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Увод
Настоящият наръчник e поредна стъпка на КНСБ, с оглед
създаването, развитието, стабилизирането и усъвършенстването на
колективното трудово договаряне в България. Разяснителната и
обучителна работа в полето на социалния диалог и колективното
договаряне съпътстват нашата работа, и са съществена част от дейността
ни през последните близо 30 години.
Стартът е през 1993г., непосредствено след създаване на правните
норми в Кодекса на труда относно социалния диалог и колективното
трудово договаряне1 с първото пособие - „Кодексът на труда и
колективното трудово договаряне. наръчник за синдикалисти и
работодатели” 1993г., КНСБ, дирекция „Социални дейности“, с авторски
колектив И. Нейков, Г. Георгиев, В. Василев.
В годините след това бяха подготвени и издадени редица други
пособия посветени на колективното договаряне. Всички те са в основата на
многобройни образователни форми (семинари, школи, дистанционникореспондентски обучения и други), които съпътстват нашата работа и са
насочени към придобиване на знания, свързани с процедурата и
съдържанието на колективното договаряне, като процес и продукт на
социалния диалог.
Самостоятелни издания и пособия бяха подготвени и от отделни
основни членове на КНСБ, чрез които редица специфични за отраслите и
секторите въпроси бяха интерпретирани в дълбочина и конкретика,
непостижима за общите принципи и въпроси на издадените от КНСБ
пособия.
Впрочем през всичките тия години, от началото до момента,
образованието, придобиването на знания и повишаването на
квалификацията в областта на индустриалните отношения и специално на
1

1.Колективно трудово договаряне - КНСБ, 1996г. Дистанционен курс кн.4., авторски
колектив. „ОКОМ“ и Пловдиски университет , факултет „Икономически и социални науки“.
2.Колективното трудово договаряне. Знания, практика, стратегия. Коментар с
практическа насоченост. Ноември, 2001 г. Авторски колектив КНСБ и ФФЕ „Фридрих Еберт“.
3.Колективното трудово договаряне в предприятиет – Наръчник. Февруари, 2002г.
Джобен формат. Авторски колектив КНСБ и ФФЕ „Фридрих Еберт“
4.Колективното трудово договаряне–Сборник.Теория, практика, нормативна уредба.
Май, 2002 г. Център за икономическа и социална инициатива и експертен с ъстав от КНСБ
5.Колективното трудово договаряне в предприятието – Наръчник. Юни, 2009г.
Авторски колектив КНСБ и ФФЕ „Фридрих Еберт“.
6.Колективно трудово договаряне. Трудови спорове – Учебно пособие. 2010г.
Учебно пособие – модул 5, авторски колектив. Оперативна програма РЧР 2007-2013г., проект
„Сигурност чрез закона, гъвкавост , чрез колективното трудово договаряне“.

колективното договаряне, вървят „ръка за ръка” с процеси на диалог и
договаряне. Обвързано, единно и настъпателно напред!
Количествените и качествени достижения на тия процеси са
известни, има достатъчно статистика, вкл. и в създадената по инициативата
на КНСБ система от база данни по колективното договаряне разработена и
поддържана под егидата и от Националния институт за помирение и
арбитраж(НИПА).
В този, пореден наръчник, сме се постарали да включим нови
моменти особено що се отнася до съдържанието на колективните
договори. Като естествено негово приложение е и сборник от добри
практики от колективните трудови договори на редица основни членове
на КНСБ. Той е експониран на страниците на нашия Електронен синдикат
и е достъпен от всички. Забележете от всички синдикални членове,
независимо къде се намират на територията на България, в коя синдикална
организация членуват и в кое предприятие работят. Те могат да видят през
монитора не само наръчника, но и колективния трудов договор, който има
действие за тях, и да преценят хубавото и недостатъчното в него. Да
издигнат разбирането, познанието и волята си за постигане на по-добри и
хуманни условия на труд.
Авторският колектив се надява, че чрез това ново издание на
Наръчника колективното договаряне ще придобие още по-широки и посъдържателни измерения. Тоест, че този наръчник ще даде нов тласък на
колективното договаряне и ще утвърди синдикализма с оглед
перспективите на развитието, на бъдещето на труда.

Глава първа
Изисквания на Кодекса на труда, свързани с колективното трудово
договаряне като процес и процедура.
1.1. Правна уредба. Нормативни актове съдържащи норми
по КТД.
Вътрешноправната уредба на колективното трудово договаряне се
съдържа в Глава четвърта на Кодекса на труда – „Колективен трудов
договор” (чл. 50 - чл. 60 КТ). В тях се съдържат общите принципи и
положения на процеса – предмет, страни, равнища на преговаряне,
задължения на работодателя за предоставяне на информация, сключване и
вписване и т.н. В отделните раздели на Кодекса на труда има разпръснати
правни норми, допускащи колективно трудово договаряне. Те са обект на
Глава ІІ-ра на коментара.
Законът за защита от дискриминация (чл.14, ал.3, ЗЗДискр.) сочи, че
„критериите за оценка на труда при определяне на трудовите

възнаграждения и оценката на трудовото изпълнение са еднакви за
всички работници и служители и се определят с колективните
трудови договори или с вътрешните правила за работната заплата, или с
нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите в
държавната администрация без оглед на дискриминационните признаци“
(по чл. 4,ал.1. ЗЗДискр.).
На подзаконово равнище колективното трудово договаряне е
уредено в различни текстове на Наредбата за структурата и организацията
на работната заплата. Например чл. 13, ал. 1 предвижда, че „с колективен
трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с
индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни
трудови възнаграждения за:
1. постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг
период;”
Текстът на чл. 14 от наредбата урежда, че с колективен трудов
договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален
трудов договор могат да се определят по-високи размери на
допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата. Има и
други текстове в наредбата, подчертаващи ролята, мястото и значението на
колективния трудов договор.
Международно-правната уредба се съдържа на първо място в
Конвенция № 98 на МОТ относно правото на организиране и колективно
преговаряне, приета през 1949 г., и Конвенция №154 за насърчаване на
колективното договаряне, приета през 1981г., която към настоящия момент
все още не е ратифицирана от българската държава, а нейната
ратификация безспорно е наложителна.
Също така чл.28 от Хартата на основните права на Европейския съюз
говори за правото на колективни преговори и действия; чл. 6 от
Европейската социална харта (ревизирана) –„Право на сключване на
колективни трудови договори”.
1.2. Предмет на колективния трудов договор
Под предмет (чл. 50 ал. 1 КТ) на колективния трудов договор (или
въпросите по които страните могат да договарят) следва да се разбират
ония въпроси:
- от трудовите и осигурителни отношения,
- които не са уредени изрично, по задължителен начин от закона,
Кои са трудовите и кои осигурителните въпроси или отношения?
Трудови са тези, които възникват между работник и работодател по
повод полагането на наемен труд по трудово правоотношение от
работника в полза на работодателя. Тези отношения се регулират/уреждат

от Кодекса на труда. Страните определят какви въпроси, от онези които не
са уредени от закона по задължителен начин да договарят като част от
КТД. Традиционно това са свързаните със заплащането на труда,
работното време, заетостта, почивките и отпуските, осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд. Към тази група се включват и
въпросите непосредствено свързани с трудовите - професионалната
квалификация,
социално-битовото
обслужване
на
работещите,
осъществяването на социален диалог и избягване на конфликти между
работодателят и работещите и други.
Осигурителни са пък онези, които са свързани с правото на
работниците/служителите на обществено осигуряване, покриващо групата
от осигурителни рискове (общо заболяване; трудова злополука;
професионална болест; майчинство; безработица; старост и смърт).
Като част от осигурителните въпроси/отношения страните могат да
договарят допълнително пенсионно осигуряване от страна на
работодателя, въпроси на здравното осигуряване и редът за неговото
осигуряване.
Извън традиционното съдържания на разделите на КТД свързани с
трудови права страните могат да проявят инициативност и да включат като
част от колективното договаряне клаузи, които да осигурят по-добър
социален диалог в предприятието, по-добра мотивация на персонала и
конкурентоспособност. Такива са например:

уреждане на отношенията между страните, техните права и
задължения една спрямо друга;

въпроси свързани с приложението на самия КТД - влизане в
сила, ред и условия за промяна в съдържанието му, начин за контрол на
изпълнението и решаване на спорове свързани с прилагането на отделните
договорености и др.

реда и условията за присъединяване към сключения договор;

договаряне на различни бонусни схеми за заплащане на труда;

клаузи под условия обвързващи увеличението на заплащането
на труда спрямо определени обективни икономически показатели;

мерки за съвместяване на трудовия и семеен живот;

мерки за гъвкавост при кризи, като например, въвеждане на
непълно работно време при намаление на работата;

включване в КТД на въпросите за информиране и
консултиране;

договаряне на начин ред за участие на работещите във взимане
на решения в предприятието, подаване на молби, сигнали, предложения и
др.

Кои въпроси са уредени по задължителен начин от закона, т.е. по
тях не може да се договоря чрез колективен договор?
Наричат ги още повелителни или императивни правни норми.
Под закон се разбира не само нормативен акт от ранга на закон, но и
подзаконови нормативни актове (напр. наредби) издадени от Министерски
съвет или министри. Става дума за норми, в които точно и изчерпателно са
определени обемът и съдържанието на правата и задълженията на страните
и не се допуска отклонение от предписаното правило. Чрез тях се уреждат
въпроси по които законът изрично, задължително е въвел уредба условия, размери, параметри, начини на процедиране и прочие.
Следователно като част от колективен трудов договор могат да бъдат
включвани въпроси на трудовите и осигурителни отношения, които или не
са уредени със закон, или са регламентирани с диспозитивни правни
норми.
Диспозитивните норми на закона също задават правило за
поведение, но страните имат право да се отклонят от него в посока
повишаване на трудовите стандарти и подобряване на условията на труд.
В някои от тях например се използва конструкцията,” ако страните не са
уговорили нещо друго”, или „страните могат да уговорят и нещо
друго”!
Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са
по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан (чл.
50, ал. 2 КТ).
Колективният договор е средство за осигуряване на поблагоприятни условия за работещите. Чрез него се надграждат
гарантираните от законодателството минимални права. Незаконосъобразно
е включването в КТД на клаузи, които са по-неблагоприятни за
работниците и служителите от установените в закона. Установеното в
закона като права на работещите е минимумът под, който не може да се
слиза. Ако все пак в КТД се съдържат по-неблагоприятни за правата на
работници и служители разпоредби от установените минимални норми в
закона, то те ще бъдат недействителни. Тоест те не пораждат правни
последици, вместо тях ще действат съответните законови разпоредби.
Не може да се уговарят и по-неблагоприятни клаузи от колективен трудов договор, с който работодателят вече е обвързан. Тази разпоредба намира приложение при сключване на колективен трудов договор в
предприятията, при действащ браншов отраслов или общински КТД.
Работодателят е обвързан по силата на членствените си отношения с
работодателска организация, която може да е страна при сключване на трудов договор на по-високо равнище. Сключеният колективен трудов дого-

вор в предприятието трябва да урежда трудовите правоотношения по същия или по-благоприятен начин в сравнение с отрасловия, браншовия или
общински договор.
1.3. Равнища на договаряне
Възможните равнища на договаряне са три  предприятие, бранш/
отрасъл и общини (чл. 51-51в от КТ). На равнище предприятие, бранш и
отрасъл може да се сключи само един колективен трудов договор.
Повече от един КТД може да се сключва в общините, както и за
предприятия, организации и сектори, финансирани от общинските
бюджети.
Предприятието е основното ниво на договаряне. Под предприятие
се има предвид легалното определение в § 1, т.2 ДР на КТ. Всяко място предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект
и други подобни, където се полага наемен труд.
Отрасловите/браншовите договори се сключват за една или повече
дейности от Националната класификация на икономическите дейности
(КИД-2008). При липса на точна дефиниция на двете понятия се приема, че
този отрасъл обхваща повече икономически дейности от отрасъла.
Колективното договаряне по общини е териториално
определено. То се осъществява за дейности финансирани от общинския
бюджет в конкретна община. В тях се включват делегирани от държавата
дейности и местни дейности, определени в Закон за публичните финанси.
1.4. Страни по договора (чл. 51а-51в от КТ)
В зависимост от равнището на договаряне страните в колективното
преговаряне са:
а/ на равнище предприятие страните са:
- синдикалната (синдикалните) организация в предприятието
- работодателят
б/ на секторно(отрасъл, бранш) равнище страните са:
- представителни организации на работниците и служителите и
- представителни организации на работодателите.
Някои съществени характеристики за страните.
На равнище предприятие (чл. 51а КТ).
Обикновено работодателят е юридическо лице, но може да бъде и
физическо лице (§1. т.1 от Допълнителните разпоредби на КТ). Когато е
юридическо лице, то се представлява от съответния ръководител –
директор, управител или друг.
Страна по КТД в предприятието е синдикална или синдикалните
организации, ако са повече от една. Такава може да бъде и териториална

организация, т.е. организация извън предприятието. В такива организации
могат да членуват работници и служители от местни предприятия, в които
няма създадени синдикални организации (Виж ал.1 на чл. 51а думата
“синдикална” не е членувана, не е посочено изрично, че синдикалната организация трябва да е тази в предприятието).
Макар и хипотетично работници от едно предприятие могат да
членуват в синдикална организация в друго предприятие, която да води
преговори и сключва КТД с техния работодател. Чл. 4 ал.1 КТ им дава
право да встъпват свободно в синдикални организации, съобразявайки се
само с уставите им. Няма норма, която да ги ограничава само до
синдикална организация в конкретното място на полагане на труд.
Съответно, ако уставът на съответната организация позволява, работници
и служители работещи при друг работодател могат да членуват в нея. А
съгласно ал. 2 на споменатия чл. 4, синдикалната организация може да ги
представлява и защитава интересите им пред държавните органи и пред
работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните
отношения и на жизненото равнище чрез колективно преговаряне,
организиране на стачки и други действия съгласно закона.
Внимание! Страна по колективния трудов договор може да бъде само синдикална организация (представителна, или непредставителна), но в
никакъв случай друго образувание в предприятието  общо събрание на работниците или служителите (събрание на пълномощниците), инициативен
комитет или други подобни.
На равнище отрасъл/бранш.
Страни по КТД по отрасли и браншове са само представителни
организации на работниците и служителите и на работодателите.
Представителни организации са тези, които отговарят на изискванията
поставени от чл. 34 КТ за синдикатите и чл. 35 КТ за работодателските
организации. Логиката на това ограничение произтича от факта, че
колективни преговори на равнище отрасъл/бранш, обхващат и засягат поголеми групи работници и служители и целта техните интереси да са
защитени от синдикални организации с достатъчно капацитет, припознати
като представител от възможно най-голяма група работещи.
Страни по колективен трудов договор за дейности финансирани
от общинския бюджет.
На равнище община съгласно чл. 51в ал. 2 от КТ страни в процеса
на колективно договаряне са местните поделения на представителните
организации на работниците и служители, и на работодателите. По
смисъла на действащата правна норма кметът на общината не е страна
по колективното договаряне за дейности финансирани от общинския
бюджет. Независимо от това има утвърдена практика той да участва в

договарянето като преподписва в ролята на гарант дори и сключените
между поделения на представителни организации договори.
1.5. Проект на колективния трудов договор
Преговорите за сключване се организират и провеждат въз основа на
предварително изготвен договор. Договорът е сложно организирана
съвкупност, с връзки между отделните части и представлява едно цяло. За
да има добър договор предварително трябва да се подготви проект за
такъв.
На равнище предприятие проектът на КТД се изготвя и представя от
синдикалната организация (чл.51а, ал.2 КТ). Такова право е предоставено
на синдикалната организация, защото именно тя като представител на
работниците и служителите има интерес да поиска повече права за своите
членове. Работодателят няма такава правна възможност и това е логично.
Защото противното означава да действа срещу своя интерес, който е
постигането на по-висока печалба и минимализиране на разходите.
Балансът на интересите на работещите и работодателя се постига в хода на
колективните преговори, когато работодателят представя своите
предложения и становища въз основа на предложеното от синдиката.
Когато в предприятието има повече от една синдикална организация
те трябва да представят общ проект. Проектът може да е подготвен
съвместно, като няма значение в каква степен организациите са участвали
при формулирането му. Няма пречка проектът да е общ, ако само една
организация го е изготвила, а другите го приемат без резерви. В този
случаи обаче изготвилата проекта организация следва да даде съгласието
си той да бъде представен като общ. За да се улесни процеса на изготвяне
на общия проект е добре синдикалните организации да сключат писмено
споразумение за общо представителство, с което да определят процедурата
на обсъждане и подготовката му. Ако до общ проект не се стигне работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците) с мнозинство повече от половината от неговите членове (чл.51а, ал.3 КТ).
На отраслово/браншово ниво
На отраслово, браншово равнище и по общини КТД се сключва въз
основа на общ проект, изготвен и представен от всички представителни
организации на работниците и служителите в съответния отрасъл/бранш.
Равнище община
Проектът на КТД за дейности финансирани от общинския бюджет се
изготвя и представя от местните поделения на представителните
организации. Ако в дадена община има регистрирани поделения на повече

от една представителна организация всички те трябва да участват при
подготовката на проекта. Законът не дава решение за случаите, в които
синдикалните организации не стигнат до съгласие и липсва общ проект.
1.6. Сключване и вписване на колективния трудов договор
Договорът се сключва, чрез подписването му от страните. Писмената форма на договора е условие за действителност му (чл. 53 от КТ).
За работодателя подписва, лицето, което е упълномощено да
представлява работодателя , като това може да бъде управител, изпълнителен директор и т.н.
За синдикалната организация подписва нейният председател. За
това той следва да е упълномощен от синдикалната организация, която
представлява. Начинът по който се осъществява това упълномощаване е
прерогатив на самата организация. Най-често то се извършва с решение на
синдикалното събрание или на синдикалния комитет. Съответно, когато се
сключва колективен договор на ниво отрасъл/ бранш или община,
договорът се подписва от ръководителя или упълномощен представител на
работодателската организация и председателите на представителните
синдикални организации.
Колективният трудов договор се изготвя в три екземпляра  по
един за всяка от страните и един, който се предоставя за вписване в съответната инспекция по труда. Вписването се извършва въз основа на
писмено заявление на всяка от страните в едномесечен срок от
получаването му от инспекцията по труда. Към заявлението се прилага
подписан от страните екземпляр от договора и електронен образец от него.
Вписването има единствено охранително действие. То се изразява в
това, че при спор относно текста на договора достоверен е текстът, който е
регистриран. Компетентната инспекция по труда не може да отказва
вписване или да се произнася по законността на клаузите на колективния
трудов договор.
Вписването се отразява в специален регистър към инспекцията по
труда, в района, на която е седалището на работодателя. Когато работодателят има седалища в различни райони, вписването се извършва в една от
инспекциите по избор. Колективните трудови договори с отраслово и национално значение се вписват в Изпълнителна агенция “Главна инспекция
по труда”. Споровете, относно компетентната инспекция се решават от министъра на труда и социалната политика (чл. 53, ал. 3 КТ).
Копия от вписаните колективни договори се предоставят на
Националния институт за помирение и арбитраж за целите на поддържане
на информационна система за колективните трудови договори.

