниците и служителите или събранието на
пълномощниците определя мандата на представителите, който може да бъде от 1 до
3 години, съгласно чл. 7б, ал. 1 КТ.
4. Следва решение от страна на общото събрание на работниците и служителите
(събранието на пълномощниците) за директен избор на представители.
5.В случай на решение за директен избор на представители, общото събрание
или събранието на пълномощниците следва да:
-определи срок, в който ще могат да се правят предложения, т.е. да се издигат
кандидати (чл. 7а, ал. 5 КТ);
-избере помощни органи, които да проведат избора, и да създаде правила за
провеждане на избора явно или тайно гласуване (чл. 7а, ал. 6 и 7 КТ);
-насрочи дата за провеждане на второ събрание, т.е. за избора;
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- състави Протокол от проведеното със дневен ред възлагане на
синдикална/синдикални организации да определят представители по чл. 7а КТ.
Второто събрание има за цел само избора на представители и изисква:
1. Проверка на кворума
2. Провеждане на избора по уточнените на първото събрание правила и чрез
избраните помощни органи.
3. Обявяване на резултатите.
4. Документиране на избора и резултатите
5. Снабдяване на избраните представители с екземпляр от протокола за избор.
6. Изпращане на Уведомление до работодателя за избраните представители по
чл. 7а КТ, за сведение и архивиране.
Забележка: Алтернатива на решението ЗА ДИРЕКТЕН ИЗБОР е решението за
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ или възлагане функциите
по информиране и консултиране на представителите, избрани по реда на чл.7, ал.
2КТ.
В ТОЗИ СЛУЧАЙ Общото събрание на работниците и служителите (събранието
на пълномощниците) взема решения, чрез които:
- определя броя на представителите (чл. 7а, ал. 4КТ);
- определя мандата на представителите;
- предоставя функциите по информиране и консултиране на определени
от ръководствата на синдикалните организации представители и предлага на
синдикалните организации да определят съответния брой представители.
3. Общото събрание или събранието на пълномощниците изготвя Протокол на
взетите решения.
4. Екземпляр от протокола се изпраща на синдикалната/ните организация/ии в
предприятието и на работодателя за сведение.
5. Синдикалната/ните организация/ии чрез своите органи (съгласно уставите
им) определя/т (избират, излъчват по определен от тях ред) съответния брой
представители.
Забележка: В случай, че в предприятието има повече от една синдикална
организация, техните ръководства предварително следва да уточнят колко от общия
брой представители ще определя всяка една от синдикалните организации.
6. Следва документиране на процедурите по определяне на представителите от
синдикалната/ните организация/ии.
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7. Снабдяване на избраните представители с екземпляр от съответните
протоколи.
8. Изпращане на Уведомление до работодателя за избраните представители по
чл. 7а КТ, за сведение и архивиране, а също и до общото събрание на работниците и
служителите (събранието на пълномощниците), в лицето на техните председатели.
Срокове
1. В закона липсва специално установен срок, в който да бъде свикано
общо събрание, както и да бъдат проведени съответните събрания, заседания на
синдикалните органи за определяне на представители.
2. Няма пречка общото събрание на работниците и служителите (събранието
на пълномощниците) да определи разумен срок, в рамките на който синдикалните
организации да определят представителите по чл. 7а КТ, който срок би имал
препоръчителен, но не и задължителен характер.
Правни последици
В резултат на решенията на Общото събрания са :
Избрани директно от него представители по информиране и консултиране по
чл.7а КТ или е възложено на представителите по чл.7, ал.2 КТ да изпълняват и тези
функции
Или представителите са определени от синдикална организация.
САМООРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ.
Същността и съдържанието на процедурата се състои в необходимостта от
самоорганизиране на избраните представители по информиране и консултиране,
с оглед изпълнение на определените им от закона права и задължения.
Законова уредба
Чл.7в, ал.3 от Кодекс на труда
Субекти/страни в процедурата
Представители на работниците и служителите, избрани по реда на чл.7а и чл.7,
ал.2 от КТ
Стъпка по стъпка
Първо избраните представители на работниците и служителите следва да
предприемат стъпки за самоорганизиране. То се осъществява чрез събрание/
заседание на представителите. Представителите следва да се съберат непосредствено
след избора им и да приемат дневен ред и правила за провеждане на тяхното първо
събрание/заседание.
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Второ за свикване на самото събрание на избраните представители на
работниците и служителите може да бъде изготвен примерен дневен ред със следното
съдържание:
-избор на председател/водещ и протоколист на събранието;
-определяне на дневен ред и правила за вземане на решения;
-избор на лице/лица, което ще представлява всички представители пред
работодателя в случаите, в които ще се водят консултации с него;
-разпределение на представителите по структурните звена на предприятието, в
които те ще информират и консултират работниците и служителите по проблемите,
които са в кръга на техните права и задължения като представители;
-изготвяне на Правила за тяхната дейност - кой за какви въпроси ще отговаря, кой
ще инициира провеждането на заседанията на представителите, кой ще ги ръководи и
кой ще води протоколите от заседанията, кой ще подписва уведомленията и писмата
до работодателя за взетите решения;
След като се проведе събрание, на което представителите на работниците и
служителите се самоорганизират, следва те да изпратят уведомление/писмо до
работодателя относно:
•

Информирането му кой/кои представител/и по какви въпроси отговаря и в
кои процедури по информиране и консултиране ще участва;

•

разпределението на представителите по структурните звена в предприятието,
в които ще реализират функциите си по информиране и консултиране;

•

искане по чл.46, ал.2 от КТ за осигуряване на помещение и необходимото
оборудване за осъществяване на работата на представителите на
работниците и служителите.

•

Представителите на работниците и служителите могат да поискат от
работодателя да уведоми съответните ръководители на звена за тях и да им
се осигури достъп до работните места в тези звена;

•

Представителите на работниците и служителите следва да уведомят /
съобщят по писмен или друг подходящ начин работниците и служителите
в отделните звена за постигнатото между тях разпределение по звена. По
този начин работниците и служителите ще бъдат запознати кой е техният
представител, който ще бъде връзката между тях и работодателят в
процесите по информиране и консултиране.