1.7. Времетраене на колективния трудов договор
Колективният трудов договор се смята за сключен за срок една
година, доколкото в него не е уговорен друг срок, но за не повече от две
години (чл. 54, ал.2 от КТ). Това означава, че ако страните не са
определили конкретен срок, по силата на закона срокът на действие на
договора се изчерпва с изтичане на една година от датата, на която те са го
сключили.
Страните могат да уговорят друг срок. Например една година и
половина или 20 месеца, но във всички случаи той не може да бъде подълъг от две години.
Страните могат да уговорят по-кратък срок на действие на отделни
негови клаузи. Преговорите за сключване на нов колективен трудов
договор започват не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на
действащия колективен трудов договор.
Няма пречка за отделни клаузи страните да договарят и по-кратки
срокове от 1, респ. 2 години, както и това, че за отделни клаузи той влиза в
сила преди датата на неговото сключване.
Внимание! Действието на колективния трудов договор, сключен
между организация на работодатели и синдикални организации, не се
прекратява спрямо работодател, който преустанови членството си в нея
след неговото сключване (чл.55, ал.1). А в случаите по чл. 123 и 123а
КТ завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов
колективен трудов договор, но за не повече от една година от датата на
промяната на работодателя. Става въпрос за случаите, при които е налице
промяна на работодателя, отдаване на предприятието или на обособена
част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия.
1.8. Изменение на колективния трудов договор
Колективният трудов договор може да бъде изменян по взаимно
съгласие на страните по всяко време (чл.56 КТ). Изменението се
осъществява със споразумение или анекс за изменение на отделни клаузи
или раздели. Такова изменение може да бъде постигнато само между
страни, сключили първоначалния колективен трудов договор. То е в
писмена форма, в три екземпляра - по един за всяка от страните и един за
съответната инспекция по труда, както и да бъде вписано в регистъра на
инспекцията. И в този случай към заявлението следва да се приложи
електронен образ на документа.
Под „изменение” следва да се разбира и допълнение на КТД.
Инициатива за изменение имат и двете страни. Предложението за
изменение може да касае една или няколко клаузи от колективния трудов
договор, възможно е да има искане за изменение и на цели раздели.

Преговорите и договореностите се осъществяват по реда за неговото
сключване. В практически план трябва да се знае, че предложението
следва да бъде предхождано от покана за изменение на КТД, и да е
направено в писмена форма (чл. 53, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 КТ).
При изменението на КТД важи правилото, че споразумението следва
срока на договора, т.е. то не може да бъде за срок, по- дълъг от срока на
договора.
1.9. Лица, които могат да се ползват от колективния трудов
договор
Колективният трудов договор се сключва между синдикалните
организации и работодател/работодателски организации. Работниците и
служителите не са страна по него, но договорът се прилага спрямо тях. И в
това е неговият смисъл. Неговите клаузи стават част от индивидуалното
правоотношение на работниците и се прилагат директно в него, но само на
тези от тях които са членове на синдикалната организация или
организации, която е страна по договора. Те ползват правата и спазват
задълженията по договора по силата на членството си в съответната
организация.
Работниците и служителите, които не са синдикални членове или
членуват в синдикална организация, която не е страна по договора не се
ползват директно от него. За да има действие спрямо тях, те или трябва
да станат членове на синдикална организация, която го е подписала или да
се присъединят към сключения КТД.
Присъединяването към вече сключен КТД е уредено в ал.2 на
чл.57 от КТ. Като се прилага само за колективен договор на ниво
предприятие. Законодателят не е уредил такава възможност за другите
нива на договаряне.
Присъединяването се осъществява чрез подаване на писмено
заявление до работодателя, или до ръководството синдикална организация страна по договора. Ако заявлението е изпратено само до
синдикалната организация следва тя да уведоми работодателя, за да може
съответният работник или служител да започне да се ползва от
колективния договор. Присъединяването става при условия и по ред, определени от страните по договора. Законодателят е постановил обаче, че този
ред и условия трябва да бъдат такива, че да не противоречат на закона или
да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави (т.е. да се отклоняват от
общоприетия морал). Също така трябва да се има предвид, че
договорените условия не трябва да поставят обективни пречки пред
присъединяването и да осигуряват извършването му по време на целия

срок на договора. Действието на присъединяването е занапред, т.е от
момента на депозиране на заявлението.
Присъединяването към колективен трудов договор като
волеизявление има следните характеристики:

То е субективно право. Работникът или служителят сам решава
дали и кога да се присъедини към КТД;

Доброволен акт. Присъединяване е израз на свободната воля на
работника и служителя;

Присъединяването е индивидуално. То е лично волеизявление
обективирано в изрично заявление за всеки отделен работник Към КТД не
може да се присъедини синдикална организация или същата да поиска присъединяване от името на собствените си членове;
И в този смисъл ако работодателят опитва да прилага клаузите на
КТД, извън случаите на чл. 66 ал.2 от КТ, към нечленуващи и
неприсъединили се работници и служители, то той пренебрегва свободната
воля и замества липсващото волеизявление на работниците и служителите
със своето. Като по този начин нарушава изискванията на чл. 57 ал.2 КТ.
1.10. Задължения за преговаряне и предоставяне на информация
Законът определя някои задължения на страните във връзка с
преговорите за сключване на колективен договор (чл. 52 КТ).
Отделният работодател, групата работодатели и техните организации
са длъжни:
1. да преговарят с представителите на работниците и служителите
за сключване на колективен трудов договор;
2. да предоставят на представителите на работниците и
служителите:
а) сключените колективни трудови договори, с които страните са
обвързани поради отраслова, териториална или организационна
принадлежност;
б) своевременна, достоверна и разбираема информация за
икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за
сключването на колективния трудов договор; предоставянето на
информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на
работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за
поверителност.
Смята се, че работодателят е в забава, ако не изпълни задължението
си по т. 1 на ал. 1 в едномесечен срок, а по т. 2 на ал. 1 - в 15-дневен срок
от поканата. Сроковете текат от получаване на поканата от работодателя.
Забавата е налице, когато задълженията не са изпълнение в предвидените
срокове.

Следва да се има предвид, че при виновно неизпълнение на
предвидените в чл. 52 КТ задължения в определените срокове, в резултат
на което са настъпили вреди, синдикатите имат право да предявят
осъдителен иск срещу работодателя пред съда.
По искане на работодателя при започване на преговорите за
сключване на колективен трудов договор синдикалните организации в
предприятието предоставят информация за действителния брой на
членовете си. Тук обаче става въпрос за численост, а не за списък,
съдържащ имената на членовете.
1.11. Други характеристики.
Във връзка с гореизложеното следва да посочим и това, че съгласно
чл.58 КТ работодателят е длъжен да информира всички работници и
служители за колективните трудови договори, сключени в предприятието,
по отрасли, браншове или общини, с които е обвързан, и да държи на
разположение на работниците и служителите техните текстове. А съгласно
чл.59 КТ при неизпълнение на задълженията на работодателя по
колективния трудов договор, искове пред съда могат да предявят страните
по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото
колективният трудов договор се прилага.
Друга важна характеристика, на която обръщаме внимание е, че
всяка от страните по колективния трудов договор, както и всеки работник
или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага,
имат право да предявят иск пред съда за обявяване на недействителност на
колективния трудов договор или на отделни негови клаузи, ако
противоречат на закона или го заобикалят (чл.60 КТ).
Възможностите, които КТ предоставя за водене на съдебно дело не
се използват често, тъй като всъщност подобни дела продължават повече,
отколкото е срокът на действие на съответния колективен трудов договор.
Поради тази причина в много случаи се губи правният интерес и се
обезсмисля воденето на дело.
Внимание! По възникнали въпроси можете да се обърнете за
консултация към авторите на отделните части.

Глава втора
Колективен трудов договор – раздели, законови възможности,
допустимо договаряне на клаузи, примерни текстове.
Изложението в тази глава е подредено в 17 точки. Всяка една от тях
представлява възможен самостоятелен раздел на колективен договор.

Авторите са приели това подреждане, тъй като според тях този начин
съдържа в себе си логика на взаимна свързаност, предопределеност и
последователност на разделите. Тоест коментарите, примерите,
разясненията и обясненията са структурирани по примерната структура на
КТД.
Тази структура не е задължителна, тя е само примерна, как ще
подредите разделите във Вашия колективен договор зависи от Вас.
Примерите и примерните текстове са представени в наклонен
шрифт - италик.
1. Титулна част. Преамбюл. Основни положения.
Преамбюлът е уводна част към договор (или друг важен
международен акт), в която се разясняват мотивите и целта на договора.
Не е задължително да има преамбюл, но на места такъв “вход” в
договора се е наложил и се е оформил като подход и практика. Чрез него
страните демонстрират позицията, отношението си към двустранния
диалог, колективното договаряне и конкретните въпроси, по които се
договарят. Демонстрират и пред „външния” свят добрите си намерения,
като партньори. Може да се каже, че наличието на преамбюл в договора е
въпрос на култура на отношенията между страните по договора.
Преамбюлът се предхожда от титулна част, в която се посочват
датата, страните, (в т.ч. от кого те се представляват) и правното основание
за сключване на колективния трудов договор.
В тази начална част на договора, се отразяват целите и мотивите за
сключване на договора - поддържане и развитие на двустранните
отношения, взаимно зачитане и уважение между договарящите,
добронамерено уреждане на проблеми от взаимен интерес и
предотвратяване на спорове и конфликти, развитие на предприятието и т.н.
Обикновено те декларират в тази част, че отношенията между тях се
основават на определени принципи.
Наред с целите и мотивите обикновено тук се сочи предметът на
КТД - въпросите на трудовите, осигурителните и свързаните с тях
отношения в предприятието, (отрасъла, бранша), които не са уредени с
повелителни разпоредби. Ето защо, в КТД в предприятията, по-често се
среща един смесен вариант от преамбюл и общи положения, озаглавен
обикновено „Общи положения”.
Няма пречка тук да се посочи обхвата на действие на КТД-по
отношение на кои лица той се прилага.
В тази част страните могат да декларират, че КТД е резултат на
конструктивни преговори и отразява постигнатия разумен баланс между

исканията на работниците и служителите и възможностите на
предприятието.
За да бъде ясно всичко това, предлагаме следните примерни
текстове:
Титулна част на договора
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Днес.....20…....г, в гр…......…между ..……………..... ....................
наричан
в
договора
“РАБОТОДАТЕЛ”,
представляван
от
.................………………………................................................
(трите имена на директор, управител и т.н)
и синдикалната организация в…………………………………............,
(предприятието)
представлявана от …………..…………………………..........................,
(трите имена на председателя на организацията),
наричана в договора “ОРГАНИЗАЦИЯТА”, се сключи настоящият
договор. (празните места се попълват с конкретно съдържание).
В договорите не се изписва наименованието на тази уводна част, а
директно се пристъпва към нея. Тук даваме примерен вариант за
самостоятелен преамбюл, но по-често в практиката той се смесва с
общи положения, при това с по-тесен обхват. Съзнавайки
отговорността си за развитието и просперитета на предприятието
(дружеството, организацията) за запазване, стабилизиране и увеличаване
на производството и свързаната с него заетост и като взеха предвид:
-социално-икономическите условия в страната и региона, и
възможностите и състоянието на бранша (отрасъла);
- състоянието на предприятието;
-позицията на националните представителни организации на
работниците и служителите, отразени в Националното споразумение с
което са определени обхвата и процедурата за браншовите
(отрасловите) колективни трудови до- говори;
- колективните договорености на равнище бранш (отрасъл);
- традицията на отношенията между работодателя и
синдикалната
- организация Страните по този договор декларират:
- необходимостта от развитие на двустранния диалог и
колективното договаряне в духа на европейските принципи и практики;
-възприемане на принципите на взаимно отчитане на интересите и
уважение към позицията на другия; - готовност за добронамерено

уреждане на въз- никнали трудови и социални конфликти и
необходимостта от тяхното навременно предотвратяване;
-твърдото намерение да зачитат и изпълняват клаузите на този
договор който те сключват с оглед изложените принципи и за да уредят
по взаимно изгоден начин въпросите на трудовите, осигурителните и
непосредствено свързаните с тях отношения в предприятието.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Настоящият договор урежда въпроси, свързани с полагането
на наемен труд, осигуряването на наемните работници и други,
непосредствено свързани с тях отношения в предприятието, които не са
уредени със задължителни норми в Кодекса на труда.
Чл.2.Страните по договора изразяват обща позиция, че той е
балансиран и включва взаимно изгодни клаузи, чието договаряне на
настоящият етап е възможно и изпълнимо.
Чл.3.(1) Договорът има действие и се прилага спрямо работниците
и служителите от предприятието, които членуват в синдикалната
(синдикалните) организации, които са страна по него.
(2) Спрямо работници и служители, които не членуват в
синдикалната (ите) организация (ии), страна по договора, той има
действие, ако са спазени изискванията, предвидени в раздела от договора,
уреждащ условията и реда за присъединяване към него.
Чл.4.Този договор урежда отношенията между страните в
следните раздели:
1.Трудова заетост, обучение и квалификация;
2.Работно време, отпуски, почивки;
3.Здравословни и безопасни условия на труд;
4.Работни заплати и други плащания;
5.Взаимодействие
на
страните
за
повишаване
на
производителността на труда;
6.Социално-битово и културно обслужване и подпомагане;
7.Договаряне на осигурителните отношения;
8.Условия за синдикална дейност;
9.Доброволно уреждане на колективни трудови спорове;
10.Присъединяване към КТД;
11.Допълнителни разпоредби и заключителни разпоредби;
Чл.5. Договорът се сключва за срок от ……………
Забележка:
1. Няма пречка срокът на договора да бъде включен в общите
положения.

2. В общите положения могат да бъдат включени и други
текстове, които уреждат отношения извън конкретните раздели на
договора.
2.Право на синдикатите и наемните работници на информация
и консултация и колективния трудов договор.
В КТ има различни хипотези на правна уредба на правото на
информация (чл. 52, ал.1 т.2, б. ”б”; чл.130, чл.130а, чл.130б от КТ), но в
своята съвкупност те се отнасят, значими са и за процедурите и процесите
на колективното договаряне. Основен спрямо колективното договаряне е
чл.52, ал.1, т.2, б. ”б” КТ. Съществено е значението на чл.130 и чл.130г
КТ.
Внимание!
1. В посочените по-горе членове от КТ е посочено най-общо кои са
случаите и по какви, най-общо посочени въпроси, по които работниците и
служителите трябва/могат да бъдат информирани. Законът не съдържа
конкретика по същество на отделните въпроси, които следва да се пояснят
чрез информация и консултация, не съдържа и
организационни
механизми, чрез които това право в неговата многообразна същност да
бъде реализирано. Такива няма и в подзаконовите нормативни актове.
Поради тези причини правото на информиране и консултиране би
следвало да се реализира включително и в решаваща степен по ред и при
условия, уточнени между страните в КТД и приложенията към него.
2. Информираността на СО, като преговаряща в процеса на
договарянето, има решаващо значение с оглед широтата,
задълбочеността и ефективността на договора, в неговата цялост. Без добра
информация
за
икономическото,
финансовото,
технологичното,
организационното и прочие състояния на предприятието, за пазарите, за
конкурентоспособността и реализацията на продукцията и прочие не е
възможно да се водят качествени преговори.
3. Като цяло в КТД могат да се включват клаузи свързани с
информираността на синдикатите и на работниците в различни раздели на
КТД. Например в частта, уреждаща въпроси свързани с трудовата заетост,
с образованието, квалификацията и преквалификацията (вж. следващата
част на Наръчника). Това означава, че клаузи съдържащи изискване за
провеждане на консултации и предоставяне на изначална или съпътстваща
информация могат да бъдат договаряни в различните части на колективния
договор. Няма пречка да се създаде и самостоятелна част на договора
уреждаща комплексно всички въпроси свързани с информиране и
консултиране. В практиката обикновено клаузи свързани с договарянето се
уреждат разпръснато в договорите.

Разработването на ефективен механизъм за прилагането на нормите,
свързани с правото на информация е от изключителна важност, защото то
пряко кореспондира с чл.21 от Европейската социална харта (ЕСХ), чийто
протокол от 1985 г. дава възможност за колективна жалба при
нарушаването му.
2.1. Член 52, ал.1, т.2, б. ”б” КТ. Според него работодателят има
задължение да предоставя на представителите на работниците и
служителите, в т.ч. синдикалните организации - страна по КТД,
своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и
финансово състояние на предприятието, която е от значение за сключване
на колективния трудов договор чл. 52, ал.1 т.2, б. ”б” КТ. Такава
информация (видове, носители, въпроси и т.н.) обикновено се
предоставя по искане на СО във фазата на водене на преговори.
Няма пречка в договора да бъдат договорени клаузи, свързани с
договарянето с изменението и допълнението на договора в резултат на
настъпили изменения в обективната среда, чрез тях в бъдеще ще се уредят
правата и задълженията, сроковете, носителите и други подобни, чрез
които информационно ще се обезпечават преговори по изменение и
допълнение или сключване на нов КТД.
Примерен текст:
„Чл.. (1) Страните по договора взаимно се информират и
предоставят информация за факти и обстоятелства, които имат
значение с оглед изменението или допълнението на КТД, както и за
информация от значение за сключване на следващ КТД, след изтичане
срока на настоящия.
(2)Работодателят или определени от него (по изричен и съобщен на
другата страна по договора начин), длъжностни лица, предоставят
информация на другата страна по договора относно :
а/...............................................................................................
б/...............................................................................................
в/...............................................................................................”
Внимание!
Работодателят може да откаже да предостави информация, с
разпространяването на която би могло да му се нанесат непоправими
вреди, или може да даде информацията като поиска от синдикатите да я
съхраняват поверително и да се ползват от нея само за целите на
договарянето.
Внимание!
Значима за воденето на преговори по сключване или изменение на
колективен договор информация може да се обезпечи, да се набави и чрез
представителите на работниците и служителите по чл.7а КТ по реда на

чл.130г и в сроковете по чл.130в КТ. На тях работодателят е задължен да я
предостави. Разбира се, те носят отговорност за неразпространението й с
оглед нейната конфиденциалност. Но при определени условия и при
спазването на закона тази информация може да е от полза при водене на
преговори за КТД. Ето защо е добре да бъдат избрани такива
представители по реда на чл.7а и следващите от КТ. Подробности за тези
представители и техният избор, както и всичко свързан с тях, можете да
научите от сайта на КНСБ или от Националния център за информиране и
консултиране към КНСБ.
2.2. Базов текст по отношение на информацията като цяло,
независимо каква и за какво е чл.130 КТ. На негова основа могат да се
включват в проектите за КТД различни клаузи. Чрез тях ще се договори
получаването на определен вид информация, която от своя страна СО да
предоставят на работниците и служителите. Всички те се опират на
уреденото в ал.4 на чл.130 от КТ право на работниците или служителите –
„на своевременна, достоверна и разбираема информация за
икономическото и финансовото състояние на работодателя, което е от
значение за трудовите им права и задължения”. Става дума за всякаква
информация, касаеща цялостното състояние на съответния работодател, от
производството, през сделките които сключва и изпълнява, финансовите
наличности, за активите и пасивите, но която е от значение за
работниците и служителите. Тоест значима в трудовоправен (условия на
труд, заплащане) и социално-осигурителен план. Информацията освен, че
е предназначена за работниците и служителите в предприятието, може да е
от значение и за воденето на преговори за изменение или допълнение на
КТД, вкл. за нов КТД.
Примерен текст.
„Чл. ... По писмено искане на синдикалната организация с
конкретно определени въпроси и съдържание работодателят предоставя
информация, която е от значение за работниците и служителите по
въпроси свързани с:
1.икномическот състояние на предприятието и перспективите за
трудовата заетост в него в период от 1, 2 години напред...;
2. възможните промени в организацията на труда и евентуалното и
отражение върху заетостта и равнището на трудовите
възнаграждения;
3. технологично обновление на производството и евентуалните му
отражения върху образователни и квалификационни изисквания спрямо
заетите в предприятието.”
Обект на договаряне могат да бъдат и правила и процедури,
свързани с предоставянето и ползването на информацията.

Например
“Задължението за предоставяне на своевременна, достоверна и
разбираема информация за икономическото и финансовото състояние,
което е от значение за трудовите права и задължения на работниците и
служителите в предприятието, се реализира при ред и условия,
договорени между страните и установени в Приложение към договора,
касаещо достъпа до информация, което трябва да бъде прието не покъсно от 1 месец от влизане в сила на настоящия КТД.”
Подобни правила (в примерния текст) могат да включват:
1. създаване на унифицирани бланки - образец за искане на
информация;
2. въвеждане на отделен регистър, в който да бъдат завеждани
исканията за достъп до информация;
3. определяне на срок, за предоставяне на искането за информация
и други подобни.
В ал.5 на чл.130 от КТ е регламентирана правна възможност с КТД
работодателят и синдикатите да договарят и други практически мерки за
информиране и консултиране освен тези, които вече са посочени в закона.
На практика това означава, че посредством КТД може да се договорят
различни от обичайните форми на информиране и консултиране на
работниците и служителите. Тоест няма ограничение, напротив нормата
дава възмжност страните по колективния договор да се споразумеят
информирането и консултирането да се извършва не само по реда и по
въпросите на чл.130, чл.130а, чл.130б и чл.130в, но и при други, неуредени
изрично то закона хипотези.
Например когато работодателят реши да въведе удължено работно
време или едностранно ще въведе непълен работен ден за някои работници
и служители, може в КТД да се запише процедурата за информиране и
консултиране на синдикалните представители с оглед получаване на
своевременна и достоверна информация, която налага тези промени в
режима на работното време.
Също така е възможно и в тези случаи в КТД да бъде предвидена
следната процедура: общ регистър; едно и също длъжностно лице по
администрирането ѝ; едни и същи задължени длъжностни лица; еднакви
срокове. Разбира се, в този случай трябва да се съобразят особеностите на
двете разпоредби от закона (чл.136а и чл.138а от КТ) и да се създадат в
КТД отделни текстове, които да отразяват тези специфики.
В заключение в тази посока е добре да се оценят възможностите за
въвеждане на съвременните технологии в процеса на искане и
получаване на информация, доколкото е допустимо и възможно, не само

от технологична гледна точка, но и от гледна точка на сигурност и
конфиденциалност на информацията.
3.Трудова заетост, обучение и квалификация
Привличането и задържането на работници/служители в
предприятия, сектори, а и като цяло в страната, може да бъде по-ефективно
чрез колективното трудово договаряне на различните нива. Следва да се
държи сметка за обстоятелството, че работодателя по начало има интерес
да привлича, квалифицира и задържа работници и служители. В мащабите
на Европа, това добре се вижда, особено в държави, които имат ролята на
донори на работна ръка. Този обективен факт дава основание да търсим
пътища и подходи и чрез колективното договаряне да се подпомага и
отговаря на този интерес.
Правните норми, които дават възможност за колективно договаряне
по въпросите трудовата заетост в Кодекса на труда са няколко и общо
взето групирани текстове – по информираността – чл.130КТ, чл.130а КТ,
чл.130б и чл.130 в КТ; по стажуването – чл.233а – чл.233в КТ, по
образованието и квалификацията – чл. 228а – чл.236 КТ.
3.1.Чл.130 КТ е основен в посока на предоставяне на информация на
работниците и служителите и задължава работодателя да информира и
консултира, чрез предоставяне на информация на синдикалните
организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7
и 7а, както и да вземат предвид тяхното мнение при провеждане на
консултациите. Текстът дава много възможности за договаряне в КТД.
Член 130 КТ може да служи като основание за много и различни клаузи в
КТД.
Ето един примерен текст:
„Работодателят и определените чрез КТД длъжностни лица
предоставят на представители на синдикалните организации
информация относно:
1..........
2..........
3.............
Информацията се предоставя при отправено искане, по установени
с образци искания и справки, приложени към договора.
Искане за един и същи вид информация не може да се прави повече
от 2 пъти годишно, освен при екстремни обстоятелства.
3.2. Чл. 130а, ал. 1 и 2 КТ е от значение в случаите на масово
уволнение. Той също дава редица възможности за информиране,

договаряне, уточняване на възможности за сключване на конкретни
споразумения, чрез които да се намали негативния ефект от
предприеманите от работодателя действия.
Примерен текст:
„В случаите на масово уволнение, работодателят и синдикална
организация формират съвместна работна група,(комисия), която
подготвя всички необходими информационни и координиращи процедури
относно предстоящото масово уволнение.
Чрез групата работниците и служителите се уведомяват за:
- причините за планираното уволнение;
- броя и категорията на работниците и служителите, които ще
бъдат уволнени;
- периода и етапите, в които ще се извърши уволнението;
- предвидените критерии за подбора на работниците и
служителите, които ще бъдат уволнени.
Групата подготвя и проект за споразумение между синдикалната
организация и работодателя чрез което се минимализират или
предотвратяват евентуалните последици от масовото уволнениепреминаване на непълно работно време, ползване на неплатени отпуски,
други.
Работодателят представя на създадена двустранна комисия в
сроковете по КТ и КТД решение на компетентен орган за удостоверяване
на обстоятелствата, налагащи уволнения и могат да придобият масов
характер спрямо икономическата характеристика на предприятието.“
3.3. С чл.130б КТ урежда задължение за информация и консултации
при промяна на работодателя. Правото на информация възниква при
всички случаи на промяна на работодателя, визирани в чл.123, ал.1, т.1-7
КТ и чл.123а от КТ се разпростира върху точно определени въпроси, които
са изчерпателно посочени в чл.130б ал.1 т.1-4 от КТ.
При почти пълната липса на процедурни правила в тези разпоредби
страните по КТД могат да разпишат в договора как ще се осъществява това
право. И тук стои въпросът и необходимостта да се утвърдят в КТД
или приложение към него, бланки за искане и предоставяне на
информация; длъжностно лице, което да администрира процедурата;
срокове за подаване на информацията и др. Кодексът на труда задължава
работодателите-прехвърлител и приобретател да информират синдикатите
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. 3КТ.
Съгласно закона работодателят- прехвърлител по чл.123 или старият
работодател по чл. 123а е длъжен да предостави информацията по ал.1 в
срок най-малко два месеца преди извършването на промяната. Кодексът на
труда предвижда, че 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. Това означава, че срокът за
информиране в случаите на чл.123 и чл.123а от КТ може да се
договори в КТД да бъде по-дълъг или вместо предвидения в закона
двумесечен срок информирането да се извърши в 3 месечен срок преди
прехвърлянето или промяната на работодателя. Трябва обаче да се
прецени внимателно дали това е уместно и дали спазването му е обективно
осъществимо.
Добре е в КТД да се посочи процедурата, при която ще се извършат
консултации, когато някой от работодателите предвижда мерки по чл.123
ал. 4 и чл. 123а, ал.3 по отношение на работниците и служителите от
своето предприятие. В КТД е добре да се предвиди реда, по който
работодателят и синдикатите преди извършване на промяната ще
проведат своевременно консултации и ще положат усилия за
постигане на споразумение с представителите на синдикалните
организации относно тези мерки. В КТД може да бъде договорена
процедурата за извършване на тези консултации:
1. редът за свикване на заседанието: как ще се отправят
поканите за него, в какъв срок преди заседанието трябва да бъдат поканени
представителите на работодателя и синдикатите и да им бъдат
предоставени материали, съществени за провеждане на консултациите;
2. на колко заседания ще се проведат консултациите;
3. редът за провеждане на заседанията и т.н.
Текст, който може да бъде включен в КТД по отношение
информиране и консултиране в случаите на промяна на работодателя при
условията на чл.123 и чл.123а от КТ е следният:
Пример:
„ В случай, когато се извършва промяна по чл.123, ал.1 от КТ и
чл.123а от КТ, работодателят е длъжен да уведоми синдикатите наймалко 2 месеца преди настъпване на последиците за трудовата
заетост.”

Следва да се има предвид, че в чл. 130в, ал. 1 и ал.2 КТ
законодателят извърши промени, които са в резултат от правното уреждане
на три атипични форми на заетост – надомна работа, работа от разстояние
и работа чрез предприятие, което осигурява временна работа. Съгласно
законовите разпоредби в случаите по чл. 7а работодателят е длъжен да
предостави на избраните представители на работниците и служителите
информация относно:
3. „...броя на работниците и служителите, изпратени от
предприятие, което осигурява временна работа, или за намеренията си да
ползва такива работници и служители;
4. възможните съществени промени в организацията на труда,
в т.ч. при въвеждане на надомна работа и работа от разстояние. След
предоставянето на информацията по ал. 1 работодателят е длъжен да
проведе консултации по въпросите по ал. 1, т. 2 - 4.”
И при този случай е приложим посоченият при чл.130 „а“ КТ пример
за подготовка на нарочно споразумение за смекчаване последиците от
предстоящата промяна.
За обучението и професионалната квалификация на работниците
и служителите в колективния трудов договор може да бъдат договорени
клаузи. Правната уредба, даваща основание е разписана в глава
единадесета „Професионална квалификация“ в КТ:
3.4. В чл.228а, ал. 1 и 2КТ работодателят има задължение да
осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната
квалификация на работниците и служителите, както и при продължително
отсъствие на работника да му се осигури условия за запознаване с
новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие.
Примерен текст:
„ Работодателят осигурява на работниците и служителите
годишно обучения за поддържане на професионална квалификации.“
„ В случай на продължително отсъствие на работник/служител да
бъде осигурено обучение едноседмично припомнящо/въвеждащо обучение,
а при новости в работата, настъпили през времето на неговото
отсъствие да бъде осигурено обучение според спецификата на работа, но
не по-малко от десет дни“.
С развитието на предприятието, в краткосрочен и средносрочен
план, в КТД е добре да бъде предвидени клаузи за обучение и развитие на
заетите.
Примерен текст:
„ Работодателят предлага на синдикалната организация политика
за обучение и развитие на заетите в предприятието.

Работодателят се задължава да осигури непрекъснато повишаване
на уменията и компетентността на работниците.
На база стратегията за развитието на предприятието,
двустранната комисия изготвя ежегодни заявки за професионална
квалификация и преквалификация на фирмения персонал.
Заявките за обучение се подават от работодателя в:
Дирекция „Бюро по труда“ през първото и трето
тримесечие на календарната години, с цел осигуряване на средства за
обучение по програми и мерки от Националния план за насърчаване на
заетостта.
в Комисията за заетост към областния съвет за развитие.
Тези заявки Комисията ще използва при изготвянето на регионалната
стратегия за развитие и регионална програма за обучение и заетост на
трудоспособното население в дадения регион.”
Осигуряването на средства за обучение на персонала ще става чрез
кандидатстване по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и програми и мерки на Националния план за действие по
заетостта.“
3.5. В Чл. 233а КТ изрично е записано, че стажуването се извършва
под наставничеството на работодателя или на определено от него лице –
наставник. Наставник трябва да притежава квалификация по същата или
сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от
три години трудов стаж или професионален опит по тази професия. В тази
връзка в КТД може да бъде договорено избора на наставник, както и броя
стажанти, за които той ще отговаря.
Примерен текст
„При разкриване на стажантска програма в предприятието
работодателят обсъжда със синдикалната организация лицата, които
ще бъдат наставници и определя броя на наставниците в зависимост от
естеството на професията и натовареността за дадената позиция.
Наставникът, преди да започне своето наставничество преминава
обучение за наставници, което е осигурено от работодателя.
Всеки наставник отговаря за максимум ….. стажант/стажанти.“
Няма пречка през КТД да се предвидят и общи занимания с
учениците, чрез които да придобиват знания за индустриалните отношения
и социалния диалог.
Намираме за полезно в КТД да бъде записан конкретен
ангажимент за създаване и работа на двустранна комисия по въпроси
на трудовата заетост на работниците и служителите, развитието на

тяхната професионална квалификация и обучение, осигуряването на
преход при освобождаване от заетост и др.
Примерен текст
„ Създаване на Двустранна комисия с участието на представители
на работодателя, отдел „ Човешки ресурси“ и синдикалната организация
по въпроси са свързани с трудовата заетост на работниците и
служителите, развитието на тяхната професионална квалификация и
обучение, осигуряването на преход при освобождаване от заетост и др.
Обхвата на дейността на двустранната комисия включва следните
дейности:

Разработване на политики и конкретни мерки запазване и
разкриване на нови работни места;

Оценка на необходимото професионално обучение на
работната сила в предприятието;

Създаване и планиране условия и дейности за повишаване на
професионалната квалификация на работната сила;

Въвеждане на принципи и механизми за професионално и
кариерно развитие на работното място;

Въвеждане на частична заетост;

Плаващо и гъвкаво работно време в зависимост от
естеството на работа;

Разработване на политики за осигуряване на трудов преход
при освобождаване от заетост.“
С цел защита на работната сила на предприятието би могло да бъде
записана отделна клауза за създаване на механизми за това.
Примерен текст
„ С разширяване дейността на предприятието пропорционално да
бъдат разкрити нови работни места.“
3.6. Чл. 329 КТ предвижда подбор на работници и служители,
длъжностите при закриване на част от предприятието, както и при
съкращаване в щата или намаляване на обема на работата. За случаите на
преструктуриране на работния процес в предприятието, в КТД е
необходимо да бъде предвиден конкретен текст.
По отношение критериите за подбор на работниците и служителите
при масово уволнение, извън законоустановените в чл.329 КТ критерии
договорната свобода позволява да се предвидят освен професионални, така
също и социални, икономически и други критерии за подбор. Могат да

бъдат възпроизведени като клауза в КТД понастоящем отменените ал.2 и 4
на чл.329, например:
“В случаите на масово уволнение по реда на Закона за
насърчаване на заетостта за целите на подбора работодателят ще
спазва следните изисквания:
1.при равна квалификация и еднакво изпълнение на работата
предимство за оставане на работа имат работниците и служителите,
които имат по-тежко семейно или материално положение или
здравословно състоя- ние;
2.при равна квалификация не могат да бъдат уволнявани
работници или служители, чиито съпрузи са регистрирани като
безработни, както и работници или служители, които единствени
осигуряват издръжката на семейството си.
Тази забрана не се прилага по отношение на работници или
служители, които имат друг месечен доход в размер, по-голям от две
минимални месечни работни заплати, или притежават имущество, което
може да им осигури доход в този размер, както и по отношение на
работници или служители, които сами представляват семейството,
освен ако последните държат издръжка.”
Като цяло раздела за трудова заетост дава много възможности за
интерпретации на различни норми от КТ, вкл. и по отношение на
трудовите договори, приемане на работници през режими на договори с
предприятия за временна заетост (ПОВР), вкл. през разделите за работното
време, отпуските и обезщетенията.
4. Атипично заети – надомни, дистанционни работници, заети
чрез предприятия за осигуряване на временна работа (ПОВР).
В Кодекса на труда в раздел VIII а-в на глава V са регламентирани три
вида атипична заетост:
-надомна работа (чл.107б-чл.107ж КТ )
-работа от разстояние (чл.107з- чл.107п КТ )и
-работа чрез предприятие осигуряващо временна работа(чл.107р чл.107ч КТ ).
Тези форми на полагане на труд се извършват по трудово
правоотношение, но имат своите особености, които ги отличават от
стандартната трудова заетост поради което ги наричаме ”атипични”. При
надомната работа и работата от разстояние това е работното място, където
се престира труда. Като при надомната работа това изначално е домът на
работника или друго помещение по негов избор извън предприятието на

работодателя му. Така той има ограничен или реално може да няма
никакъв досег с предприятието и другите работещи в него.
Работата от разстояние също предполага трудовата дейност да е
изнесена извън помещения на работодателя и, но нейна характерна черта е,
че е използването на информационни технологии, както и с това, че преди
изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на
работодателя. С други думи, работното място по трудово правоотношение
за работа от разстояние може и да не бъде трайно и постоянно фиксирано
извън предприятието, а да се променя. Като е възможно да се съчетават и
редуват работа в работа от разстояние с полагане на труд в помещението
на работодателя.
При работата, чрез предприятие за осигуряване на временна
работа
особеностите
произтичат
от
сложното
„триъгълно
правоотношение“, при което работникът или служителят има формално
правоотношение с предприятието за временна работа, но реално престира
труд в предприятието ползвател, където е изпратен от агенцията за
временна работа.
Важно е да се подчертае, че въпреки особеностите при трите
атипични форми на работещите чрез тях са изравнение като статут
останалите работници в предприятието. Те имат същите права,
включително колективни такива. Имат право да се присъединяват към
синдикална организация в предприятието и да участват в общото събрание.
За дистанционните работници е въведено изискването да им се осигури
възможност за активно участие в синдикалния живот в предприятието и
мерки за преодоляване на изолацията. И трите групи работещи имат
възможност по силата на синдикално членство да се ползват от колективен
трудов договор в предприятието на общо основание по чл. 57 ал. 1 КТ и да
се присъединяват към такъв по реда на чл. 57 ал. 2 КТ. Като работещите
чрез предприятие за временна работа разполагат с тези права в
предприятието ползвател, където на практика осъществяват трудова
дейност, но също така няма юридически пречки, които да ги ограничат да
се сдружават синдикално и да водят колективни преговори с агенцията за
временна работа.
Видно е, че при сключване на колективен трудов договор работещите
чрез трите атипични форми не бива, а и не могат да бъдат третирани
различно от другите работещи. Те се ползват на общо основание от
всички по-благоприятните условия, които предвижда колективният трудов
договор. Но особеностите в правната им уредба дават възможност за
въвеждане на конкретни специални клаузи регулиращи и допълващи
тяхното положение и осигуряващи реализация на права.