Последици от процедурата
Самоорганизиралите се представители на работниците и служителите по чл.7 в,
ал.3 от КТ могат да реализират правата си, заложени в чл. 46, ал. 2, чл. 7в, ал. 1, т. 5 и
6 и чл. 7в, ал. 4 и по чл. 130г, ал. 1 от Кодекса на труда, като сключат споразумение за
това с работодателя.
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Част ІІІ
Приложни документи по информиране и консултиране
- образци от протоколи, покани, уведомления, писма,
проект на споразумение, примерни насоки за искана
информация.
ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ
ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИИЦТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА
В 6 раздела са разработени и приложени примерни образци на приложни
документи - протоколи от заседания и събрания, покани, уведомления, проект на
споразумения, писма, информации и жалби - във връзка с осъществяване на функциите
по избраните представители по информиране и консултиране на работниците и
служителите в предприятието: общо 23 бр.
А. Избор и създаване на фигурата на представители работниците и служителите
в предприятието за осъществяване на функциите по информиране и консултиране.
Б. Самоорганизиране на избраните представители на работниците и
служителите по информиране и консултиране
В. Информиране и консултиране на работниците и служители
те в случаи на масово уволнение по чл. 130а от Кодекса на труда
Г. Информиране и консултиране на работниците и служители те при промяна
на работодателя по чл. 123, чл. 123а и чл.130б от Кодекса на труда
Д. Постигане на споразумения между работодателя и избраните представители
по информиране и консултиране
Е. Осъществяване на функциите по пренасяне на информацията и мненията на
работниците и служителите
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А. Избор и създаване на фигурата на представители работниците и
служителите в предприятието за осъществяване на функциите по
информиране и консултиране

Приложение №1: Покана за свикване на Общо събрание на работниците и
служителите/Събрание на пълномощниците (ОС/СП) за избор на представители
по информиране и консултиране.
Приложение №2: Протокол от проведено Общо събрание на работниците и
служителите/Събрание на пълномощниците за избор на представители по
информиране и консултиране.
Приложение №3: Протокол от заседание на Общо събрание /Събрание
на пълномощниците за определяне на ред за избор на представители по
информиране и консултиране по чл. 7а от Кодекса на труда.
Приложение №4: Протокол от заседание на Общо събрание/Събрание на
пълномощниците за предоставяне на синдикална/и организация/и да определят
представители на работниците и служителите по информиране и консултиране
по чл. 7а от Кодекса на труда.
Приложение №5: Протокол от заседание на Общо събрание/Събрание
на пълномощниците за предоставяне на функциите по информиране и
консултиране на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал.
2 от КТ.
Приложение №6: Уведомление до работодателя от синдикална организация за
определени представители по чл. 7а, ал. 2 от КТ.

Приложение №1
ДО
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
В ……………………………………..
(предприятие)
ПОКАНА
Уважаеми работници и служители,
Синдикалният комитет към (КНСБ, КТ”Подкрепа”, друга синдикална организация) Ви
кани на Общо събрание на работниците и служителите, което ще се проведе на
………………/201..г., от ….часа в ……….(място на провеждането).
Предлагаме събранието да обсъди и приеме решения по следния дневен ред:
1. Информация за Система за информиране и консултиране на работниците и
служителите в предприятието. ……………………………………………………………………………………………………
Докладва: ..........................
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2. ………………………………………………………………….......
Докладва: ..........................
3. ………………………………………………………………………
Докладва: ..........................
Онези от вас, които желаят да се запознаят предварително с материалите по т. …….,
могат да направят това в …………………., или при ……………………
Надяваме се, че ще се отзовете на поканата. Решенията на Общото събрание са от
значение за всички нас.
От името на ………………
(подпис, име, длъжност, печат)
Или: Председател на СК
(подпис, име, длъжност,)
дата
Забележка:
1. С подобна покана се свиква и Събранието на пълномощниците.
2. Тъй като обикновено Общото събрание се свиква по инициатива на синдикална
организация, предлагаме този примерен образец. Ако събранието се свиква от
работодателя или от една десета от работниците и служителите по същество
текста на поканата е същият.
3. В случай, че събранието се свиква от една десета от работниците и
служителите би следвало поканата да е подписана от всички тях.

Приложение №2

ПРОТОКОЛ
Днес ……..201…г. в ....………….... (съответното предприятие)
се проведе Общо събрание (Събрание на пълномощниците), свикано по инициатива на
ръководството на синдикалната организация към …….. (КНСБ, КТ „Подкрепа”, друга синдикална
организация или от работодателя).
На събранието присъстваха следните работници и служители (или пълномощници, ако
събранието е на пълномощниците) …………………………………………………………………….................………
(добре е да се изброят поименно присъстващите)
На събранието присъстваха и представители на ………………………………………………………….....
................
(изброяват се поименно присъствали представители на синдикални организации,
ръководство на предприятието, гости от други организации и т.н)
В съответствие с Правилата за реда за работа на Общото събрание (Събранието на
пълномощниците) приети с протокол № …./201..г. за председател на събранието бе избран
…………………………………………, а за протоколчик бе избран …………………………….............. (сочат се
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имената на избраните).
Събранието гласува и прие предварително обявеният с поканата дневен ред, както
следва:
1. Информация за Система за информиране и консултиране на работниците и
служителите в предприятието. ………………
Докладва: ..........................
2……………………………………………………………………………
Докладва: ..........................
3……………………..............................................................................
Докладва: ..........................
По т. 1 от дневния ред председателят на СО ........................................................................
(изнесе информация, предложи, докладва)..........................................................................
Бяха изразени следните мнения:.................................................…………...……………………………
(резюме по мненията на изказващи се работници/служители или гости)
По т. 1 от дневния ред Събранието
РЕШИ:
…………………………………….............................................................................................................
По т. 2 от дневния ред………… докладва.......................... (посочва се лицето, което
поднася основния материал).
Бяха изразени следните мнения:………………………..………………………………………………………………
(резюме по мненията на изказващи се работници/служители или гости)
По т. 2 от дневния ред след станалите разисквания Събранието
РЕШИ:
..........................................................................................
По т. 3 от дневния ред председателят на СО…………..............................................................
(направи разяснения, докладва, и т.н.) .................................................................................
Бяха изразени следните мнения: ………………………………………………............................……………
(резюме по мненията на изказващи се работници/служители или гости)
По т. 3 от дневния ред след станалите разисквания Събранието
РЕШИ:
…………………………………………………............................................................................…………………
Събранието бе открито в … часа и бе закрито в …..часа от председателя на събранието.
Председател на събранието:
(име, подпис)
Протоколчици:
1……………… (име, подпис)
2……………… (име, подпис)
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Приложение № 3