За надомните работници чрез колективния трудов договор могат
да се уреди в детайли задължението на работодателя по чл. 107г т.7 КТ да
осигури ползване от тях на същото по обхват и размери социално-битово и
културно обслужване, каквото осигурява и на работниците или
служителите, които работят в неговите помещения, относно столово
хранене, търговското обслужване, ползване на спортни съоръжения и
други подобни. Също така да се регламентира общ начин на отчитане на
свършената работа и размерът на трудовото възнаграждение за единица
изработка. Как ще се осъществява повишаването на квалификацията на
надомните работници, осигуряването на материали от работодателя и др.
При работата от разстояние самият законодател е преценил, че
правната уредбата на този вид работа няма как да е изчерпателна и оставя
сериозно пространство за допълнително договаряне, като най-лесно и
ефективно този режим на работа може да се уреди чрез колективно
договаряне. Затова и неколкократно в рамките на Раздел VIII "б" насочва
към възможността в колективен договор да се уреждат различни въпроси
свързани с осъществяването на работа от разстояние. Като реда и
условията, за преминаване към такъв режим на работа (Чл.107з ал.3),
преминаването от дистанционна към работа в помещение на работодателя,
както и въвеждането на смесен режим на работа (чл.107 ал.6), редът за
възлагане и отчитане на работата от разстояние и др. Също така най-лесно
е именно в колективен трудов договор да бъде договорено как ще се
осъществи интеграцията на дистанционните работници с другите
работници предвидена в чл. 107 н.
В колективният трудов договор също могат да се уговарят клаузи,
които уреждат специфичен статут и реализацията на правата, които
кодексът предвижда за временните работници. Като съдържанието на
изискуемото съгласно т.10 на чл. 107 х ал. 1 право на първоначално и
продължаващо обучение, осигуряването на възможности за израстване и
професионална мобилност - включително преминаване на постоянна
трудова заетост в предприятието и други.
5.Работно време, отпуски, почивки
Правото и възможностите на договаряне по въпросите на работното
време, почивките и отпуските произтича от Кодекса на труда. С него са
установени само минимални права и стандарти. Липсата на изрична
правна уредба по даден въпрос също дава възможност на страните да
договарят.
По-надолу в системен ред - работно време, отпуски и накрая
почивки ще представим правните норми и примерни текстове за КТД. Те

не са изчерпателни, а сам насочващи. По подробни и конкретни текстове
можете да откриете в секторните сборници с добри практики, които са
съставени от основните членове на КНСБ.
Работно време
5.1. Чл.135, ал.1 и 3 КТ, които установяват максималната нормална
продължителност на дневното и седмично работно време. Това дава
възможност да се договаря работно време с по-малка продължителност на
работното време за деня или за седмицата. Така договореното работно
време се смята за пълно работно време и не дава основание за намаляване
на трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя
по трудовото правоотношение.
Примерен текст:
“Нормалната продължителност на работното време през деня
е ……….… часа, а за седмицата ..……… часа”.
5.2. Чл.136а,ал.1КТ – по производствени причини работодателят
може с писмена заповед да удължава работното време и да го компенсира
чрез съответното му намаляване пред други, след
предварителна
консултация с представителите на работниците и служителите, доколкото
в колективния трудов договор не е предвидено друго.
Възможностите за предвиждане на друго в колективния трудов
договор, могат да бъдат следните:
- консултация за въвеждане на удължено работно време се
провежда със синдикалната организация – страна по договора. По този
начин се изключва възможността за провеждане на консултация по чл.
136а, ал. 1 КТ с други представители на работниците и служителите;
- удължаване на работното време се въвежда след съгласуване със
синдикалната(ите) организация(и) – страна по договора;
- удължаване на работното време е допустимо при наличието на
производствени причини от обективен характер, конкретизирани от
работодателя за всеки отделен случай.
В колективния трудов договор страните могат да определят и
начина, по който работниците и служителите ще бъдат уведомени за
издадената заповед на работодателя за удължаване на работното време (чл.
8, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).
Примерен текст:
“Страните се споразумяха писмената заповед за въвеждане на
удълженото работно време да бъде направена видна на работниците и
служителите чрез съобщение, поставено на видно място в работните
помещения, или чрез подпис на работника или служителя”.

5.3. Чл.138, ал.2 КТ – при намаляване обема на работа
работодателят може да установи едностранно за период от 3 месеца в една
година непълно работно време за работниците и служителите в
предприятието или негово звено, след предварително съгласуване на
представителите на работниците и служителите.
Разпоредба на чл. 9 от НРВПО установяват реда, начина и срока на
съгласуване въвеждането на непълното работно време.
Установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ се
извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай не
по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно
работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места,
за които се въвежда непълно работно време, продължителността на
работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на
синдикалните организации и представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 КТ.
Определеният в чл.9 от Наредбата
срок за уведомяване на
работниците може да се договори с КТД да бъде по-кратък.
При съществуваща опасност от прекратяване на трудовото
правоотношение през месеца, следващ месеца на преминаването към
непълно работно време, е възможно изпреварващо в КТД да се уговори, че
дължимите обезщетения при уволнение се изчисляват от брутното
трудово възнаграждение за пълно работно време.
Това е така, защото при едностранно въвеждане на непълно работно
време не би трябвало да води до едностранно намаляване на трудовото
възнаграждение. Принципът в КТ обаче е, че трудово възнаграждение
се определя според времетраенето. По тази причина винаги би било
добре, ако с КТД да се договори клауза, която да позволява при
прекратяване на трудовото правоотношение веднага след едностранно
въведено непълно работно време да се изчисляват на база последното
получено брутно трудово възнаграждение от работника за пълно работно
време.
Примерни текстове:
- “Писменото съгласие по чл. 138, ал. 2 КТ се дава от
синдикалната(ите) организация(и) – страна по договора, в срок не покъсно от 3 дни преди издаване на заповедта по чл. 9 от НРВПО. За всеки
отделен случай страните се споразумяха съгласието да се отнася за
периода на въвеждане на непълно работно време, обхвата на
работниците и служителите за цялото предприятие или отделно негово
звено, както и продължителността на работния ден, която не може да
бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на
изчисляване на работното време”.

- “Дължимите обезщетения на работник и служител при
уволнение през месеца, следващ месеца на въведено непълно работно време
се изчисляват от последното получено от него брутно трудово
възнаграждение за пълно работно време”.
5.4. Чл.139аКТ (1) Поради особения характер на работата
работодателят след консултации с представителите на синдикалните
организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7,
ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден.
(2)Не може да се установява ненормиран работен ден за
работниците и служителите с намалено работно време.
(3)Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран
работен ден, се определя със заповед на работодателя.
(4) Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни
при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след
изтичането на редовното работно време.
(5) В случаите по ал. 3 работниците и служителите имат право освен
на почивките по чл. 151 и на почивка не по-малко от 15 минути след
изтичането на редовното работно време.
(6) В случаите по ал. 3 общата продължителност на работното време
не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична
почивка, установена с този кодекс.
(7)Работата над редовното работно време в работни дни се
компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни
и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд.
Примерен текст:
“Категориите работници и служители, които работят при
условията на ненормиран работен ден се определят от работодателя
след проведени консултации със синдикалната(ите) организация(и) –
страна по договора организации и с представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ.
Списъкът на тези категории може да се променя по реда на
неговото съставяне”.
Отпуски
5.5. Чл.155, ал.2 КТ – размерът на основния платен годишен отпуск
е не по-малко от 20 работни дни.
Страните по КТД могат да се договорят за по-големи размери
на основния платен годишен отпуск в зависимост от: продължителността
на общия придобит трудов стаж от работниците и служителите;
продължителността на трудовия стаж придобит при същия работодател;
други критерии, свързани с ниво на изпълнение на възложената работа и
др.

Примерен текст:
“Работниците и служителите имат право на основен платен
годишен отпуск, както следва:
21 работни дни - при трудов стаж до 5 години
22 работни дни - при трудов стаж от 5 до 15 години
23 работни дни - при трудов стаж над 15 години
Посочените размери са примерни и страните могат да договорят
други размери и при други критерии, произтичащи от предмета на дейност
на предприятието”.
5.6. Чл.155, ал.3 КТ – някои категории работници и служители в
зависимост от особения характер на работата имат право на удължен
платен годишен отпуск. Категориите работници и служители, които имат
право на такъв отпуск са
изчерпателно
изброени в чл. 24-31 от
Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Посочените
размери за различните категории работници и служители следва да се
смятат за минимални, съгласно чл. 155, ал. 3, изр. 2 КТ и чл. 156а КТ.
По-големи различни размери на удължен платен годишен отпуск за
една и съща категория работници и служители могат да бъдат договаряни в
зависимост от критерии, приети от страните.
5.7. Чл.156, ал.1 т.1 КТ – право на допълнителен платен годишен
отпуск имат работещите за работа при специфични условия и рискове за
живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или
намалени, независимо от предприетите мерки. Минималният размер на
този отпуск е 5 работни дни.
Този отпуск е допълнителен и неговия размер се добавя към
полягащия се размер на основния размер платен годишен отпуск на
работника или служителя.
В Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява
допълнителен платен годишен отпуск - Приложение № 2 към ПМС № 267
от 12.12.2005 г.( Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от
28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6
Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 18
Февруари 2020г) се определят видовете работи, извършвани при
специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да
бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите
мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като
допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и
служителите.
В КТД може да се заложат клаузи, които да дават допълнителни
критерии за определяне на по-голям размер на този отпуск за работници и
служители.

Например в КТД може да бъде заложен текст, с който да се договори,
че при по-голяма продължителност на работата от половината от
установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното
време, извършвана в среда на специфични условия и рискове за живота и
здравето, както и работа при повече по вид вредни ( специфични) условия,
на работника и служителя се установява по-голям размер от 5 дни
допълнителен платен годишен отпуск.
Работниците и служителите, които имат право на допълнителния
платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на
работодателя след предварителни консултации с представителите на
синдикалните организации и с представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова
медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с
оценката на риска.
Примерен текст:
1.“Работниците и служителите, членове на синдикалната
организация – страна по договора и присъединилите се по ред и условия,
определени в него, имат право на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от
предприетите мерки и на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при ненормиран работен ден съгласно списъци, които са
приложения № ……. и № …… към настоящия договор и са изготвени
съвместни от страните”.
Примерен текст:
2.“Категориите работници и служители, които имат право на
допълнителен платен годишен отпуск по чл.156, ал.1 т.1 от КТ се
определят със заповед на работодателя само след проведени
предварителни консултации със синдикалната(ите) организация(и) –
страна по договора организации и с представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, със службата по трудова медицина и с
комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на
риска.
Заповедта на работодателя по чл156, ал.1 т.1 от КТ за тези
категории може да се променя по реда на нейното съставяне”.
5.8. Чл.156, ал.1 т.2 КТ – право на допълнителен платен годишен
отпуск имат работници и служители за работа при ненормиран работен ден
в размер не по-малко от 5 работни дни. Критерии за определяне на поголеми размери на този допълнителен платен годишен отпуск може да
бъде честотата и продължителността на ангажираността на работниците и
служителите за изпълнение на трудовите си задължения след изтичане на

редовното работно време в работни дни. Тези критерии са свързани с
компенсаторния характер на този отпуск.
Примерен текст:
“Работниците и служителите, членове на синдикалната
организация – страна по договора и присъединилите се по ред и условия,
определени в него, имат право на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от
предприетите мерки и на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при ненормиран работен ден съгласно списъци, които са
приложения № ……. и № …… към настоящия договор и са изготвени
съвместни от страните”.
5.9. Чл.157, ал.1 КТ – работодателят е длъжен да освобождава от
работа работника или служителя:
1. при встъпване в брак - 2 работни дни
2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването,
както и 1 ден след него
3. при смърт на родител, дете, съпруг,
брат, сестра и родител на
другия съпруг или други роднини по права линия- 2 работни дни
Тези отпуски са лично право на работника или служителя, но за тях
може да се заплаща възнаграждение според уговореното в колективния
трудов договор.
2. За ползвания отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1-3 КТ на работника или
служителя се изплаща възнаграждение от работодателя в размер,
определен по реда на чл. 177 КТ.
5.10. Чл. 159, ал. 1 КТ урежда отпуск на синдикални дейци.
За осъществяване на синдикална дейност от нещатните членове на
централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните
организации, както и нещатните председатели на синдикалните
ръководства в предприятията имат право на платен отпуск в размери,
установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа за
една календарна година.
В КТД може да се договори текст за по-голям размер на отпуск за
синдикална дейност.
Примерен текст:
“Нещатните синдикални дейци, посочени в чл. 159, ал. 1 КТ имат
право на платен отпуск за участие в синдикална дейност за една
календарна година в размер на
………… работни часа или дни. Синдикалният деец е длъжен да
уведоми работодателя за ползване на този отпуск не по-късно от ………..
ден (дни) преди неговото начало”.

5.11. Служебни и творчески отпуск са уредени в чл. 161 КТ
Чл. 161.(1) На работника или служителя може да се разрешава
платен или неплатен служебен или творчески отпуск при условия и по ред,
установени в колективен трудов договор или в споразумение между
страните по трудовото правоотношение.
(2) Времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 се
зачита за трудов стаж.
(3) Ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните
изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато
заемат съответната синдикална длъжност.
(4) (Работник или служител, който е член на представителен орган в
европейско търговско или кооперативно дружество, има право на отпуск за
обучение, необходимо за изпълнение на функциите му. Размерът на
отпуска и възнаграждението, което се дължи по време на ползването му, се
уговарят в колективен трудов договор или по споразумение между
страните по трудовото правоотношение.
Такъв отпуск може да бъде уговорен за работници и служители,
членове на синдикалната организация - страна по договора, за участие в
мероприятия, организирани от ръководствата на централните и
териториални организации, към които тя членува.
Примерен текст:
Чл161ал.1,т.1 от КТ
1.“Работници и служители, членове на синдикалната организация –
страна по договора, имат право на платен(неплатен) отпуск в размер на
…………… работни дни през календарната година за участия в
мероприятия,
организирани от ръководствата на централните и
териториални организации (конгреси, конференции, обучение и др., като
времето на отпуск се зачита за трудов стаж).”
Примерен текст по чл.161 ал.1 т.3 от КТ:
2. „За времето на избора като щатните изборни синдикални дейци
ще се считат в платен отпуск за времето, докато заемат съответната
синдикална длъжност. Възнаграждението дължимо за отпуска по чл.161,
ал.1 и ал.3 от КТ се заплаща на синдикалния лидер пропорциално от
работодателя и синдикалната организация, където заема щатна
длъжност и се определя по реда на чл.177 от КТ.“
5.12. Чл.168, ал.1 КТ – ако е уговорено в КТД, работничка или
служителка с 2 живи деца до 18-годишна възраст има право на 2 работни
дни, а работничка или служителка с 3 или повече живи деца до 18-годишна
възраст – 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този

отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае и не
може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на
трудовото правоотношение.
Примерен текст:
“Работничка или служителка, член на синдикалната организация –
страна по договора, както и присъединилата се към сключения КТД по
ред и условия определени в него, има право на платен отпуск по чл. 168 КТ
за всяка календарна година в размер на ……. Дни за 2 живи деца до 18годишна възраст и в размер на……дни за 3 и повече живи деца до 18годишна възраст .
Право на този отпуск има и работник или служител, който вместо
майката се грижи за отглеждане на децата”.
5.13. Във всички случаи на договаряне на по-големи размери на
платени отпуски следва да се отчита състоянието по ползването на
отпуски за минали години.
Няма пречка, чрез колективния трудов договор да се възприеме
някакъв режим за планиране на отпуските. Подобна възможност
свързваме с чл.173 КТ относно реда за ползване на платения годишен
отпуск и особено с неговата алинея 4, според която работодателят има
право да предостави ползването на платения отпуск когато след като е
поканил работник/служител да ползва отпуска си, последният не е поискал
ползването му.
Примерен текст:
“Страните приемат, че със заповед, издадена от работодателя, ще
се въведе ежегоден план за ползване на платени отпуски, като не покъсно от 30 март всяка година, след набиране на информация отдолу–
нагоре и по обратния ред, ще се утвърждава годишен план за ползване на
отпуските, в който ще се включват всички работници и служители от
предприятието.”
Почивки
Почивки в работния ден.
5.14. Чл. 151 от Кодекса на труда
(1) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една
или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или
служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30
минути.
(2) Почивките не се включват в работното време.
(3)В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия,
в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или
служителя време за хранене през работното време.

В КТД може да се договори текст, с който да се увеличи
минималното законоустановено време на дневната почивка на повече от 30
минути.
Примерен текст
„Дневната продължителност на работния ден е 8 часа с начало от
8.30 ч. и край 17.30 ч. и един час обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч .“
6. Здравословни и безопасни условия на труд
Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са част от
основните трудови права. С прокламирането на Европейския стълб за
социални права Европейският парламент, Съветът и Комисията
потвърдиха твърдия си ангажимент към основните права на работниците и
подобряването на условията на живот и труд. Принцип 5 от стълба
подчертава необходимостта от качествени условия на труд, включително в
иновативните форми на работа. Принцип 10 изтъква правото на
работниците „на високо ниво на защита на здравето и безопасността на
работното място“ и на „работна среда, която е приспособена към техните
професионални нужди и която способства да се удължи участието им на
пазара на труда“.
Въпреки постигнатите положителните резултати достъпът до ЗБУТ
не еднакъв в различните сектори на икономиката. Наблюдават се
съществени различията в условията на труд между малките и средните
предприятия и големите мултинационални компании. Колективното
трудово договаряне е от съществено значение за постигане на решения,
които ще доведат до намиране на единни показатели и критерии при
осъществяване на политиките за ЗБУТ, отчитайки специфичните
особености на икономическите сектори и предприятията.
Въпросите на безопасността и здравето при работа могат да бъдат
договорени в голяма част от разделите на КТД на ниво предприятие. Така
например в раздел „Заетост, обучение и квалификация” могат да се уредят
механизми и критерии за проверка и поддържането на определени
квалификационни и преквалификационни изисквания, във връзка с
усвояване на знания по БЗР. В раздел „Работно време, отпуски и почивки”
могат да се формулират договорености, насочени към: договаряне на
по-кратко от законоустановеното работно време за определени
работни места и професии, които не са включени в акт на МС за
въвеждане на намален работен ден; договаряне на допълнителен отпуск за
работа при вредни и други специфични условия на труд, в размери повисоки от минималните, предписани в Кодекса на труда; договаряне на
броя и продължителността на вътрешно сменните почивки и физиологични

паузи, които се прилагат за конкретни работни места и длъжностни лица. В
раздел „Осигурителните въпроси” е възможно да се постигат
конкретни договорености за допълнително застраховане за риска
трудова злополука и професионална болест, както и за поемане на
определени финансови ангажименти от страна на работодателя, свързани с
разходи за лечение, рехабилитация, протезиране и др., в случаите на
трудова злополука и професионална болест.
Трудът и работните места се променят постоянно, поради
въвеждането на нови технологии, вещества и работни процеси. Това води
до нови рискове и проблеми за безопасността и здравето на работещите.
Дигитализация, нови форми на заетост и ЗБУТ
Новите форми на заетост, възникнали вследствие на
дигитализацията, не са обхванати в достатъчна степен от
законодателството в областта на ЗБУТ. Процесът на дигитализация и
използване на изкуствен интелект могат да доведат до много положителни
промени в областта на ЗБУТ, но новите форми на организация на труда,
възникнали вследствие на дигитализацията, биха могли да предизвикат
нови рискове за здравето и безопасността н работниците. Тези
предизвикателства все още са извън приложното поле на правилата в
областта на ЗБУТ.
Примерни текстове в КТД:
1.Новите форми на труд, свързани с развитие на дигитализацията,
не следва да намаляват отговорността на работодателя да осигури
здравословни и безопасни условия на труд на работниците.
Работодателят
разработва и съгласува със синдикалните
организации подходящи мерки за защита на здравето на работниците при
използване на дигитални технологии, като се отчита необходимостта
от гарантиране на равновесието между професионалния и личния живот.
2. Работодателят се задължава да осигури адекватно обучение за
постигане на уменията, които са необходими на работниците, за да
могат да използват и управляват правилно новите дигитални технологии.
3.Страните се споразумяха, че работниците ще имат контрол
върху защитата на данните, свързани с устройства за дигитално
наблюдение и получаване на своевременна информация по БЗР.
Предвид усилията и цялостната тенденция към намаляване на броя
на злополуките, които причиняват увреждания и смърт на работното място
е необходимо да се обърне по-голямо внимание на свързаните с работата
заболявания, който се отличават с най-висока смъртност - ракови и
сърдечносъдови заболявания, мускулно-скелетните увреждания и
свързаните с психо социалните рискове заболявания.