ПРОТОКОЛ
Днес………………г. се проведе заседание на Общото събрание на работниците и
служителите (Събрание на пълномощниците) при ........................................................................
/посочва се предприятието/поделението/
за определяне на ред за провеждане на избор на представители на работниците и
служителите по чл. 7а КТ.
На заседанието присъстваха ................ посочва се броя на присъстващите работници/
служители/.
За председател на събранието бе избран .................................... и за протоколист ..........
..............................................................................................................................................................
При обсъждането се изказаха:
......................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
......................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
......................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
След проведените обсъждания Общото събрание
РЕШИ:
1. Броят на представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ да е
......................................................................................................................................
/посочва се съответния брой, определен в границите на чл. 7а, ал. 4 /
2. Комисията за приемане на кандидатури е в състав:
2.1...........................................................................................................
2.2...........................................................................................................
2.3...........................................................................................................
/посочват се трите имена на лицата/
3. Комисията за провеждане на избора е в състав:
3.1...........................................................................................................
3.2...........................................................................................................
3.3...........................................................................................................
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Заб.: Възможно е да се предвиди и само една комисия, която да изпълни и двете
функции-по приемане на кандидатурите и провеждане на избора.
4. Изборът на представители на работниците и служителите по чл. 7а КТ да се проведе
на .......................... от................до.......................ч.
/посочва се датата и часът на провеждане на избора, при по-големи предприятия е
възможно изборът да се проведе и в повече от един ден/
5. Издигането на кандидатурите да става пред Комисията по т. 2 в срок от ......................
..............................................................................................................................................................
/посочва се срокът, като той може да бъде абсолютно определен от...до... или като
определен период преди датата, предвидена за провеждане на избора/
6. Всеки работник/служители, една и съща група работници и служители и всяка
синдикална организация може да издигне до................................... броя кандидатури.
/Ако Общото събрание вземе такова решение следва да определи като максимум
такъв брой, който да не е по-малък от този по т. 1 /
7. Изборът ще се проведе с........................................... гласуване.
/посочва се вида на гласуване: тайно или явно/
8*.Секциите за провеждане на избора ще бъдат разположени..........................................
						

/посочва се съответното място или места/

9*. Бюлетините ще бъдат ...............................................................
				

/предвижда се вида на бюлетините/

Председател на събранието:
(име, подпис)
Протоколчик:
(име, подпис)
Забележка:
Т. 8 и т. 9 се предвиждат, ако изборът бъде проведен с тайно гласуване.
Възможно е, също така да бъде предоставено на Комисията по провеждане на
избора да реши тези въпроси.
Забележка:
Към протокола се прилага списък с подписите на присъствалите на ОС/
СП членове. В случай, че техният състав е по-малоброен, присъстващите и
отсъстващите членове на ОС/СП може да се посочат в протокола поименно.
Важно!
Общото събрание/събранието на пълномощницте е в правото си да реши дали:
запознаването със същността на системата за информиране и консултиране
на работниците и служителите;
утвърждаването на ред и процедура за провеждане на избор на представителите
на работниците и служителите по информиране и консултиране;
изборът на представителите на работниците и служителите за
осъществяване на информирането и консултирането
да бъдат проведени на отделни (няколко) заседания или в рамките на 1
заседание!
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Приложение № 4

ПРОТОКОЛ
Днес……………… г. се проведе заседание на Общото събрание (Събрание на
пълномощниците) на работниците и служителите при .................................................................
..............................................................................................................................................................
/посочва се предприятието/поделението/
за определяне на ред за провеждане на избор на представители на работниците и
служителите по чл. 7а КТ.
На заседанието присъстваха ............. /посочва се броя на присъстващите работници/
служители/.
За председател на събранието бе избран .................................... и за протоколчик ..........
..............................................................................................................................................................
При обсъждането се изказаха:
....................................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
....................................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
....................................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
....................................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
....................................................................................................................................................
След проведените обсъждания Общото събрание (СП)
РЕШИ:
На основание, чл. 7а, ал. 2 КТ предоставя на ръководството на ..........................................
..............................................................................................................................................................
/посочва се синдикалната/те организация/и/
да определи кои работници/служители ще бъдат представители за осъществяване на
информирането и консултирането по чл. 130в и чл. 130г КТ.
След като определи лицата по т. 1 да уведоми за това работодателя.
Председател на събранието:
(име, подпис)
Протоколчик:
(име, подпис)
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Забележка:
Възможно е общото събрание да предостави правото да определят
представителите по чл. 7а и на ръководствата на повече от една синдикална
организация.
Към протокола се прилага списък с подписите на присъствалите членове на ОС/
СП. В случай, че техният състав е по-малоброен, присъстващите и отсъстващите
членове на ОС/СП може да се посочат в протокола поименно.

Приложение № 5

ПРОТОКОЛ
Днес………………г. се проведе заседание на Общото събрание (Събрание на
пълномощниците) на работниците и служителите при.................................................................
.............................................................................................................................................................
./посочва се предприятието/поделението/
за определяне на ред за провеждане на избор на представители на работниците и
служителите по чл. 7а КТ.
За председател на събранието бе избран .................................... и за протоколчик ..........
..............................................................................................................................................................
На заседанието присъстваха ...................................................................................................
				

/посочва се броя на присъстващите работници/служители/

При обсъждането се изказаха:
....................................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
....................................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
....................................................................................................................................................
/посочва се името на лицето/
...................................................................................................................................................
/накратко се записва съдържанието на изказването/
След проведените обсъждания Общото събрание (СП)
РЕШИ:
На основание, чл. 7а, ал. 2 КТ предоставя осъществяването
на информирането и консултирането по чл. 130в и чл. 130г КТ на избраните в
предприятието/поделението представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ,
а именно:
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1.............................................................................,
(трите имена, длъжност, звено/цех, ЕГН)
2 ............................................................................,
(трите имена, длъжност, звено/цех, ЕГН)
2. Да се изготви копие от решението, което да бъде предоставено на работодателя.
Председател на събранието:
(име, подпис)
Протоколчик:
(име, подпис)
Към протокола се прилага списък с подписите на присъствалите членове на ОС/
СП. В случай, че техният състав е по-малоброен, присъстващите и отсъстващите
членове на ОС/СП може да се посочат поименно.