Превенция на раковите заболявания, свързани
с работното място.
Раковите заболявания продължават да бъдат на първо място сред
причините за смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. Измененията в
европейската директива за защита от професионална експозиция на
канцерогенни и мутагенни на работното място е едно от най-важните
подобрения в законодателството в тази област. От друга страна обаче,
продължават да се откриват все по-голям брой канцерогенни фактори,
свързани с околната среда и с работното място.
Примерни текстове:
Страните се споразумяха за:
1.
Провеждане на периодични кампании за риска на работното
място при експозиция и работа с канцерогенни и мутагенни.
Работодателят се задължава да осигури допълнителни специализирани
изследвания за работещите с такива вещества, както и да събира
статистически данни и информация за извършени измервания на
работната среда. Освен на канцерогенни и мутагенни работниците
могат да бъдат изложени на различни други опасни вещества, като
токсичните за репродукцията вещества и наноматериалите, за които
работодателят периодично извършва съответните измервания.
2.Синдикалната организация/ии/ страна по договора се задължава
да съдейства на работодателя в процеса на идентификацията и
оценката на рисковете при работа с опасни химични вещества, чрез
ангажирането си в осъществяване на анкети, допитвания, сондажи сред
своите членове. С оглед качественото осъществяване на оценката на
риска, синдикалната организация се ангажира с привличането и на
външни експерти за осъществяване на независима и обективна оценка на
рисковете. Работодателят приема, да поеме финансовите разходи по
поисканата експертиза.
Насърчаване на специален подход по отношение на ЗБУТ за
работещите жени
Влиянието на условията на труд върху мъжете и жените е различно,
което води до различия във физическите и психологични рискови фактори,
влияещи върху тяхното здраве. Необходим е специален подход за
осигуряване на ЗБУТ по отношение на работещите жени.
Примерни текстове:
1.
Страните се споразумяха за пълното зачитане на принципите
на равенство между половете и на забраната за дискриминация, като се
предприемат необходимите мерки за премахване на насилието и тормоза
на работното място.

2.
Работодателят, съвместно със синдикалните организации
осигуряват по-голяма ангажираност на жените по процесите на вземане
на решения, свързани с БЗР.
Управление на психосоциалните рискове на работното място
Психосоциалните рискове и свързаният с работата стрес са сред
най-сериозните и нарастващи проблеми за здравето и безопасността на
работното място. Над една четвърт от всички работници съобщават, че са
подложени на стрес, свързан с работата, през цялото или по-голямата част
от работното си време. Най-често посочваните причини за стреса на
работното място са несигурността на работното място, прекомерната
работна натовареност, както и тормозът и насилието на работното място.
Необходимостта от разработването на нормативна база относно
психосоциалните рискови фактори, оценката и управлението на риска,
като се постави акцент върху предизвикателствата, произтичащи от
променящия се свят на труда. Въпреки че намирането на решения във
връзка със стреса и психосоциалните рискове е свързано със значителни
разходи, проучванията показват, че пренебрегването им се оказва
значително по-скъпо за предприятията и икономиката.
Примерни текстове:
Страните се споразумяха за:
1.
Разработване
на
процедури
за
повишаване
на
информираността на работниците относно психосоциалните рискове на
работното място, възможностите за ранна превенция и
предотвратяване на професионалния стрес.
2.
Разработване на мерки, насочени към премахване на
факторите, които имат стресогенен характер, мониторинг и контрол на
изпълнението на мерките с участието на работниците.
3.
Работодателят се задължава да осигури професионална
помощ за работниците от предприятието/учреждението за справяне с
неблагоприятните последици от психосоциалните рискове на работното
място.
Демографски проблеми, застаряваща работна сила и ЗБУТ
В контекста на бързото застаряване на европейското население,
ЗБУТ са основен фактор, свързан с по-голямата продължителност на
професионалния живот. Броят и делът на по-възрастните работници
нараства с бързи темпове. При по-възрастните работници има по-голям
риск от трудови злополуки. Необходимо да се договорят мерки за ЗБУТ,
позволяващи на по-възрастните работници да продължат професионалната
си кариера по безопасен и здравословен начин. Прилаганите понастоящем
работни практики и методи често не са привлекателни за по-възрастните
работници и лицата с частично увреждане или хронични заболявания да

продължат да работят или да се върнат на работа. По-възрастният
работник може да не е в състояние да продължи да извършва работа, за
която е необходима физическа сила, но може да има желание и
възможност да върши други дейности, които изискват по-малко физически
усилия.
Примерни текстове:
1.
Работодателят поема ангажимент за инвестиции в ЗБУТ,
съобразени с нуждите на възрастните работници и нуждите на хората с
увреждания.
2.
Работодателят ще предприеме мерки за създаване на гъвкава
организация на труда и работното време, така че възрастните
работници да имат възможност за удължаване на професионалния си
живот.
Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и
здравето на работещите и да обръща специално внимание на младите
работници. Работодателите трябва да извършват оценка на риска, преди
младият човек да започне работа, и да вземат мерки, гарантиращи неговата
безопасност.
3. Работодателят насърчава култура за безопасност и създава
условия за ангажиране на младите работници с въпросите на БЗР
4. Страните се договориха работодателят да разработи и
съгласува със синдикалната организация, страна по договора списъци на
медицинските противопоказания професии и длъжности на които се
наемат работници, навършили 18 г.
Малки и средни предприятия и ЗБУТ
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд остава
значимо предизвикателство за голяма част от малките предприятия
основно поради липса на средства и съответно по-ниски инвестиции в тази
област, както и по-малки възможности за обучение и квалификация на
работниците и служителите.
Примерни текстове:
1.
Страните се споразумяха за разработване на методи и
споделяне на знания и експертен опит за това как да се гарантира по
веригата за доставка, спазването на високи стандарти в областта на
ЗБУТ от страна на подизпълнителите и в рамките на консорциумите.
2.
Страните се споразумяха да се обърне на специално внимание
и обучение на мобилните работници, работниците мигранти и сезонните
работници, тъй като поради езикови и други бариери има по-голяма
вероятност те да претърпят трудова злополука.
Оценка на разходите, свързани с инвестиции по БЗР

В нашата страна определено са необходими по-задълбочени
проучвания, които да привлекат вниманието върху значението на
инвестициите в ЗБУТ. Инвестициите в ЗБУТ следва да се разглеждат не
само като безопасност на работното място, но и от гледна точка на
качеството на работните места.
Примерни текстове:
Страните се споразумяха за:
1.
Разработване на пътна карта от мероприятия и инициативи
за свеждане до нула на фаталните инцидентите и тежките
професионалните заболявания на работното място, като се постави
основен акцент върху насърчаване на превенцията и обмена на добри
практики в областта на ЗБУТ.
2.
Работодателят и синдикалните организации обсъждат
годишен доклад за оценка на разходите, свързани с работата увреждания
и заболявания.
В условията на криза, като тази породена от COVID-19,
работниците изпитват тревожност и безпокойство свързани както с
опасносността от заразяване, така и с възможността да загубят своята
работата и препитание. Част от фирмите се оказаха неподготвени за
посрещнат последиците от епидемията с COVID-19. Ето защо е
необходимо да има договорен финансов ресурс и мерки за подобни
ситуации.
Примерни текстове:
1.
Работодателят и синдикалните организации се споразумяха
за предприемане на мерки и договаряне чрез КТД на финансов ресурс за
осъществяване на профилактика на епидемиологични заболявания и
помощ за пострадалите работници.
„Зелени” работни места
Климатичните промени се превърнаха в абсолютен приоритет в
европейската политика. Оповестената в края на 2019 г. от Европейската
комисия Зелена сделка се поставя в основата на бъдещето икономическо
развитие на ЕС. Кръговата икономика ще бъде един от инструментите за
постигане на по-голяма независимост на Европа от чужди производители.
Повишават се изискванията за екологосъобразност и устойчивост на
продуктите и стоките, като едновременно с това се акцентира върху
значимостта ремонтните и рециклиращи дейности в бъдещата кръгова
икономика. Според нас това ще промени заетостта като цяло и ще постави
нови изисквания към уменията, способността и квалификацията на
работната сила. За да бъдат зелените работни места устойчиви, трябва да

се уверим, че те осигуряват здравословни, безопасни и достойни условия
на труд.
Примерни текстове:
Страните се споразумяха за:
1.
Разработване на методика за оценка и управление на риска
при „зелените” работни места с активното участие на синдикалните
организации.
2.
Работодателят се задължава да проведе обучения на
работещите за адаптация към променящите се условия на труд с цел
придобиване на умения, необходими за „зелените” работни места.
Приложение към т.6 - нормативни актове
7. Трудови възнаграждения
Трудовите възнаграждения са най-важният раздел, есенцията на
колективния договор. Това се предпоставя от възмездния характер на
труда – основно правило, което е разписано в чл. 242 от Кодекса на труда
(КТ). Срещу предоставената му работна сила работодателят дължи
насрещно парично възмездяване за изразходената от работника/служителя
физическа, умствена и психическа енергия.
Следователно размерът на паричното възмездяване (работната
заплата) зависи от:

качеството и количеството на вложения труд,

от сложността на изпълняваните функции и прилаганите
умения,

от образованието и професионалния опит,

от длъжностната позиция и отговорността на работата,

от специфичните условия и среда при полагането на труда.
7.1. Източници и аргументи при договаряне на трудовите
възнаграждения
Договарянето на клаузи по заплащането на труда е сред основните
приоритети на всяка синдикална организация. Правните основания за
съхраняването и развитието на тази материя в КТД са категорично ясни, а
нейният обхват, като минимум, е посочен още в Наредбата за договаряне
на работните заплати (НДРЗ), приета с ПМС № 129 от 1991 г. Няма
причини от формално естество за отклонение от традиционното
съдържание на раздела, посветен на трудовите възнаграждения.
Сравнително по-нов нормативен документ по колективното договаряне на
заплатите е Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата (НСОРЗ), утвърдена с ПМС № 4 от 2007 г., последно изменяна и

допълвана през 2012 г. Освен че се прилага при колективното договаряне,
тя играе важна роля при разработването на Вътрешните правила за
работната заплата (ВПРЗ), един основен за всяко предприятие и
организация документ, третиращ начините на формиране на работните
заплати, използваните системи на заплащане на труда, както и
съблюдаването на факторите, влияещи върху начисляването на
индивидуалните работни заплати. Поради тези причини от съществено
значение е синдикалната организация да бъде представена не само при
приемането на ВПРЗ, но и активно да участва в тяхната разработка и
актуализация. Това е пътят за отстояване на интересите на работниците и
служителите.
В рамките на общия проект за КТД (чл.51а, ал.2 КТ) синдикалната
организация разработва и частта на раздела за заплащането на труда.
Внимание!
Нормално е предложенията за нови клаузи и размери да отразяват
максималистичното синдикално виждане. Разумно е обаче да се подготви
и втори, песимистичен вариант, отчитащ евентуалното несъгласие на
работодателя по конфликтни въпроси с аргумента за финансови
затруднения на предприятието. Разработването на поне две алтернативни
позиции ще подпомогне синдиката, когато по време на преговорите всяка
от страните прави едни отстъпки за сметка на други постижения, търси се
приемливият компромис, уточняват се условия или по-късна дата за
въвеждане на отделни договорености.
Обективността на оценката на труда е отправна точка в процеса на
колективно договаряне. За разлика от индивидуалното трудово
възнаграждение, което е обвързано пряко с индивидуалния принос,
колективното договаряне отразява обективната среда и общите
фактори, при които се формират равнищата и ръстовете на заплатите
(общо и по категории персонал).
При подготовката на предложенията би следвало да се ползват
договореностите от браншовия или отрасловия КТД в областта на
заплащането на труда. Ако липсва такъв договор или пък браншовото
договаряне не е приключило, това разбира се не блокира работата на
синдикалната организация по колективните преговори и не ограничава
правото й да сключи КТД на фирмено равнище. Трябва да се има предвид
обаче, че клаузите постигнати в браншовия/отраслов КТД имат
задължителен характер и те са отправна точка за преговорите на ниво
предприятие.
Правилото е – браншовите договорености са валидни за
обвързаните с членство предприятия от бранша, но те са фундамент,

източник за договаряне и надграждане с по-благоприятни условия на
следващите, по-ниски равнища на колективно договаряне.
Затова най-често браншовите КТД дефинират минимално ниво на
заплащане, обикновено над МРЗ за страната, или пък начални заплати по
категории персонал, които могат и следва да бъдат надграждани при
преговорите в предприятията и организациите. За тази цел – много важно е
да се ползва като аргумент в преговорите информация за средните нива
на заплащане по сравними професии и позиции на браншово и
регионално ниво.
Източници на информация.
Много от средните и големи фирми членуват в организации, които
събират и обработват такава информация, предоставят я за ползване на
своите членове, с оглед поддържането на конкурентни нива на заплащане.
Отделно мениджърите по УЧР имат също свои национални или секторни
организации, които осъществяват много активен обмен на информация.
Трети възможен източник са изследователско-консултантски компании,
като Индъстри уоч. Поддържането на конкурентна среда по заплащането
на труда в браншов и регионален аспект е благодатна почва за
колективното договаряне и тук всяка допълнителна информация в
сравнителен план би била много силен аргумент в преговорите.
Използването на статистически данни има също важно значение за
формирането на синдикалната оферта, касаеща както нивата, така и
динамиката на работните заплати. Такава информация по икономически
дейности (класификатор А 96) и по области може да се изиска от НСИ, но
за улеснение на синдикалните лидери тя се поддържа и в базата данни за
целите на колективното договаряне в Електронния синдикат на КНСБ.
От там могат да се ползват динамични редове за средната работна заплата
(нива, номинален и реален ръст), за заетите лица и наетите по трудово
правоотношение, за разходите за труд, за структурата на разходите за труд
и др. Там могат да се намерят и редица други консултационни, аналитични
материали, конкретни казуси и примери на „добра практика”.
Всички
стратегически
документи
на
Конфедерацията,
специализирани издания и публикации, решения на колективни органи,
изследвания на ИССИ в областта на издръжката на живот и заплащането
на труда, също са достъпни на сайта на КНСБ. Важното в случая е, че те
отразяват синдикалната гледна точка и в този контекст те би следвало да са
в основата при разработването на преговорните позиции на синдикалните
лидери и преговарящите на различните нива – национално, отраслово,
браншово, фирмено и общинско.
Не на последно място, от особено значение е получаването на
информация за финансовото и икономическо състояние на

предприятието, която се съдържа в отчетните статистически форми, които
се попълват на месечна и годишна база. Работодателят е задължен да
предоставя такава информация по силата на чл. 52 (1), 2б от КТ, която
следва да бъде „своевременна, достоверна и разбираема ... и от значение за
сключването на колективен трудов договор”. На практика обаче често пъти
е налице отказ от предоставяне на информация под претекст за
„поверителност и възможни вреди за работодателя от разпространяването
й”, а основанието за това се съдържа в същата законова норма. За целта е
добре, предварително да бъде съгласуван и взаимно договорен набор от
показатели и индикатори, който да бъде подкрепен и с условия за ползване
и гарантиране на конфиденциалност.
7.2. Договаряне на работни заплати (минимална, начална и
основна)
7.2.1. Минимална работна заплата за предприятието
Практиката показва, че договарянето на минимална работна заплата
(МРЗ) за предприятието е най-често използваният инструмент при
сключването на КТД. Това се дължи на прилагането в България на
механизма на законоустановена МРЗ за страната, поради което тя се счита
за отправна точка при формиране на политики и стратегии за доходите от
труд. Обикновено минималната работна заплата за предприятието е
по-висока от тази за страната, но също толкова срещана практика е те да
са еднакви. Размерът й до голяма степен се определя от
браншовите/отраслови характеристики, сложността и тежестта на масово
прилагания труд, но не последно място и от фирмената политика.
Работодател, който плаща „на равнището на МРЗ за страната” не се ползва
с добър имидж, затова и съвременният мениджмънт разчита на една поотворена към работниците политика по заплащането на труда.
В по-благоприятна позиция са и фирмите, които са покрити с
браншов/отраслов КТД. Обикновено на това ниво се договарят
механизми, които гарантират по-високо равнище на минималната заплата
над МРЗ за страната. Това става чрез фиксирането на коефициент за
обвързване (примерно 1,4), което осигурява не само регулярно
актуализиране на нейния размер, следвайки динамиката на националната
МРЗ, но и поддържането на постоянно съотношение (40%) над нея. Друг
използван прийом е определянето на инфлационен праг, достигането на
който автоматично задейства предварително дефиниран компенсационен
ръст на браншовата/отрасловата минимална работна заплата. В случая
трябва да се използва индекс на потребителските цени, който отразява
натрупаната инфлация при база месеца на сключване на КТД. Практически

много удобен за тази цел е Калкулаторът на инфлацията, инсталиран на
сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/node/2445).
Подобни автоматични механизми имат разбира се и някои
недостатъци – напр. продължително замразяване на МРЗ за страната
(какъвто бе случаят 2009-2011 г. за повече от 2 г. и половина) задържа и
ръста на минималната заплата в бранша. Продължителна дефлация (20142017 г.) пък обезсмисля втория вариант на автоматичен механизъм –
използването на инфлационен праг.
Фирмената МРЗ трябва да следва динамиката на браншовата МРЗ и
да я надгражда по възможност. В миналото (края на 90-те години и малко
след 2000г.) често пъти за ориентир на политиката по МРЗ служеше
официалната линия на бедност, като размер и темп на нарастване. Целта
беше – нетният размер на МРЗ да надвишава линията на бедност. По-късно
(след 2003 г.) ежегодно договаряните минимални осигурителни доходи по
икономически дейности и 9 групи персонал очертаваха конкретните
минимални стойности в предприятието и най-ниската от тях следваше да
кореспондира с фирмената МРЗ.
Сега практически тези ориентири са остарели и практически
неизползваеми. На преден план все повече изпъква необходимостта МРЗ
да се стреми към необходимите средства за издръжка на живота.
Концепцията „заплата за издръжка” (Living Wage) се налага в
международен план както на регионално, така и на браншово равнище и тя
представя нов престижен модел на политиката по заплащането на труда
като минимален стандарт. Изследванията у нас и в чужбина показват, че в
България „заплатата за издръжка” варира между 900 и 1200 лв., в
зависимост от вида и големината на домакинството/семейството. Ако за
голяма част от предприятията този минимален стандарт е все още висок, то
несъмнено има фирми, които могат и трябва да наложат такава политика.
Подобен опит следва да се популяризира и да се използва в процеса на
колективно договаряне на ниво компания.
7.2.2. Начални и основни работни заплати
Договарянето на начални и основни работни заплати е единен
процес, регламентиран в НСОРЗ. „Основната работна заплата е
възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи,
задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или
длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество
на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на
сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на
100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми” (чл.4 (1)). За
оценяването й са формулирани 4 основни критерия – сложност на труда,
отговорност на труда, тежест на труда и параметрите на работната среда.