Приложение № 6

Вх. №…………/………..г.
До
г-н/г-жа ……………………
/директор, председател и др./
на ……………………………
/наименование на предприятието/поделението/
гр./с. ........………………………

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми (а) господин (жа) …………...........................,
/имената на директора, председателя и др./
С настоящето писмо Ви уведомяваме, че с решение № .... от ............... Общото събрание
(Събрание на пълномощниците) на работниците и служителите в ..............................................
................................. предостави на ръководството на ....................................................................
........... да определи кои работници/служители ще бъдат представители за осъществяване на
информирането и консултирането по чл. 130в и чл. 130г КТ.
С решение №................../...........г. ръководството на................................................. определи за
представители на работниците и служителите по чл. 7а КТ следните работници/служители:
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1.........................................................................................,
(трите имена, длъжност, звено/цех, ЕГН)
2.........................................................................................,
(трите имена, длъжност, звено/цех, ЕГН)
3.........................................................................................,
(трите имена, длъжност, звено/цех, ЕГН)
Изразяваме увереност, че процесите на информирането и консултирането на
работниците и служителите в предприятието ще се осъществяват в дух на
партньорство, сътрудничество и взаимно зачитане.
......................... г.
/дата/
Председател на СО:...............................
/подпис, име, печат/
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Б. Самоорганизиране на избраните представители на работниците и
служителите по информиране и консултиране

Приложение №1: Протокол от проведено заседание
Приложение №2: Уведомление до директора за лицата, които са определени да
извършват информирането и консултирането на работниците по структурни звена/
група работници в предприятието и осигуряването им на достъп до работните места
Приложение №3: Уведомление до директора за представителите, които са определени да представляват при възникнал спор
Приложение №4: Уведомление до синдикати и други относно определените лица да
извършват информирането и консултирането на работниците по структурните звена/
група работници
Приложение №5: Уведомително писмо от представителите до работниците и
служителите за разпределението им по звена/структури в предприятието

Приложение № 1

Протокол № 1
Днес, ….. се състоя първото заседание на представителите на работниците и служителите
в ……….(предприятие).
На заседанието присъстваха …………(поименно, ако има отсъстващи или брой, ако
присъстват всички избрани представители), гости ................................. (ако има такива)
Забележка: заседанието може да се проведе, ако на него присъстват повече от
половината избрани представители
Дневен ред:
Избор на председателстващ заседанието и протоколчик
Избор на лице/лица, което ще представлява всички представители пред работодателя
при сключване на споразумение.
Възможни са няколко варианта:

44

•

при по-голям брой представители на работниците и служителите да се определи
група, която да води диалога с работодателя и да сключва споразумения;

•

представителите на работниците и служителите могат да вземат решение всички да
присъстват на преговорите и да подписват споразуменията;

•

може да се определят групи за водене на преговорите по отделен кръг въпроси, за
които представителите имат правомощия по КТ.
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Разпределение на представителите по структурните звена на предприятието, за които
ще отговарят за информиране и консултиране на работниците и служителите.
Разни - решаване и на други въпроси, които са от значение за работата на
представителите - изработване на Правила за работа - кой за какво ще отговаря, провеждане
на регулярни срещи, кой ще инициира провеждането на заседанията, кой ще ги ръководи,
кой ще протоколира заседанията, кой ще подписва уведомленията до работодателя, как ще
се взимат решенията, как ще се процедира при спор с работодателя, кой ще ги представлява
при спор с работодателя, когато се стигне до съдебни процедури, каква ще бъде връзката със
синдикалните комитети и др.
По дневния ред станаха следните разисквания:
По точка първа от дневния ред: ................................................ (записват се направените
предложения, обсъждания и взетото решение)
По точка втора от дневния ред: ................................................. (записват се направените
предложения, обсъждания и взетото решение/я)
По точка трета от дневния ред: .................................................. (записват се направените
предложения и взетото решение/я)
По точка четвърта от дневния ред: ............................... ... ... ... (записват се направените
предложения, обсъждания и взетото решение/я)
Решенията се вземат с консенсус. При изразено несъгласие, протоколът се подписва с
особено мнение от този/тези, които не са съгласни и се описват техните мотиви.
Председател:
(име, подпис)
Протоколчик:
(име, подпис)
Дата

Приложение № 2
Вх. № ………/………г.
До
Г-н/г-жа ………………………..
/Директор, Председател и др.
на ……………………………….
/предприятие/поделение/
гр./с …………………………
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми/а г-н /г-жа …………………………………………………….,
С решение от заседанието на представителите на работниците и служителите, избрани
от Общото събрание/на пълномощниците по чл. 7а от КТ, Ви уведомяваме, че лицата, които са
определени да извършват информирането и консултирането на работниците по структурните
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звена/група работници в предприятието, са както следва:
………………………………………………..за ………
………………………………………………..за……….
………………………………………………..за……….
/посочват се трите имена, длъжността и структурното звено/група работници/
Моля да уведомите…………….(посочва се ръководителя на звеното и неговата длъжност)
за осигуряване на достъп до работните места на посочените представители на работниците и
служителите в съответствие с чл. 7в 1.5 от Кодекса на труда.
Приложение: Препис от Протокол № ……./………..г. от заседанието на представителите на
работниците и служителите
Дата
Подпис:
(име, фамилия)

Приложение № 3
Вх. № ………/………г.
До
Г-н/г-жа ………………………..
/Директор, Председател и др./
на ……………………………
/ предприятие/поделение/
гр./с.…………………………

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми/а г-н /г-жа ………………………….,
С решение от заседанието на представителите на работниците и служителите, избрани
от Общото събрание/на пълномощниците по чл.7а от КТ, Ви уведомяваме, че лицето/
лицата, които ще ни представляват при спор (чл. …..КТ) пред …………………. .... ... ... (посочва се
институцията - арбитраж, съд) е/са както следа:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/посочват се трите имена/
Приложение: Препис от Протокол № ……./………..г. от заседанието на представителите
на работниците и служителите
Дата
Подпис:
(име, фамилия)
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Приложение № 4
До
Ръководството на СО на ………..
(КНСБ, КТ „Подкрепа” или др. синдикати/
в ……………………………………
(предприятие/поделение)
гр./с. ………………………………
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че на Заседание на представителите на работниците и служителите в
предприятието от /дата …..г./ лицата, които са определени да извършват информирането и
консултирането на работниците по структурните звена/група работници в предприятието са
както следва:
1. ……………………………………………….за ……………..
2. ………………………………………………..за……………....
3. ………………………………………………..за………………
/трите имена и структурното звено/група работници/
Молим за вашето съдействие да уведомите синдикалните си членове и работещите в
тези звена за това решение.
Приложение: Препис от Протокол № ……./………..г. от заседанието на представителите
на работниците и служителите
Дата
Подпис:
(име, фамилия)
Приложение № 5

До
Работниците и служителите
в ………………………..........
( предприятие)
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че на своето заседание от ………г. вашите представители, избрани
от Общо събрание/на пълномощниците на основание чл. 7а от Кодекса на труда, взеха
следните решения за разпределението на отделните представители в звената /поделенията/
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структурите на нашето предприятие както следва:
1. ……………………………………. (трите имена, длъжност в предприятието, тел. за връзка),
който отговаря за информиране и консултиране на работниците и служителите в ………..........
(изписва се наименованието на звеното, поделението, структурата)
2. ……............................................................................…
3. ……............................................................................…
По Кодекса на труда, вашият представител е длъжен:
1. Да представи пред работодателя вашите въпроси и да ви информира за неговото
становище по тях;
2. Да ви информира за получената информация от работодателя, свързана с:
положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието, както и
относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите, когато съществува заплаха
за заетостта; възможни съществени промени в организацията на труда;
3. Да вземе вашето мнение по въпросите от т. 2;
4. Да представи общо становище по въпросите от т. 2 на работодателя;
5. Да проведе консултации с работодателя по въпросите от т. 2;
6. Да ви уведоми за постигнатите договорености с работодателя.

Дата
С уважение,
(председател на първото заседание на
представителите)
(подпис, име, фамилия)
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В. Информиране и консултиране на работниците и служителите в случаи на
масово уволнение по чл. 130а от Кодекса на труда

Приложение № 1: Покана от работодателя за провеждане на консултации по
предвиждани масови уволнения и последиците за работниците/служителите,
произтичащи от тях.
Приложение № 2: Информация от работодателя за предвиждани масови уволнения и
последиците за работниците и служителите, произтичащи от тях.
Приложение № 3: Споразумение за избягване и ограничаване на масово уволнение и
негативните за работниците и служителите последиците от него.

Приложение №1
ДО
Председателите на
синдикалните организации
на ..................................................
Представителите на
работниците/служителите
в ..................................................
(име на предприятието)

ПОКАНА
ОТНОСНО: Провеждане на консултации по предстоящи промени в статута на
предприятието и масови уволнения, както и последиците за работниците и служителите,
произтичащи от тях.
Уважаеми председатели на синдикални организации,
Уважаеми представители на работниците и служителите, избрани по реда на чл.7, ал.2
КТ(при липса на уточнения в колективен трудов договор)
На основание чл. 130а, ал.1 КТ Ви каня на среща за провеждане на консултации във
връзка с предстоящо от ........ (посочва се датата за начало на масовите уволнения, която
не трябва да бъде по-рано от 45 дни) - масово уволнение в предприятието. на която ще Ви
информирам за:
1. причините за предвижданите уволнения;
2. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните
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икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят;
3. броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи
професии и длъжности в предприятието;
4. конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор по чл. 329 на
работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
5. периода, през който ще се извършат уволненията;
6. дължимите обезщетения, свързани с уволненията.
По тези въпроси съм готов да изслушам Ваши мнения съображения и предложения с
оглед постигне на споразумение, чрез което да се избегне или ограничи масовото уволнение
и да се облекчат последиците от него за работниците и служителите.
Предлагам да проведем срещата на ..................201...г. , от ...... часа, в ................................
(сочи се мястото на провеждане на срещата).
От страна на ръководството информацията ще Ви бъде поднесена от ..............................
...................................(трите имена и длъжността )
Приложение: Писмена информация относно предстоящите масови уволнения.
Дата
Работодател
Подпис
(име, длъжност, печат)

Приложение №2

ДО
Председателите на
синдикалните организации
на..................................................
Представителите на
работниците/служителите
в ..................................................
(име на предприятието)

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО: Предстоящи промени в статута на предприятието и масови уволнения,както
и последиците за работниците и служителите, произтичащи от тях.
Уважаеми председатели на синдикални организации,
Уважаеми представители на работниците/служителите избрани по реда на чл.7, ал.2
КТ(при липса на уточнения в колективен трудов договор)
На основание чл.130а, ал. 2 КТ Ви предоставям настоящата информация във връзка с
предстоящо масово уволнение в предприятието.

50

НАРЪЧНИК ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
1. Причините за предвижданите уволнения са .....................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(описват се причините)
2. Брой на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните
икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят.
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(дава се необходимата информация)
3. Брой на заетите от основните икономически дейности, групи професии и длъжности,в
предприятието.
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(дава се необходимата информация)
4. Конкретните показатели за прилагане на критерии за подбора по чл. 329 на
работниците и служителите, които ще бъдат уволнени са:
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(сочат се критериите и аргументите за възприемането им)
5. Периодът, през което ще се извърши уволнението е: .......................................................
..............................................................................................................................................................
(дава се необходимата информация)
6. Дължимите обезщетения, свързани с уволненията са ....................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(посочват се по видове и размери)
По тези въпроси ще проведем консултации, като съм готов да предоставя и допълнително
информация по тези и други свързани с тях въпроси и да изслушам Ваши мнения, съображения
и предложения, вкл. и писмени, с оглед постигне на споразумение, чрез което да се избегне
или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него за работниците и
служителите.
Дата
Работодател:
Подпис
(име, длъжност, печат)
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Приложение №3
СПОРАЗУМЕНИЕ
ОТНОСНО: Избягване и ограничаване на масово уволнение и негативните за
работниците/служителите последиците от него в ..................................................................
(име на предприятието)
Днес ................ 201....г. в ........................................ между:
1. Ръководството на............................. (име на предприятието), представлявано от ........
.......................... (трите имена и длъжност)
2. Синдикалните организации към .............. (КНСБ, КТ”Подкрепа”, други), представлявани
от .............................................
.............................................................. (трите имена и длъжностите на всеки един
представител на синдикална организация)
Забележка: Ако няма уговорен ред и начин за провеждане на консултации в колективен
трудов договор участници в споразумението са и представителите на работниците/
служителите избрани по реда на чл.7, ал.2
3. Представителите на работниците и служителите избрани по реда на чл.7, ал.2 КТ,
съгласно протокол №..../....... от общо събрание (събрание на представителите) като следва
а/................................................... .................................................
(трите имена, длъжността в предприятието)
б/............................................ .........................................................
(трите имена, длъжността в предприятието)
в/......................................................................................................
(трите имена, длъжността в предприятието)
се подписа настоящото споразумение.
Страните по това споразумение, като изхождат от разпоредбата на чл.130а, ал. 1 КТ и
отчитат необходимостта от съвместни усилия за избягване и ограничаване на негативните
за работниците и служителите последиците от предстоящо в предприятието масово
уволнение се договориха за следното:
І. Раздел ”Критерии за подбор и процедура на уволнения”
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
ІІ.Раздел „Предварителна квалификация и преквалификация на предстоящите за
уволнение лица”
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................
ІІІ. Раздел „Социален пакет за уволнените лица”
6. Обезщетение в размер на ..... или допълнителен вид обезщетение...............................
7. Право на ползване на някои социални придобивки с удължен срок - напр. до края на
календарната година.
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ІV. Други
8. Действия, свързани с неизпълнени задължения към работниците и служителите в
предприятието.
9. При откриване на нови работни места и назначаване на нови работници и служители
в предприятието с предимство да се ползват уволнените при масовото съкращение, ако
имат съответната квалификация и образователен ценз.
10. Необходимост от постигане на други допълнителни споразумения по колективния
трудов договор;
11.
Други
действия,
ия...............................................