Размерите и механизмите за формиране на основната работна
заплата се определят в колективния трудов договор и/или в
индивидуалните трудови договори, но задължително се вписват във
ВПРЗ на предприятието. Това означава, че системите на заплащане имат
пряко отношение към тях. Началните заплати са основни заплати, които
характеризират стартовото ниво, от което започва диференциацията в
основните заплати за всяка една професия.
В практиката се използват различни степенни скали с
интервали/диапазони, в които се вместват индивидуалните основни
работни заплати, в зависимост от уменията и квалификацията на
работника/служителя и заеманата длъжност. Началните заплати са
диференцирани в зависимост от горепосочените 4 критерия или
използването и на други допълнителни. В най-опростения си вид една
такава примерна скала може да изглежда по следния начин:

Шлосер
Стругар
Монтьор
Заварчик
Инженер

I степен
Начална
РЗ – лв.
710
800
1000
1500
1600

II степен
(интервал –
лв.)
720-750
810-840
1010-1040
1510-1560
1630-1700

III степен
(интервал –
лв.)
760-800
850-890
1050-1100
1570-1620
1730-1800

IV степен
(интервал
– лв.)
810-860
900-950
1110-1170
1630-1700
1830-1900

Vстепен
VI степен
(интервал – (интервал
лв.)
– лв.)
870-930
940-1010
960-1020
1030-1100
1180-1230
1240-1300
1710-1800
1810-1910
1930-2000
2030-2130

Договарянето изсква оценка и степенуване на работните места и
длъжностите, за да се стигне до основните заплати, които се вписват в
използваната скала и система на заплащане – повременна, сделна, акордна
или друга (бонусна). В голяма част от поделенията на МНК в България въз
основа на оценка на работното място се изготвя „вътрешен
класификатор на длъжностите”, който определя нивата и съотношенията
на заплатите, които са типични за конкретните работни места, професии и
длъжност. В най-общ вид основните критерии, по които се изготвят
механизмите за оценка на работните места в тези поделения на МНК, са: 1)
степен на трудност на извършваната дейност; 2) разновидност на
извършваната дейност; 3) значимост на тази дейност за финансовите
резултати на фирмата; 4) знания и умения на изпълняващия, които той
трябва да притежава при управлението на процеса; 5) необходимост от
вземане на отговорни решения, т.е. сложност на работа, креативност и
новаторство; 6) възможност и необходимост от заместване и съвместяване
с други длъжности.
Много е важно да се придържаме към нормативното правило,
съдържащо се
в ал.2 на чл.4 от НСОРЗ: „С колективен или
индивидуален трудов договор не може да се заменя основната работна

заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и
плащания”. Стремежът на работодателите към все по-голяма гъвкавост в
заплащането на труда води до намаляваща част на основната заплата и
включването на различни видове бонуси (за резултат, за представяне),
вследствие на което постоянната/твърдата част от брутната заплата губи
своето значение.
Най-добре е да се придържаме към 70-80% относителен дял на
основната работна заплата в брутната. Спадането на този дял под 60%
вече крие големи рискове, защото гъвкавите елементи на заплатата не са
гарантирани.
Нарастването на основните работни заплати е водещ принцип и той
задължително трябва да присъства в КТД. В процеса на договаряне можем
да използваме процентен ръст или да се фиксират нови стойности на
началните заплати и на степенните интервали. Освен това, в зависимост от
конкретния случай, синдикалната оферта може да бъде по-гъвкава и да
съдържа алтернативи:

да включва диференцирано нарастване на основните заплати за
различните категории персонал и професии;

да се опира на два или повече варианта (песимистичен,
реалистичен, оптимистичен);

отложено, или поетапно нарастване (на отделни стъпки) на
работните заплати;

комбинация от различни методи (първоначална твърда сума и
последващ процентен ръст.
Когато КТД е с двугодишен срок на валидност, трябва да се включат
конкретните параметри на повишението на началните и основните заплати
по периоди/години или пък да се предвиди сключването на анекс по
заплатите за втората година на действие на КТД.
Европейската формула, която се използва в договарянето на
работните заплати включва два основни компонента – достигнатата
производителност на труда и натрупаната инфлация в периода на действие
на предишния КТД, или тя има следния вид:
Ръст на РЗ (%) = Ръста на ПТ (%) + Ръста на ИПЦ (%)
Или, ако производителността на труда е нараснала с 1.4%, а индексът
на потребителските цени бележи ръст от 1.1%, то синдикалната оферта за
преговорите би следвало да бъде минимум 2.5%, което теоретически
предполага:

възмездяване трудовия принос на работника за увеличението
на производството;

запазване на покупателната способност на дохода от труд при
увеличението на потребителските цени.

Това е много добре работеща формула, но при достигнато високо
равнище на работните заплати, като база за постоянно подобряване на
жизнения стандарт, макар и с ниски темпове. Освен това, трябва да се има
предвид, че при определена организация на труда и непроменени
технологични условия, производителността на труда има някаква горна
граница и не може да се повишава безкрайно.
Изследванията на продължителни периоди в най-новата история на
България показват, че на макрониво не може да се установи такава пряка
зависимост на нарастване на работните заплати съобразно
производителността на труда. Това наложи в преговорите да се включи и
една трета компонента, която на различни етапи отразява съвкупност от
различни фактори, като промени в конкурентоспособността, пазарите за
реализация, социално-осигурителната и данъчна тежест, съотношението на
разпределение на добавената стойност между труда и капитала и др.
Всички тези фактори следва да бъдат заложени в аргументацията на
синдикалната оферта на ниво компания.
Особено значение имат те при колективното договаряне в
мултинационалните компании. Процесите на глобализация са
предпоставени от стремежа към намаляване на разходите за производство,
респ. търсенето на по-евтина работна сила, и в крайна сметка
оптимизиране на печалбата на компаниите. В последните две десетилетия
обаче те са съпътствани от динамично развитие на новите технологии,
дигиталната икономика и съвременни форми на мениджмънт. В същото
време развиващите се интеграционни процеси на стария континент и
кохезионните политики поставят нови изисквания към възмездяването на
труда.
Концепцията за „равно заплащане за равностойни работни места
и труд с еднаква добавена стойност” набира скорост в обединена Европа
и налага нов подход. Това важи с особена сила за мултинационалните
компании (МНК), които следва да прилагат еднакъв подход към
заплащането на труда в поделенията си, локализирани в различни държави
членки на ЕС, т.е. при определяне и изчисляване на заплатите да се взема
предвид единствено и само влиянието на два фактора – производителност
и паритет на покупателна способност2.

Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в
сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна
условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява
покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно
количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги
в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество
национална валута.
2

Например: Двама работника на една МНК, работещи на сравними,
равностойни работни места във филиали на компанията в Германия и
България при еднаква производителност на труда произвеждат средно
месечно добавена стойност в обем от 5 000 евро. При брутна работна
заплата на германския работник от 3 000 евро, ако вземем предвид
актуалните ППС за Германия и България (данни на Евростат) се получава
коефициент 0,4869. Прилагането на този коефициент показва, че при една
и съща производителност на труда и при съществуващата разлика в
ценовите равнища, брутната работна заплата на българския работник би
следвало да бъде минимум 1 460 евро или 2 856 лв., за да гарантира
еднакъв стандарт на живот на двамата работници. В случая българският
работник е равнопоставен, а работодателят печели цели 1 540 евро от него
поради разликата в ценовите равнища, респ. цената на труда.
7.3. Договаряне на доплащания по КТ и др. нормативни
документи
По отношение на договарянето на допълнителни трудови
възнаграждения, разбира се е валидна общата постановка на чл. 50 от КТ,
че щом отсъства повелителна разпоредба на закона, по отношение на едно
или друго допълнително възнаграждение (като вид и/или размер), то е
възможно такова да бъде договорено. Разбира се, самият Кодекс на труда
(раздел ІІІ, глава Дванадесета) е предвидил някои допълнителни
възнаграждения като видове, които във всички случаи подлежат на
прилагане при наличие на условията, за които са предвидени.
Практиката показа, че за разлика от регламентиране на определянето
на началните и основни заплати, доплащанията са много по-често обект на
колективното трудово договаряне. Това е така, защото Кодексът на труда
най-общо е дефинирал тези елементи на брутното трудово
възнаграждение, като почти по всички тях е допустимо да има договаряне,
както по отношение на техния размер, така и по вид.
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
(НСОРЗ), от своя страна пък регламентира допълнителните
възнаграждения като условия за прилагане в някои от случаите, а и
определя размерите им като минимални норми. Това е естествена
предпоставка те да имат особен акцент при договарянето. „С колективен
трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с
индивидуален трудов договор могат да се определят по-високи размери на
допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата” (чл.14
от НСОРЗ). Трябва да отбележим по повод на цитираната норма от
НСОРЗ, че почти не са известни случаи на индивидуално договаряне на
допълнителни трудови възнаграждения, в смисъл че прилагането им се

отнася до всички работници и служители в определените случаи и при
дефинираните условия, дори и когато не е налице колективен трудов
договор.
Макар преобладаващата част от допълнителните възнаграждения да
са били винаги класически елемент на заплащането на труда, през
годините, вероятно именно поради факта, че са предмет на колективното
договаряне нормативно определените им минимални размери останаха
непроменени и почти се обезсмислиха като стойностни величини.
От гледна точка на КТ и НСОРЗ допълнителните възнаграждения
(ДВ), които могат да подлежат на регулиране и чрез колективните
трудови договори са:

За извънреден труд

За нощен труд

За времето, през което работникът е на разположение на
работодателя

За образователна и научна степен

За придобит трудов стаж и професионален опит
С колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната
заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и
други допълнителни трудови възнаграждения за:

постигнати резултати от труда – текущо, за година или за друг
период;

промени в условията на труд с временен характер, които водят
до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия,
увреждащи здравето на работника;

участие в печалбата;

други (съобразени спецификата на съответното производство
и/или предприятие).
7.3.1. Допълнително възнаграждение за извънреден труд
Много важни правила, които следва да бъдат съобразени при
подготовката за договаряне по въпроса се съдържат в Глава VІІ, раздел ІІ
на Кодекса на труда(чл.143-150 КТ). Там се съдържа дефиницията за
извънреден труд, забраната за регулярното му прилагане, ограниченията на
продължителността му, редът за отчитането и пр. Познаването на всички
тези норми е важно не толкова за целите собствено на заплащането на
извънредния труд, а защото непознаването им вреди на тяхното правилно и
законосъобразно прилагане и влече санкции. Затова чрез договореностите
в КТД е редно да се изяснят всички подробности, свързани с изискванията
на закона по този въпрос и ангажирането на синдикалните ръководства с
процеса на прилагането им.

И така, на уреждане в КТД по извънредния труд могат да
подлежат:

Въпроси на неговата организация (как и кога се издава
заповед, как се известяват засегнатите работещи, как и от кого се
установява ситуация, при която може да се откаже полагането на
извънреден труд, ролята на синдикалната организация/ръководството в
тези случаи и пр.). Тук можем да добавим и продължителността на
извънредния труд във всеки отделен случай, тъй като законовият текст на
чл.146 от КТ определя максимална продължителност, както за дневна
продължителност, така и за седмична и месечна такава.

Редът за неговото отчитане, при това не толкова от гледна
точка изискването на КТ това да става за цялата година, след като тя е
изтекла (чл.149 КТ), макар че и по този въпрос е редно да има яснота в
КТД – кой води тази отчетност, периодите на нейното попълване, мястото
на съхраняване на книгата и разбира се, достъпът на синдикалния комитет
до самата книга и др. По-важното е да се договори ред за информиране на
работещите за положения извънреден труд месец за месец, а след изтичане
на годината за натрупаните часове/дни извънреден труд, ако такъв е
полаган. Препоръчително е тази информация да е коректно
индивидуализирана, защото, както е известно, извънредният труд е
елемент, с който се увеличава осигурителния стаж на тези, които са го
полагали. Това означава, че времето на извънреден труд трябва да се
отразява отделно от стандартното време за осигурителен стаж и за него да
се подава индивидуална информация към осигурителната институция. Ето
защо е необходимо да бъде договорен стриктен ред и работещите да са
коректно информирани, както оперативно през годината, така и след
изтичането й.

Увеличеното заплащане за часовете извънреден труд
(нормативните регулации практически поставят знак на равенство между
увеличено заплащане и допълнително възнаграждение за извънреден
труд). Напълно допустимо е договаряне на клаузи, касаещи
допълнителното плащане за извънреден труд, тъй като чл. 262 от КТ
определя само минимални размери на доплащането, отнесени към
нормален работен ден, почивни и празнични дни и национални празници.
Досегашната практика на договаряне сякаш не е изявила някакви
сериозни трудности или неразбиране при договарянето по темата
извънреден труд, освен че рядко могат да се срещнат разгърнати
договорености, които да регулират целия процес – информиране,
прилагане, отчитане, заплащане. Акцентът, доколкото могат да се срещнат
такива договорености, е свързан обикновено с доплащането.

За да насочим договарящите се страни към по-обхватно договаряне
по приложението на извънредния труд ще набележим някои изходни
постановки, които да насочат синдикалните комитети при включване на
клаузи, касаещи извънредния труд в съдържанието на КТД.

Допълнително възнаграждение (увеличението) за извънреден
труд в размер не по-малък от гарантираното в Кодекса на труда се
начислява към полагащата се за часовете извън установеното работно
време заплата при повременна система, а при заплащане по сделна
система (според изработеното) – към заработката по норми и разценки
за това време;

Увеличението и в двата случая се изчислява като с конкретния
процент се увеличава сума, получена на база основната работна заплата
и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер по
индивидуален трудов договор.

Но базата, върху която ще се изчислява увеличението също
подлежи на договаряне (чл. 262 ал.2);

Количествено измерването на положения извънреден труд се
извършва въз основа на текущата отчетност в предприятието за
фактически отработеното време в часове, като то се сравнява с нормата
работни часове за съответния период:
а) при подневно отчитане на работното време сравняването е между
фактически отработените часове и месечната норма работни часове;
б) при сумирано изчисляване на работното време се сравняват
фактически отработените часове за целия период на сумиране с нормата
работни часове за същия период (допустимо е сумиране на работно време
от седмица до максимум 6 месеца);
в) нормата работни часове през периода на сумиране се
изчислява, като броят на работните дни за съответния период се умножава
по броя на часовете за нормална продължителност на работния ден, след
като е предварително извършено превръщане на отработените през нощта
часове (от нощни или смесени смени) в дневни часове с коефициент 1.143;
г) превръщането на нощните работни часове в дневни има
предназначение единствено да се провери съответствието на фактически
отработеното работно време с нормата работно време за периода на
сумирането. То няма и не може да има каквото и да било отношение към
заплащането на труда, което се прави на база фактически положени часове
извънреден труд.
д) заплащането за часовете положен извънреден труд на практика
съдържа две отделни части – заработеното в това време нормално трудово
възнаграждение и допълнително трудово възнаграждение. При
повременно заплащане заработеното се изчислява като броят на часовете

извънреден труд се умножи по часовата заплата по индивидуалния договор
на работника или служителя. При сделното заплащане се определя от
сумата на заработеното по норми и разценки в часовете извънреден труд.
е) когато работата през официален празничен ден се явява и
извънреден труд, допълнителното възнаграждение за извънреден труд се
формира на три основания:

възнаграждение за отработените часове или заработката на
нормените работници;

допълнително възнаграждение за работа на официален празник
(равно поне на полагащото се възнаграждение, респективно заработката) и

допълнително възнаграждение за извънреден труд.
7.3.2. Допълнително възнаграждение за нощен труд (чл.140 КТ)
По отношение доплащането за нощен труд законодателството не
дава твърде много свобода при договарянето. Не могат, например, да се
променят времевите граници на нощния труд, тъй като са определени от
самия закон. На договаряне подлежи единствено допълнителното
възнаграждение за всеки отработен нощен час в диапазона между 22.00 ч.
и 6.00 ч. В НСОРЗ минималното доплащане за тази цел е определено на
равнище 0,25 лв., а от 1 януари 2021 г. минимумът ще бъде на ниво 1.00 лв.
Естествено в КТД, в зависимост от възможностите на предприятието и
умението да се аргументира по-висок от минимума размер, сумата може да
надвишава минимума в пъти.
За целите на успешното договаряне на повишен размер на добавката
за нощен труд ще споменем, че няма нормативна забрана тази добавка да
се диференцира съобразно тежестта и отговорността на изпълняваната
трудова дейност. Същевременно редица авторитетни изследвания сочат,
че изпълняването на трудова дейност през нощта е многократно по
стресово и по-натоварващо, отколкото в нормалното дневно работно
време.
7.3.3. Допълнително възнаграждение за времето на оставане на
разположение
Уредбата
е
в
чл.139,
ал.5
КТ
и
НАРЕДБА
№
2
от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за
разположение на работодателя). Това допълнително възнаграждение не
намира много широко приложение във всички сектори, доколкото
оставането на разположение на работодателя в извънработно време е
характерно за някои специфични области на полагане на труд. Но
например, в сферата на медицината, на енергоснабдяването,
водоснабдяването и редица други дейности, както и при непрекъсваемите
процеси, характерът на работа налага работници/служители с някои

специалности и дейности да са на разположение и само в случай на нужда
да се явят на работните си места и да изпълняват трудовите си задължения.
Кои са тези работници и служители (длъжности и работни места) би
трябвало да е предварително ясно, като това се впише в Правилника за
вътрешния трудов ред, а би следвало да е упоменато и в условията по
трудов договор на съответните лица. Минималната добавка е почти
символична – 0,10 лв. за всеки час или част от него на разположение. В
предприятията, в които се прилага изискването за оставане на
разположение, е задължително да се договори допълнително
възнаграждение за оставане на разположение на ниво поне половината от
минималната часова работна заплата (1,50–1,70 лв. на час). Има всички
основания за това, тъй като става дума за извънработно време, което
практически не може да се ползва свободно.
7.3.4. Допълнително възнаграждение за образователна и
научна степен
За да има смисъл това допълнително възнаграждение да е обект на
договаряне в КТД, трябва да се знае, че такова допълнително
възнаграждение се полага само когато съответната образователна и научна
степен е изрично посочена като изискване за заемане и изпълняване на
съответната длъжност.
Тук възможността е единствено да се договори по-висок размер от
минимума, определен в НСОРЗ:
 15 лв. на месец за образователна степен „доктор”, и
 50 лв. на месец за научна степен „доктор на науките”.
Преценката дали да се договори по-висок размер от минимума и
какъв да бъде той, трябва да се прави в зависимост от това, до колко
лицата със съответната степен я прилагат в ежедневната си работа.
7.3.5. Допълнително трудово възнаграждение за придобит
професионален опит и трудов стаж (чл.12 от НСОРЗ т.н. „клас”).
Предназначението на това възнаграждение личи от наименованието
му. С нарастването на трудовия стаж естествено нарастват, и рутината, и
опита, и познанията на работещите. Доколкото уредбата е многократно
променяна, а и голяма част от работодателите никак не са склонни да
определят това възнаграждение като допълнително, нормативният ред за
неговото определяне бе доста усложнен, ако въобще се прилага. Нещо
повече – някои компании, вкл. мултинационални, търсят механизми за
компенсиране на по-младите и по-малко опитни работници и служители,
чрез по-високи основни възнаграждения и бонуси, тъй като те не могат да
получат достатъчно високи добавки за трудов стаж и професионален опит.
Концепцията на такива работодатели е, че възнагражденията за трудов
стаж и професионален опит са дискриминационни и демотивират по-