свързани

с

очертаващи

се

масови

уволнен

Споразумението следва да бъде доведено до знанието на работниците и
служителите, като за целта работодателят ще запознае работниците и служителите
със споразумението, чрез неговото обявяване на среща с работниците и служителите, а
синдикалните организации ще го разяснят на работниците и служителите предварително
преди провеждане на срещата.
Екземпляр от споразумението ще бъде предоставен за сведение на всеки работник и
служител в стаята на зав. „Кадри”.
Споразумението се изготвя в три еднакви екземпляра.
СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:
1. ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ: (име, подпис, печат)
2. ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (име, подпис, (печат)
3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ по чл.7, ал.2 КТ : (име, подпис)
Забележка:
1. Добре би било отделните текстове да са обвързани със срокове и отговорници.
3. Като цяло споразумението се изгражда, като един двустранен договор.

Г. Информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна
на работодателя по чл. 123, чл. 123а и чл. 130б КТ

Приложение № 1: Покана до работниците и служителите, респ. до представителите на
СО и тези по чл.7, ал.2 КТ за провеждане на среща за уведомяване.
Приложение № 2: Покана до синдикалните организации и представителите на
работниците и служителите избрани по реда на чл.7, ал.2 КТ за провеждане на
консултативна среща.
Приложение № 3: Споразумение за избягване и ограничаване на негативните за
работниците и служителите последиците от промяна в статута на предприятието по
чл.123, ал.1 КТ.

53

НАРЪЧНИК ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
Приложение №1
ДО
Работниците и служителите
Председателите на
синдикалните организации
на ..................................................
Представителите на
работниците/служителите
в ..................................................
(име на предприятието)
ПОКАНА
ОТНОСНО: Провеждане на среща за информиране за предстоящи промени в статута на
предприятието и последиците за работниците/служителите произтичащи от нея.
Уважаеми работници и служители,
Уважаеми председатели на синдикални организации,
Уважаеми представители на работниците/служителите, избрани по реда на чл.7, ал.2 КТ,

Ръководството на предприятието Ви кани на среща посветена на предстояща промяна
в статута на предприятието ......................................................(сочи се каква е промяната
съобразно нейният вид по чл.123, ал.1 КТ, или чл.123а КТ), на която ще Ви информираме за:
1. предвижданата промяна и датата на извършването й;
2. причините за промяната;
3. възможните правни, икономически и социални последици от промяната за
работниците и служителите;
4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите, включително за
изпълнението на задълженията по чл. 123, ал. 4 и чл. 123а, ал. 3.
Срещата ще се проведе на ..................201...г. , от ...... часа, в ...............................
(сочи се мястото на провеждане на срещата).
От страна на ръководството информацията ще бъде поднесена от ..................................
(трите имена и длъжността )
дата
Работодател:
(подпис, име, печат)
Приложение №2
До
Председателите на
синдикалните организации
на ..................................................
Представителите на
работниците/служителите
в ..................................................
(име на предприятието)
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ПОКАНА
ОТНОСНО: Провеждане на консултативна среща за предстоящи промени по чл.123
или 123а КТ и постигане на споразумение за избягване и ограничаване на негативните за
работниците/служителите последиците от тях.
Уважаеми председатели на синдикални организации,
КТ,

Уважаеми представители на работниците/служителите избрани по реда на чл.7, ал.2
На основание чл.130б, ал.1 КТ Ви каня на консултативна среща

по предстоящата промяна ......................................................(сочи се каква е промяната
съобразно нейният вид по чл.123, ал.1 или 123а КТ).
Предлагаме срещата да протече при следния ред: Предоставяне
на информация относно:
1. предвижданата промяна и датата на извършването и;
2. причините за промяната;
3. възможните правни, икономически и социални последици от промяната за
работниците и служителите;
4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите, включително за
изпълнението на задълженията по чл. 123, ал. 4 и чл. 123а, ал. 3.
Очакваме да чуем ваши мнения и становища. Готови сме да стартираме преговори за
сключване на споразумение.
Предлагаме срещата да се проведе на ..................201...г. , от ...... часа, в ................................
(посочва се мястото на провеждане на срещата).
От страна на ръководството информацията ще бъде поднесена от
.................................................................(трите имена и длъжността).
Приложение: съгласно текста
Работодател:
(подпис, име, печат)
дата

Приложение №3

СПОРАЗУМЕНИЕ
ОТНОСНО: Избягване и ограничаване на негативните за работниците и служителите
последиците от промяна в статута на предприятието по чл.123, ал.1 или 123а КТ.
Днес ................ 201....г. в ............................................... между:
1. Ръководството на..................................................................... (име на предприятието), представлявано
от..............................................................................................................................
(трите имена и длъжност)
2. Синдикалните организации към .............. (КНСБ, КТ”Подкрепа”, други), представлявани от
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.............................................................................................................................................................
(трите имена и длъжностите на всеки един представител на синдикална организация)
3. Представителите на работниците и служителите избрани по реда на чл.7, ал. 2 КТ, съгласно
протокол №..../....... от общо събрание (събрание на представителите) като следва
а/............................................(трите имена, длъжност)
б/............................................(трите имена, длъжност)
в/...........................................(трите имена, длъжност)
се подписа настоящото споразумение.
Страните по това споразумение, като изхождат от разпоредбата на чл.130б, ал.4 КТ и
отчитат необходимостта от съвместни усилия за избягване и ограничаване на негативните
за работниците и служителите последици от промяна в статута на предприятието по чл.123,
ал.1 или чл.123а КТ, се договориха за следното:
I.

Раздел .........................
1. ................................
2. ................................

II.

Раздел .........................
3. ................................
4. ................................

III.

Раздел ........................
5. ................................
6. ................................

Споразумението се изготвя в три еднакви екземпляра. Споразумението следва да бъде
доведено до знанието на работниците и служителите, като за целта освен на нарочна среща,
на която работодателят ще запознае работниците и служителите със споразумението,
екземпляр от него ще бъде предоставен за сведение на всеки работник и служител в стаята
на зав. „Кадри”.
СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:
1. ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ: (подпис, име, печат)
2. ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: (подпис, име, печат)
3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ по чл.7, ал.2 КТ: (подпис, име)
Забележка:
1. В отделни раздели на споразумението страните могат да постигнат
споразумение по различни въпроси касаещи ограничаване на неблагоприятните
последици за работниците/служителите от промяната по чл. 123, ал.1 или 123а
КТ, такива например могат да бъдат:
- последиците свързани с по-високи квалификационни или образователни
изисквания;
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- необходимостта от постигане на допълнителни споразумения по колективния
трудов договор;
- действия свързани с очертаващи се масови уволнения;
- действия свързани с неизпълнени задължения към работниците и служителите;
- други.
2. Добре би било отделните текстове да са обвързани със срокове и отговорници.
3. Като цяло споразумението се изгражда, като един двустранен договор.
Д. Постигане на споразумения между работодателя и избраните представители по
информиране и консултиране
Приложение № 1: Покана от представителите до работодателя за среща
Приложение №2:Споразумение между работодателя
работниците и служителите избрани/определени по чл. 7а

и

представителите

на

Приложение №3:Споразумение между работодателя и представителите на работниците
и служителите по чл. 7а относно съдържанието, предмета и сроковете на информиране
и консултиране
Приложение № 4: Жалба на представителите на работниците и служителите до РИТ

Приложение № 1
До
Г-н/г-жа .........................................
(трите имена на работодателя)
в ……………
(предприятие)

ПОКАНА
от представителите на работниците и служителите избрани/определени по чл. 7а от
Кодекса на труда
Относно: Подписване на споразумение по чл. 46, ал. 2, чл. 7в, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 7в, ал.
4 от Кодекса на труда.
Уважаеми г-н/г-жа ......................
Представителите на работниците и служителите, избрани/определени от по чл. 7а от
Кодекса на труда, Ви канят на среща с цел подписване на споразумение по горепосочените
случаи.
Дата
С уважение:
(Упълномощени представители на
работниците и служителите)
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Приложение № 2

СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес………………г. се проведе среща между представителите на работниците и служителите,
избрани/определени по чл. 7а от Кодекса на труда в…………………………………………………………
							

/посочва се предприятието/

във връзка с подписване на споразумение по чл. 46, ал. 2, чл. 7в, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 7в,
ал. 4 от Кодекса на труда.
На срещата присъстваха:
За представителите на работниците и служителите:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
/посочват се имената на присъстващите/
За работодателя:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
/посочват се имената на присъстващите, ако работодателят е определил група за
преговори/
След проведените преговори, страните се споразумяват за следното:
1. Във връзка с чл. 46 ал. 2 от КТ
- За изпълнение на функциите на представителите на работниците и служителите,
Работодателят осигурява помещение .............................. (посочва се кое и къде) и необходимото
оборудване ..................................................................... (посочва се какво)
2. Във връзка с чл. 7в, ал. 1, т. 5
- В случаите на провеждане на информиране/консултиране на голям брой работници/
служители в дадено структурно звено (може да се опишат в кои структури ще се ползва тази
клауза), се провежда събрание (определя се кога - в работно време - колко часа?, в почивки,
между смени и др.).
3. Във връзка с чл. 7в, ал.1, т. 6
- Работодателят осигурява служебен платен отпуск (чл.161 КТ) на представителите на
работниците и служителите за дните на провеждане от тях на процедури по информиране/
консултиране, на обучението им във връзка с упражняването на техните функции. (Уточняват
се за колко дни, по кое време на годината или други подобни).
4. Във връзка с чл. 7в, ал. 4
- Работодателят осигурява служебен платен отпуск (чл.161 КТ)
на представителите на работниците/служителите за дните на провеждане от тях на
процедури по информиране/консултиране
(Уточняват се за колко дни, по кое време на годината или други подобни).
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След поискване на среща от страна на представителите на
работниците и служителите във връзка с изпълнението на техните задължения по чл.
7в, ал. 1, т. 4 от КТ, работодателят да проведе срещата в рамките на една седмица.
Споразумението е изготвено в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна.
При спор между страните той се решава по пътя на преговорите или по реда на КТ (пред
ГИТ или по съдебен ред).
Упълномощени
представители
работниците и служителите:

на

1....................................................
/имена, подписи/
Работодател:
2...................................................
/име, подпис и печат/

Приложение № 3

СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес………………г. се проведе среща между представителите на работниците и
служителите по чл. 7а КТ в …………………………………………………………
/посочва се предприятието/
във връзка с подписване на споразумение по чл. 130г, ал.1 КТ.
На срещата присъстваха:
За представителите на работниците и служителите:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
/посочват се имената на присъстващите/
За работодателя:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
/посочват се имената на присъстващите, ако работодателят е определил група за
преговори/
След проведените преговори страните се споразумяват за следното:
І. Работодателят ще предоставя информацията относно:
.................................................................................................
/посочва се съответната информация/
в срок от....................................................................................