младите служители и работници. Ролята на колективния договор, освен
всичко друго, е да гарантира законовите права на работещите по найточния и най-добрия начин.
Що се отнася до т.н. „клас”, в колективния трудов договор е
допустимо и трябва да се уредят като минимум:
 Времето, което се признава за опит и стаж на лица, които, преди
да постъпят в предприятието, са работили и другаде. Тук важни понятия от
НСОРЗ са „същата”, „сходна” или „със същия характер” трудова дейност
или професия. В случая не е задължително да има съвпадение на
наименованията на заеманите длъжности (това е най-лесният случай), а
трябва да се съобразява съдържанието на изпълняваните функции;
 Минималният стаж, респективно опит, след който започва
заплащането на допълнителното възнаграждение. НСОРЗ определя 1
година като най-ранна възможност за стартиране на заплащане на „клас”,
но с КТД може този срок да бъде и повишен;
 Размерът на „класа” в процент към основните работни заплати.
Ако на по-горно равнище на колективно договаряне е фиксиран някакъв
процент, то в предприятието може да се договори задължително по-висок
такъв;
 Периодът на изменение на допълнителното възнаграждение
(макар, че нормативно е определено, че такова възнаграждение се полага за
всяка година, която е призната за тази цел, конкретната сума на
възнаграждението не е задължително да се изменя ежегодно). Това, което е
важно е, че НСОРЗ не допуска промяната да става на периоди, по-кратки
от една година. Наред с това, то се изплаща само по основното трудово
правоотношение или, ако то е за непълно работно време, може и по
друго/и трудово/и правоотношение/я, но само до допълването до
съответната пълна продължителност на работното време.
При договарянето на това допълнително възнаграждение е много
важно да се държи сметка за баланса между исканията за евентуално
повишаване на неговия размер и тези за повишаване на основните работни
заплати. Във всички случаи акцентът трябва да е върху повишение на
основните работни заплати, защото те са базата, към която се прилага
процента за „класа”, а така се постига косвено и неговото повишение.
7.3.6. Допълнително възнаграждение за постигнати
резултати (чл.13 НСОРЗ).
Прилагането на това допълнително възнаграждение е свързано
винаги с оценка на постигнатото от работниците и служителите за
определен период от време – месец, тримесечие, шестмесечие и година.
Практиката показва, че най-трудното в случая е да се договори механизъм,
по който да се оценяват работещите. За да се направи такъв, са нужни

много професионални познания и сериозен опит, каквито не се срещат
често у преговарящите от страна на работещите. За това често се
препоръчва такъв вид допълнително възнаграждение да се обвързва с
видими постижения на цялото предприятие: реализирани продажби,
постигната печалба, изпълнени брой поръчки; спечелване и успешно
изпълнение на държавна поръчка и др.п.
Една простичка схема за договаряне на такова допълнително
възнаграждение би могла да бъде обвързана поне с годишните резултати
на предприятието, като бъде договорен определен процент от постигнатата
печалба, който да бъде разпределен на целия работен колектив. В този
случай е важно да се помисли върху начина на разпределение, който също
за простота може да бъде определен като част от основната заплата на
всеки един. Логиката е, че основната заплата за всяка длъжност сама по
себе си отразява сложността, отговорността и тежестта на труда.
Както беше посочено по-горе, нормативният регламент на
допълнителните възнаграждения допуска да се договарят и такива, които
са свързани с някаква конкретна и специфична за даденото предприятие
или група предприятия ситуация . Такова е предвиденото в НСОРЗ без
каквито и да било конкретни указания „допълнително възнаграждение за
промени в условията на труд с временен характер, които водят до
допълнително нервно психическо натоварване и в други условия,
увреждащи здравето на работника”. Тази формулировка изглежда
подходяща да се прилага, например, когато в предприятието се провежда
някакъв вид ремонт, без прекъсване на производството, както и в ситуация
на извънредно положение, когато без всякакво съмнение настъпва
временна промяна на условията на труд и във всички случаи е налице
допълнително нервно и психическо натоварване на работещите.
Колкото до т.н. „участие в печалбата” като вид допълнително
възнаграждение, засега то не намира широко приложение в практиката на
колективно договаряне. То е различно от разгледаното по-горе
разпределение на част от реализираната печалба като допълнително
възнаграждение за постигнати резултати. Въпреки наличието на
нормативно правомощие за договаряне на подобно възнаграждение (чл.13
НСОРЗ), не е препоръчително да се правят опити, доколкото липсва ясна и
достатъчно надеждна нормативна основа за регулиране на такава директна
намеса на работещите в разпределението на печалбата на предприятията.
7.4. Договаряне на системи на заплащане
В теорията и практиката съществуват различни системи на
заплащане и прилагането на една или друга се определя основно от
характера на производството, от връзките между отделните звена, от
позициите и длъжностите, за които се отнася. В класическия си вид те се

разглеждат като: повременна, повременно-премиална, сделна, сделнопремиална, акордна; акордно-премиална.
Кодексът на труда посочва като основни системи на заплащането на
труда повременната (при която трудовото възнаграждение се определя
според времетраенето на работата) и сделната (когато то се определя
според изработеното). Това не означава, че КТ ограничава в България да се
използват само тези системи. В действителност в практиката се използват
всички съществуващи системи. Напр. в строителството често се прилага
акордната система на заплащане на труда. Изискването е само, в
съществуващ нормативен вътрешен акт на даденото предприятие, фирма,
звено и др.: в КТД, в ПВТР, във ВПРЗ да са записани системите, които са
приложими за дадения колектив и които те ще ползват със съответните
правила и механизми за приложение.
7.4.1. Повременна система на заплащане на труда
При нея размерът на трудовото възнаграждение се определя от
времетраенето на полагания труд. Ако заплащането ще се определя от
отработения брой часове, то се нарича почасово заплащане. При него в
трудовия договор се определя и записва т.н. часова ставка т.е. цената на
конкретния положен труд за един час време. Този вид заплащане не е
особено много развит в България, но изключително много се прилага в
другите страни, особено в развитите. В последно време от много
специалисти по тези въпроси в България се отбелязва и дори се работи за
по-масово прилагане на този вид форма на образуване и изплащане на
трудовите възнаграждения. В нормативните актове по заплащането на
труда винаги се определя и часовата ставка, особено минималната часова
ставка, задължителна за всички отрасли и дейности в които се работи по
повременната система на заплащане на труда .
Възможно е (макар и рядко), но се използва и седмично, 10-дневно
или на друг, предварително регламентиран период на образуване и
изплащане на работната заплата. Най- масово приложение от
повременното образуване и изплащане на труда е месечното т.н. месечна
работна заплата. Особеното при нея е, че обемът на отработените
нормочасове за различните месеци е различен, а размерът на определената
и изплащана работна заплата е един и същ.
Когато лицето работи нощни, смесени смени или въобще е положило
нощен труд, само за да се изчислят месечните нормочасове за получаване
пълния размер на месечната заплата, отработените нощни часове / от 22 ч.
до 06 ч. , а за непълнолетни работници и служители – от 20 ч. до 06 ч. се
приравняват към дневните с коефициент 1.14. Но ако се получат общо
повече от нормочасовете за месеца, само от преизчисляването, тези часове
не се считат за извънреден труд и не са основание за изплащането на такъв.

Когато работодателят е установил по съответния законосъобразен
начин сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или
за друг конкретен период, който не може да бъде повече от 6 месеца и
който не може да се установява за работници и служители с ненормиран
работен ден, не се изисква за изплащането на месечната работна заплата
изчисляване на месечни нормочасове. В този случай се изчисляват и се има
предвид при изплащането на работната заплата нормочасовете за периода,
който предварително е определен за сумирано работно време.
Във връзка с тенденцията към огъвкавяване на трудовата заетост,
както и по времето на кризи, напоследък много често се прибягва до
различни схеми на непълно работно време, при които държавата прилага
съответно разработени мерки, с оглед стимулиране на заетостта и
непрекъсваемостта на трудово-договорните отношения. В такива случаи
държавата компенсира преминаването на непълно работно време,
изплащайки определени суми към дължимата от работодателя работна
заплата за непълно работно време. Предимствата и недостатъците на
подобни схеми трябва да бъдат оценени във всеки един конкретен случай,
но трябва да се имат предвид и при колективното договаряне на фирмено
равнище.
Схеми за компенсиране на непълно работно време
ЗА
ПРОТИВ
Компенсациите за непълно работно
време намаляват уволненията и улесняват
работодателите да напаснат работните си
часове съобразно потребностите от труд.
Поради това, че по-малко хора
загубват своята работа, и двете страни –
работодател и държава – плащат по-малко
за обезщетения за безработица.
Използвани по време на криза,
схемите за компенсиране са особено
полезни за работници на постоянен
договор, защото остават в устойчива
заетост.
Схемите за компенсация при
непълно работно време облагодетелстват
компаниите, защото им позволяват да
запазят ценен персонал по време на криза.

Схемите за компенсация не са
изгодни за работниците на временна
заетост,
които
не
отговарят
на
изискванията за плащане и могат да бъдат
изключени от пазара на труда.
Изкривявайки пазара на труда,
схемите за компенсация при непълно
работно време могат да доведат до
неефективност;
намаляването
на
договорените работни часове може да не
съответства на търсенето на труд.
Поради това, че се запазват
работни места по време на слабо търсене,
схемите могат да са окажат неефективни,
намалявайки релокацията на труд към по
производителни работни места.
Компенсационните схеми не са
непременно най-ефективният начин на
адаптиране на работните часове и
разходите за труд по време на рецесия;
договарянето на ниво компания на
извънреден труд, заплати и заетост може
да даде по-добър резултат отколкото една
държавна схема.

7.4.2. Повременно-премиална система на заплащане на труда
При нея основанията за образуването на работната заплата са две :
изработените нормочасове за периода плюс изпълнението на
предварително определени показатели, критерии и методи на тяхното
оценяване, задължително писмено и конкретно разработени във ВПРЗ на
даденото предприятие, фирма и др. Такъв е и начинът, предвиден и в
НСОРЗ, за допълнителни трудови възнаграждения за „постигнати
резултати от труда – текущо, за година или за друг период.
7.4.3. Сделна система на заплащане на труда
При нея размерът на трудовото възнаграждение се определя според
изработеното. Единицата изработка се нарича норма на изработка т.е.
трудова норма. Тя е задължителна при ползването на тази система на
заплащането на труда. Трудовите норми се договарят между работника или
служителя и работодателя но се определят и изменят от работодателя.
Изискването е предварително да се вземе мнението на заинтересованите
работници и служители, нормите да отразяват нормална интензивност за
труда и размера на възнаграждението за единица изработка да не е помалък от предвиденото такова в КТД, ако това предприятие има сключен
такъв. Образуването на работната заплата при ползването на тази система
на заплащане е в зависимост от изпълнението на нормите на изработка.
Особен е случаят, когато има неизпълнение на трудовите норми.
Тогава е важно да се знае по чия вина е неизпълнението – на работодателя
или на работника. Задължително е доказателствата, определящи чия е
вината да са документирани. Приема се, че до доказване виновността на
работника, неизпълнението на нормите на труда е по вина на работодателя.
Законодателят е определил (чл. 266 от КТ), че ако неизпълнението не е по
вина на работника, той ще получи трудовото възнаграждение според
изработката, но не по-малко от договореното с работодателя
възнаграждение за пълно изпълнение на нормата, т.е. ще получи не по –
малко от договореното и записано трудово възнаграждение в
индивидуалния му трудов договор.
Не така стои въпроса за заплащането при неизпълнение на нормите
по доказана вина на работника – тогава той получава само това, което си е
изработил. Възможно е дори във ВПРЗ да са предвидени и санкции при
определено неизпълнение по вина на работника, особено за случаите,
когато неизпълнението продължава по-дълго време. Но при попродължителното отчитане на неизпълнение на нормите е наложително да
се направи допълнителен анализ дали то не се дължи на фактическа
невъзможност за 100%-но изпълнение на нормите т.е. нормата е нереална и

следва да се измени. Епизодичните случаи на неизпълнение не могат да
бъдат основание за промяна на нормата.
7.4.4. Сделно-премиална
Тя означава, че трудовото възнаграждение освен от изработката,
каквото е изискването при прилагане на сделната система, зависи и от
допълнителни условия, които предварително трябва да са определени и
записани във ВПРЗ. Тези условия могат да са много различни. Обикновено
са с цел постигане на определени, особено важни и значими неща, за
даденото предприятие, звено и др.
Например: При изготвяне на даден продукт до 10 бр. се прилага
коефициент (К) за увеличение на работната заплата 1, при изпълнение от
10 до 15 бр. К=1.2, при от 15 до 20 бр. К = 1.4 и над 20 бр. К = 1.6 или
други подобни скали.
Това принципно означава, че за дадения обект е от особено значение
по-бързото изработване на повече продукти Х и по този икономически
начин се стимулира и цели постигането на определената от ръководството
на дадения обект за най-важна задача – изработване на възможно наймного продукти Х .
7.4.5. Акордна система на заплащане на труда
За тази система не се говори много, но тя освен, че съществува
теоретически има и голямо практическо приложение в тези случаи, където
се ползва изработката като основа за заплащането, но без особени
конкретни подробности по тази изработка.
Например:
в
строителството,
селското
стопанство,
машиностроенето, транспорта и др. Тази система по своята същност
външно малко прилича на гражданския договор – ако изработите това до
тогава, ще получите толкова.
7.4.6. Акордно-премиална система на заплащане
Принципът на действието й е идентичен с принципа на всички
премиални системи.
Например: Ако изпълните заданието (обем работа) вместо за 10 дни
за 7 дни, допълнително ще получите 20 % повече трудово възнаграждение.
Ако го направите за 5 дни – ще получите в повече 50% от трудовото
възнаграждение.
7.4.7. Съвременни системи на заплащане
При тях уточняването на критерии за измерване на трудовите
резултати и придобиването на способности и компетенции обикновено
е най-трудната, но и една от най-важните задачи. Когато се формира
цялостната политика по заплащане, трябва да се вземат предвид
организационните цели, ценности и култура на компанията. В много
български фирми тези критерии се определят на око или въобще липсват.

В този контекст все по-голямо значение придобиват системите за
заплащане според представянето (според резултатите от труда, но в пообщ план), според способностите и според компетентностите. Ударението
вече не се поставя върху конкретните резултати от работата, а върху
служителя в зависимост от неговата ценност за организацията, знания и
умения.
Към основната заплата са предвидени бонуси. Системата за
заплащане според представянето например може да мотивира служителите
да постигнат тези резултати, които организацията си е поставила като
цели. Въвеждането на този вид системи помага да се установи какви са
стандартните резултати в момента и какво подобрение може да се очаква.
След това се търси начин да се подобрят тези резултати чрез обучение,
усъвършенстване на вътрешните комуникации или поощрения за
постигнатите цели.
Системите за заплащане според придобитите умения или
компетентности се използват най-вече в организации, където се поставя
ударение върху знанията и уменията на хора в гъвкави роли и където се
изисква взаимозаменяемост. Те мотивират служителите за придобиване на
такива умения, които са ценни за организацията и съвпадат с целите й.
В чуждестранната практика, в поделенията на МНК у нас, а също и в
някои български дружества, се прилагат системи за заплащане според
резултатите на компанията. По този начин фирмата дава възможност на
работниците и служителите си да споделят успеха на организацията. В
случая промените в индивидуалните заплати най-често зависят от
индивидуалната оценка и постигнатите резултати, а в по-малка степен от
ръста на производителността на труда и инфлацията. От синдикална
гледна точка е най-добре да се търси баланс между двата подхода за
определяне на заплатите, както и превес на основната над променливата
част на възнагражденията.
Няма идеална система за заплащане. Изискванията, както и целите на
самата компания се променят с времето. Те са резултат и на множество
външни фактори. Във всички случаи обаче конструирането,
усъвършенстването или промяната на една или друга система следва да
бъде обект на КТД, или най-малкото той да реферира към ВПРЗ, които се
разработват с участието на синдикалната организация.
8. Договаряне на социално-битово и културно обслужване на
работниците и служителите
Договарянето на социални придобивки, като елемент на социално
битовото и културно обслужване (СБКО) e неразделна част от КТД и се
приема като един от ключовите индикатори за неговите резултати. Целта

на СБКО е да се създаде известен комфорт и удобства по отношение
битовите условия, свързани с трудовия процес, както и да се създават
предпоставки за повишаване културното ниво на колективите. Не на
последно място договарянето на социално-битови и културни придобивки,
е свързано и с организирането и на отдиха и свободното време на
работниците и служителите. Умелото подбиране и договаряне на
съответните блага и услуги със сигурност повишава самочувствието,
привързаността и удовлетвореността на работещите и естествено в крайна
сметка допринася за постигането на по-висока производителност и
качество на труда.
Макар че договарянето на различни социално-битови и културни
придобивки отдавна е вкоренено в практиката на колективното трудово
договаряне, правото да се определят правилата и начините за използване
на средствата, заделени за тази цел законодателят е дал на Общото
събрание на работниците и служителите в предприятието (чл. 293 КТ).
Това е много важна специфика, защото за да присъстват в КТД
договорености по СБКО трябва да са спазени, предвидените в закона
правила, а това означава че синдикалното ръководство, респективно
преговарящият екип по закон няма собствени правомощия по тези
въпроси.
За да се спази изискването на Кодекса на труда в рамките на
подготовката на КТД, синдикалното ръководство няма друга възможност,
освен да се допита до общото събрание на работниците и служителите в
предприятието. Важно е да помним, че Общото събрание включва
всички работници и служители в предприятието, а не само
синдикалните членове. Това налага определена специфика, деликатност и
дипломатичност от страна на синдикалните ръководства при търсене на
решение на Общото събрание. В зависимост от конкретната ситуация в
предприятието Общото събрание може просто да вземе решение и да даде
всички свои пълномощия на синдикалната организация, т.е. да преговаря
за сумата на средствата по СБКО и по конкретните направления за тяхното
разходване, в т.ч. и като структура (за какво колко). Такава практика се
среща, но трябва да се знае, че това означава, че синдикалното
ръководство/преговарящият екип поема и цялата отговорност за всичко
постигнато по тази тема. А като се има предвид, че дори когато СБКО е
обект на колективно трудово договаряне и е включено в клаузите на КТД,
то последните не могат да имат приложение само по отношение на
членовете на синдикалната организация, както стои въпросът по принцип.
Не рядко Общото събрание в своето решение определя всички
направления на разпределение на средствата за СБКО, в т.ч. и конкретни
критерий за достъп до някои от направленията на разходите (например

помощи, хонорари и пр.). В такъв случай синдикалният комитет следва
стриктно да следва решението на Общото събрание, когато води
преговорите.
Обикновено синдикалното ръководство самостоятелно организира и
свиква общо събрание /събрание на пълномощниците/, като предлага за
обсъждане и евентуално утвърждаване предварително разработени и
предложени от него направления на разходите. Внесените в Общото
събрание предложения могат да са гъвкави (изцяло или частично, само за
някои направления) и синдикалното ръководство може да бъде
упълномощено да ги конкретизира в рамките на преговорите по КТД. С
други думи, в зависимост от това дали решението на Общото събрание
изчерпателно регулира направленията на договаряне блага и услуги по
СБКО или дава частична или цялостна свобода на синдикалното
ръководство, преговарящо за КТД, съдържанието на договореностите по
СБКО в КТД могат да бъдат различни
8.1. Законова и подзаконова нормативна база
Законовият регламент на социално-битовото и културно обслужване
(СБКО) в предприятието е дефиниран в глава 14 от Кодекса на труда. Там
законодателят е вменил задължения на работодателя да финансира СБКО
на работещите в предприятията (чл.292), като е дал правомощия на
Общото събрание на работниците и служителите да определя начина на
изразходване на заделените за целта средства. Макар, че законодателят не
е посочил никакви ориентири за обема на средствата, които работодателят
трябва да задели, в същото време е дал доста подробни насоки за
направленията, за които тези средства могат да се разходват (чл. 294 КТ).
Именно този текст трябва да бъде водещ при определяне основното
присъщо съдържание на раздела за СБКО в Колективния трудов договор.
За целите на договарянето на СБКО - мерки и мероприятия е много
важно да се вземе решение този раздел в КТД „чист” ли ще бъде, т.е.
единствено посветен на СБКО, или ще бъде обобщаващ всички социални
мерки и политики в предприятието.
Глава 14 от Кодекса на труда съдържа някои насоки и текстове,
свързани с мерки, социални по своята природа и предназначение, които
обаче нямат характер собствено на СБКО. Ярък пример е посоченото в чл.
296 КТ изискване работодателят да осигурява работно и униформено
облекло на работниците и служителите. Разбира се, че няма пречка и
въпросите за това облекло да се договарят в раздела за СБКО на КТД, но
все пак във всеки колективен договор би трябвало да има сериозен раздел
по безопасност и здраве при работа и систематичното място на въпросите
на работното и униформено облекло е по-скоро там. Още повече, че
разходите за това облекло не са обект на разходите за социално-битово и