59

НАРЪЧНИК ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
/посочва се договореният срок/
..................................................................................................
/посочва се съответната информация/
в срок от....................................................................................
/посочва се договореният срок/
.....................................................................................................................
по:

ІІ. Представителите на работниците и служителите ще предоставят своите становища
1.........................................................................................................
/посочва се съответната информация/
в срок от....................................................................................
/посочва се договореният срок/
2..........................................................................................................
/посочва се съответната информация/
в срок от.............................................................................................................
/посочва се договореният срок/
...........................................................................................................

ІІІ. Консултациите между работодателят и представителите на работниците и
служителите ще се провеждат по:
1.........................................................................................................
/посочва се съответният предмет, кръг въпроси/
в срок от.....................................................................................................................................
/посочва се договореният срок/
2.........................................................................................................
/посочва се съответният предмет, кръг въпроси /
в срок от.....................................................................................................................................
/посочва се договореният срок/
....................................................................................................................................................
ІV. Консултациите ще се провеждат в.....................................................................................
/посочва се съответното място/
във времето от..........................................до............................................................................
/посочва се времето от деня, в което ще се провеждат консултациите/
V. Представителите на работодателят, които ще предоставят информацията по:
1.........................................................................................................
/посочва се съответната информация/
са........................................................................................................
/посочват се имената на лицето или лицата, които ще представляват
работодателя и ще предоставят информацията/
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2.........................................................................................................
/посочва се съответната информация/
са.......................................................................................................
/посочват се имената на лицето или лицата, които ще представляват
работодателя и ще предоставят информацията/
........................................................................................................
VІ. Представителите на работодателят, които ще провеждат консултациите по:
1........................................................................................................
/посочва се съответният предмет, кръг въпроси /
са.......................................................................................................
/посочват се имената на лицето или лицата, които ще представляват
работодателя и ще предоставят информацията/
2........................................................................................................
/посочва се съответният предмет, кръг въпроси /
са.......................................................................................................
/посочват се имената на лицето или лицата, които ще представляват
работодателя и ще предоставят информацията/
.....................................................................................................................
Споразумението е изготвено в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна.

Упълномощени
представители
работниците и служителите:

на

1....................................................
/имена, подписи/
Работодател:
2...................................................
/име, подпис и печат/

Приложение № 4
Вх.№.........../........г.
ДО
РАЙОННАТА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ТРУДА
ЖАЛБА
от…………………………………………………………/трите имена на подателите /-представители
на работниците и служителите по чл.7а Кодекса на труда в …(предприятие)
Уважаеми (а) господин(жа)
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..............................................................................……………
По силата на решение ..................... сме представители на работниците и служителите
по чл.7а Кодекса на труда в ................... (предприятие).
С настоящата и на основание чл.414, ал.4 КТ и във връзка с чл.414, ал.1 КТ ви сигнализираме,
че работодателят .......................................... (лицето, което има представителни правадиректор, управител) отказва да изпълнява законово определените му задължения във
връзка с информиране и консултиране на работниците и служителите изразяващ се в ............
..........................................................
......................................................................................................................
(подробно се описва какво отказва да извърши работодателя- или кое споразумение
отказва да изпълнява или отделна договореност от него).
Считаме, че с поведението си той нарушава разпоредбите на Кодекса на труда
…………………….(описва се кои). С оглед на горното Ви сигнализираме и настояваме да бъде
извършена проверка и да се предприемат предвидените в КТ действия.
Прилагаме ксерокс-копия от: .............................................
отношение към твърдяното в жалбата.

(документи,

имащи

Следва да се приложи и ксерокс-копие от документа който удостоверява, че лицето/
лицата, които са подписали жалбата са представители по чл.7а КТ)
С уважение: ……………………………….
(имена, подпис/и)
/дата/

Е. Осъществяване на функциите по пренасяне на информацията и мненията на
работниците и служителите.
Приложение №1: Покана от представителите на работниците и служителите до
работодателя за среща
Приложение №2: Протокол от заседание на представителите на работниците и
служителите

Приложение №1
До
Работодателя
(трите имена на работодателя)
в …………… (предприятие)
ПОКАНА
от представителите на работниците и служителите избрани/определени по чл. 7а от
Кодекса на труда
Относно: постъпили предложения на работници и служители по чл. 7в, ал. 1, т. 4 от
Кодекса на труда.
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Уважаеми г-н/г-жа .................................
Представителите на работниците и служителите, избрани/определени от по чл.
7а от Кодекса на труда, Ви канят на среща с цел информирането Ви за поставените от
работниците и служителите в (посочва се от кое структурно звено, или група звена, или от
цялото предприятие) въпроси ………….(описват се въпросите).
Дата
С уважение:
1………………………………..............….
2...................................................
/имена, подписи/

Приложение №2

Протокол № ….
от заседанието на представителите на работниците и служителите в …… ....................
(предприятие)
Днес, ….. г. се проведе заседание на представителите на работниците и служителите.
На заседанието присъстваха …………(поименно, ако има отсъстващи или брой, ако
присъстват всички избрани представители).
Забележка: заседанието може да се проведе, ако на него присъстват повече от
половината избрани представители
За председател на заседанието бе избран ....... ............................ и за протоколист .........
.........................................
Дневен ред:
Обсъждане на мненията и предложенията на работниците и служителите, събрани от
представителите по …….описват се въпросите, за които е събирана информацията.
Изработване на общо становище на представителите на работниците и служителите по
отделните въпроси:
Изработване на стратегия за водене на преговори с работодателя за постигане на
споразумение.
На заседанието представителите изразиха следните мнения и становища ................. ..
.................................................................. ...... (записват се изразените по-важни мнения, вкл.
изразеното различно от общото мнение/позиция)
Решения на заседанието: ........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Решенията се вземат с консенсус/ или според правилата, които са приети.
При несъгласие, протоколът се подписва с особено мнение от този/тези, които не са
съгласни.
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Трябва да се обърне специално внимание на това, че независимо как се вземат
решенията, то отговорността е персонална!
Председател:
(име, подпис)
Протоколчик:
(име, подпис)
Дата
Забележка:
Протоколът или само решенията се изработват в два екземпляра. Единият
остава в архива на представителите, а другият се връчва на работодателя.
Протоколите се различават в съдържателен аспект - когато се упражнява
правото на консултации и когато се представят мненията на работниците
и служителите по повдигнати от тях въпроси, които трябва да се сведат до
знанието на работодателя.
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