културно обслужване на колектива, а са разход от издръжката на
предприятието (чл. 5 от Наредбата за безплатното работно и униформено
облекло на МС). По същия начин следва да се внимава и да се прави
разлика между безплатната предпазна храна и „организираното хранене,
съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд”, което
КТ сочи именно като потребност, която трябва да се задоволява, по линия
на СБКО.
8.2. Финансиране на социални придобивки
Отговорността за финансирането на СБКО съгласно чл.292 КТ е на
работодателя. Той трябва да осигури средства за целта, но законът допуска
финансиране и от други източници (например дарения и др.). Средствата
за СБКО не са елемент на трудовите възнаграждения на работниците
и служителите и не подлежат на регулиране от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата (обн. ДВ, бр.9 от 26.01.2007 г.). Но,
винаги трябва да се държи сметка за данъчното и осигурително
третиране на тези средства, когато те се предоставят индивидуално и
като парични суми.
В така наречения, бюджетен сектор ежегодно със Закона на бюджета
се регламентира размерът на средствата за социално-битово и културно
обслужване на персонала. Размерът се определя до 3 на сто от утвърдените
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови
правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Министерството на
вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона
за Държавна агенция „Разузнаване“. Разходват се през годината на базата
на начислените средства за основни заплати.
За реалния сектор, законът не установява минимален размер на
средствата, но разпоредбата, че СБКО на работниците и служителите се
финансира от работодателя е категорична. Следователно, без значение
каква сума ще може да задели предприятието, то такава трябва
задължително да има.
Конкретната сума може да бъде определена на базата на
преговорите, респективно в КТД. Както вече бе споменато, за целта трябва
предварително да има произнасяне на Общото събрание и то да е дало
пълномощия на синдикалните преговарящи.
За да може процесът да се опира на обективна база и с оглед на
някакви планирани направления на разходване, синдикалната организация
следва да се подготви с конкретен пакет от предложения на база
предварително проучване на потребностите на синдикалните членове и
колектива като цяло, както и да вземе предвид необходимо присъщите

разходи за издръжката на наличните социални обекти на предприятието,
ако има такива (лавки, магазин, спортен обект и др.п.). Ако такива има,
естествено, при обосновката на потребностите следва да се държи сметка и
за евентуалните собствени приходи на същите обекти. С други думи
водещите договорености по тази част на КТД следва да обосновават и
регламентират масата на необходимите средства за СБКО и съответните
направления за разходването им, с оглед на конкретната обстановка в
предприятието.
Веднъж предвидени, тези средства за социално-битово и културно
обслужване не могат да се изземват и използват за други цели (чл. 293, т.2
КТ).
8.3. Форми на социално битово и културно обслужване на
работниците и служителите
Съгласно трудовото законодателство (чл. 294, КТ) формите на
социално битово и културно обслужване на работниците и служителите,
които работодателя може самостоятелно или съвместно с други
организации да осигури се разделят в три основни групи:

Форми, свързани с трудовия процес;

Форми, свързани с бита на работниците и служителите на
територията на предприятието и прилежащите й терени;

Форми, свързани със задоволяване на културните потребности
в широкия смисъл на това понятие
В процеса на колективното договаряне трябва да се проучат и вземат
предвид желанията и потребности на работниците и служителите, за да се
включат съответните социални придобивки в тези форми.
А) Към социалните придобивки, свързани с трудовия процес в КТД
се отнасят транспортното обслужване от местоживеенето до
местоработата и обратно (чл. 294, т.3 КТ), организираното хранене на
територията на предприятието, поддържането на търговски, спортни
и пр. обекти обслужващи работещите, ако такива съществуват.
Възможни са различни форми за договаряне на транспортно
обслужване от местоживеенето до месторабота и обратно (чл.294,т.3 КТ).
Това може да става като се предоставят средства за закупуване на билети и
карти за транспорт, може да се осигурява със собствен транспорт на
работодателя, може да се сключи договор с външна фирма, предлагаща
такива услуги и пр. Транспортното обслужване на колектива може да е
изцяло или частично платено.
По този въпрос също трябва да се държи сметка за различията,
когато се договаря транспортно обслужване по линия на СБКО на
работещите и когато е необходимо да се организира служебен транспорт за
част или цялото предприятие, който в същност е разход от издръжката на

предприятието. Договарянето на средства за закупуване на карти или
билети за транспортни средства до и от местоработата до в къщи също има
своите особености. Както вече пояснихме, когато се предоставят
парични суми, макар и с конкретно социално предназначение пряко
на лицата, стойността на тези средства се добавя към брутните
трудови възнаграждения на правоимащите работници и служители и
върху тях се дължат осигурителни вноски (чл. 2 от Наредба за
елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят
осигурителни вноски). Ето защо тези подробности трябва да са изяснени
още на етап разработване на предложението до Общото събрание и/или по
време на самото събрание при определяне направленията за разходите.
Договарянето на облаги и/или поевтиняване на транспорта на
работещите има голям принос при подобряване съвместяването на
трудовия и семейния живот. Важен момент, на който трябва да се обръща
специално внимание, ако се преговаря за организиран транспорт е за
определянето на маршрута – например съобразяване с местоположението
на близките детски заведения – детска ясла, градина, социални заведения
за дългосрочни грижи, които предоставят социални услуги
на
работниците и служителите и техните зависими членове.
В случай, че изборът на Общото събрание, респективно
преговарящите е клаузи за безплатното работно и униформено облекло
да се включат в раздела за СБКО, то разбира се те ще се отнасят към
формите на СБКО, свързани с трудовия процес. Но, както по-горе беше
обърнато внимание присъщото място на тези въпроси е в раздела на КТД,
посветен на безопасността и здравето при работа.
Б) В договарянето по втората група, форми на СБКО свързани с
бита на работниците и служителите може да се включва: 1) Организирано
хранене, съобразно рационалните норми и специфични условия на труд
(чл. 294, т.1 КТ); 2) Търговско и битово обслужване, като работодателя
може да изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги
(чл.294,т.2 КТ); 3) Бази за дълготраен и краткосрочен отдих, физическа
култура, спорт и туризъм, бази за културни мероприятия (чл.294, т.4-5,
КТ); 4) Подпомагане на млади и новопостъпили работници и служители
(чл. 294,т.6 КТ).

Организирано хранене/ ваучери за храна
Договаряне на средства за организирано хранене се основава на чл.
294, т. 1 от КТ. Тук се включва, както поддържането на столово хранене,
на други заведения, предоставящи възможности за изхранването на
колектива в рамките на работното време, както и възможност
работодателят да предоставя тази социална придобивка под формата на
ваучери за храна на стойност, договорена в КТД. Сравнително

разпространена форма е и сключването на договори с търговски обекти, от
които работниците и служителите на предприятието могат да пазаруват с
определена отстъпка, срещу предоставени му от предприятието „купони” с
определена стойност.
Предоставените на работниците и служителите средства за храна от
работодателя под формата на издадени от предприятието „купони” или
специалните ваучери за храна, не са елемент на работните им заплати и не
участват в брутното трудово възнаграждение, респективно не се включват
в базата за изчисляване на обезщетенията по КТ.
С КТД може да се договори стойността на ваучерите, които ще се
предоставят на работещите, както и режимът на предоставяне. Няма
пречка, освен като регулярна форма на организиране на храненето, да се
договорят ваучери за посрещане на Великден, за Коледа и др.п. Важно е с
КТД да се посочат изчерпателно субектите за получаването им, като това
могат да бъдат освен работниците/служителите на трудово и служебно
правоотношение, на пълно и непълно работно време, работещи на втори
трудов договор, както и бременни и майки с деца, които в момента не
упражняват трудова дейност.
Разходите за ваучери за храна са със специфичен данъчен статут
съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане ( не подлежат
на облагане до 60 лв. на едно лице) и това ги прави все по-често срещан
елемент от социалната политика на предприятията.
От гледна точка на правилата за осигуряването, осигурителни вноски
не се дължат ако сумата за ваучерите е под 60 лв. на човек. Но осигуровки
и данък върху разходите ще се дължат за разликата над 60лв. и ако
предприятието не отговаря на определени в ЗКПО условия.
Върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи,
които не са изплатени пряко на работниците и служителите, а са
предоставени за издръжка на столове /включително за поевтиняване на
храната в тях/, за здравни и лечебни заведения, почивни бази и др., не се
дължат осигурителни вноски. Не се дължат осигурителни вноски и при
изплащане на еднократни помощи в пари или в натура, за лекарства, при
продължително боледуване, за раждане, за смърт или други случайно
настъпили събития.

Изграждане на фирмена инфраструктура (търговски,
спортни, културни и други социални обекти)
Чрез преговорите за сключване на КТД синдикалната организация
трябва да насърчава работодателите да осигуряват фирмени бази за отдих,
за културни мероприятия, клубове, библиотеки и др.п. (чл.294,т.4-5). С
КТД могат да се договорят и други лица, които ще се допускат да
използват тези социални придобивки на СБКО, освен работниците и

служителите. Съгласно чл.299, ал. 3 КТ, социалните фондове и формите за
социално обслужване могат да се ползват и от семействата на работниците
и служителите по решение на общото събрание или договорено с КТД. Тук
може да се договори средствата да се използват и от пенсионери, работили
при същия работодател съгласно чл.300 КТ.

жилища и работнически общежития
Подпомагането на работниците при решаване на техните жилищни
проблеми може да се реализира чрез създаване и поддържане на
работнически общежития (чл.297), като в КТД се следва да се договарят
условията за предоставяне и ползване. Инвестирането в работнически
общежития е особено полезно, в условия на сериозна миграция на
работната сила и търсенето на заетост извън местоживеенето.
Работническите общежития остават винаги собственост на работодателя и
работниците не могат да се придобиват в собственост. Що се отнася до
работническите жилища – те могат да са собственост на работодателя, но и
на общината и т.н. При определени условия договорени в КТД тези
жилища могат да се придобиват в собственост от работника.

грижа за семействата на работниците и служителите
Законодателят е регламентирал и ангажимент на работодателя чрез
формите на СБКО да осигурява грижи за семействата на работниците и
служителите (чл.299 КТ). В процеса на колективното договаряне е
необходимо да се изложат и аргументират потребностите и ползите от
изграждане на социална инфраструктура - детски градини, детски стаи,
детски клубове по интереси, зелени училища, които ще са добра
възможност да съвместяване на трудовия и семейния живот. Ако разходите
за инвестирането във фирмени детски гради са непосилни за
предприятието или пък съставът на работещите е такъв, че броят на
работещите с деца е нисък, могат да се договорят и осъществят програми с
участието на общините и/или други предприятия. Ползването от децата на
работниците и служителите на организирани и поддържани от
предприятието детски стаи, спортни клубове, зелени училища и лагери са
от важно значение за родителите по време на работа, но и по време на
ваканции и празници.

Третата група форми на СБКО са свързани със задоволяване на
културни потребности.
В случая могат да се договарят средства за различни изяви и
мероприятия по повод на фирмени и други празници. Предвиждат се
средства за самодейни сценични изяви на национално и международно
ниво.В зависимост от инициативността на синдикалната структура и
интересите на работещите, могат да се договорят средства, с които да се
закупуват билети за определени културни и/или спортни изяви.

Работническият спорт също е направление на договаряне, което изцяло се
вписва в обхвата на потребностите от СБКО на работещите в
предприятията и трябва да намери място в КТД.
В чл. 294 на КТ е предвидено, че в обхвата на социално-битовото и
културно обслужване на работниците и служителите могат да се включват
и други потребности, освен изрично изброени там, но със социално-битов
и културен характер. Това могат да бъдат дейности, свързани с грижи за
децата или възрастни членове н семействата на работещите, услуги за
ремонти в дома, поддържане на градина и пр.
В процеса на колективното договаряне могат да се договарят видове
услуги, доставчик, количество и начин на ползването на услугите. Важно е
в КТД да се уреди участието на разходите за СБКО в стойността на
услугата, т.е. поевтиняването на тази услуга чрез договореностите в КТД.
9. Осигурителни отношения. Социално подпомагане.
Проблематиката на социалната защита и социалното осигуряване в
частност рядко намират задълбочено третиране в колективните трудови
договори. Елементи на социална защита все пак се срещат, доколкото в
КТД могат да се договарят направленията на използване на средствата за
СБКО, където обикновено се договарят различни форми на подпомагане на
работниците и служителите при настъпването на трудни житейски
ситуации – болести, загуба на член от семейството, предоставяне на
лекарствени средства и пр. Не липсва и практика на договаряне на
допълнителни и доброволни елементи на социалното осигуряване и
защитата като общо понятие. Но собствено по въпросите на социалното
осигуряване в неговата задължителна форма практиката за сега не
предоставя много примери.
В някаква степен това се дължи на това, че социалното осигуряване,
и подпомагането, като държавни политики са права, строго определени по
вид и по размер в закона, поради което по тях не може да се договаря,
предвид чл.50 КТ(на договаряне подлежат само такива елементи на
отношенията работещи-работодател, които не са императивно уредени в
законодателството). Това обяснява и редките случаи, в които страните по
КТД прибягват до договаряне в тази сфера и то основно по нейните
доброволни елементи, доколкото там има свободна инициатива и свободен
избор.
И все пак, настъпващите промени в отношенията и формите в труда
са предизвикателство, което трябва да намери отражение и в договарянето
на клаузи, относно осигуряването на работещите, особено на такива
контингенти от тях, които са наети по т.н. неизгодни форми на работа

(сезонни работници, временни работници, заети на непълно работно време
и др.). Но и не само поради това, а защото изкривяванията или пропуските
в социално-осигурителните отношения, респективно в задълженията на
работодателя имат отражения по отношение на работниците и
служителите, които са доживотни.
Ще се опитаме да насочим синдикалните ръководства, респективно
преговорните екипи в колективното договаряне към някои полезни
решения, които да създадат повече сигурност, относно изпълнението на
ангажиментите на работодателя към осигуряването на работещите и
съответно ще генерират повече гаранции за правата на работниците и
служителите, страна по КТД. Как ще бъдат оползотворени тези насоки
естествено ще зависи от желанието и амбицията на тези, които разработват
проекта на КТД. Но стремеж към разширяване на съдържанието на КТД
към договорености, касаещи социалната сигурност на работещите трябва
да се култивира и постоянно да се развива. Още повече, че в сферата на
труда настъпват такива промени, които действащото законодателство не е
имало предвид.
9.1. Договаряне в сферата
на задължителното социално
осигуряване (ДОО и ДЗПО)
Както отбелязахме чл.50 от КТ не дава голяма размах и свобода за
договаряне по темата задължително социално осигуряване. Но, ако това
следва стриктно да се съблюдава по отношение на правата и задълженията,
свързани с осигуряването, то със сигурност могат да се договарят
процедури за прозрачност и информираност.
Правата в социалното осигуряване зависят от стриктното спазване на
правилата за внасяне на осигурителни вноски, респективно информация с
данните за осигурените лица и правата на последните – днес и в бъдеще.
Винаги трябва да се държи сметка, че т.н. осигурителен принос на
работещите е „кантарът”, който отмерва и предоставя и осигурителните
права. По тази причина основното предназначение на договореностите в
КТД би трябвало да бъде насочено срещу всеки компромис в това
отношение и плащането на осигурителните вноски да е коректно към
правата, т.е. да се внасят върху всеки изплатен лев като работна
заплата и/или друго плащане, върху което се дължат осигурителни
вноски (Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху
които се правят осигурителни вноски). Логиката на осигурителния принос
е проста – колкото по-високо е брутното възнаграждение, върху което се
плащат осигурителни вноски, толкова по-висока е защитата (размерът на
обезщетения и пенсии) на лицата. По тази причина, всяка инициатива
на преговорния синдикален екип да постигне договореност, която да
гарантира повишен ангажимент на работодателя към осигуряването

на работещите заслужава внимание. Тук предоставяме като пример само
една идея в тази посока.
Предлагаме този подход с ясното съзнание, че няма лесно да бъде
възприет и със сигурност първата реакция на работодателите ще бъде –
„това не е законно”. Тази теза, обаче, не е вярна. Няма законова забрана
да се договарят минимални доходи/заплати за осигуряване на ниво
предприятие, макар че трябва да признаем ще има определени
предизвикателства не само от работодателска страна, но вероятно и от
някои администрации (НАП, НОИ). Но за да прокараме път за подобни
решения, трябва да опитаме. Освен това, подобен подход би бил не лошо
„блъфиране” и натиск в процеса на договаряне на увеличение на работните
заплати. Така или иначе ето как би изглеждало:
9.1.1. Договаряне на минимални осигурителни
заплати/доходи
Известно е, че българското законодателство изисква да се прилагат
т.н. минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и
групи персонал. Съществува таблица в годишните закони за бюджета на
ДОО, в която те са определени. Макар в последните години, поради
съпротивата на работодателските организации на национално равнище да
няма чувствително повишение на размерите на МОД, освен размера на
МРЗ за страната, те продължават да действат и подлежат на контрол от
страна на НАП.
Много полезен опит би бил за партньорите по КТД да се опитат да
си разработят собствени минимуми, които да прилагат за целите на
осигуряването. Това е особено важно за онези категории персонал в
предприятието, които са по-ниско квалифицирани, респективно по-ниски
са и трудовите възнаграждения са. Целият майсторлък тук е да се
убедят хората, че това е в техен интерес, дори когато тези минимуми
надвишават работните им заплати. Разпространява се мнението (от
работодателски среди обикновено), че хората са ощетени когато МОД са
по-високи от заплатите, защото те плащат своята част от осигурителната
вноска върху по-висока сума, от тази която е в същност заплатата
им.Трябва обаче, да им се разясни, че това по-високо плащане не е загуба,
а инвестиция в техните обезщетения и пенсии. Разбира се, че това би бил
по-висок разход и за предприятието. Такъв подход би бил много подходящ
за лица, на които в близкото бъдеще им предстои да ползват такива права –
бъдещи майки, предстоящи пенсионери, защото по този начин се повишава
техният осигурителен принос, респективно правата им. От друга страна
това може да бъде силен елемент за отношението, за лоялността на
работещите към собствените им задачи, както целите и постиженията на
предприятието, защото във всички случаи осигуряването следва да е на

нивото на договорените МОД, без значение от текущите флуктуации на
заплатите, под тези равнища.
За да се договаря по подобни минимуми е необходимо:

да се вземе мнението и съгласието на членовете на
синдикалната организация, страна по КТД или на общото събрание на
колектива да се предложи и защитава такава договореност, както и по
отношение на решението какви равнища да се преследват, както и към
кого да се приложи – към всички или само към отделни категории (ниски
възнаграждения, предстоящи пенсионери и пр.);

ако е налице съгласие, най-напред да се вземат предвид
действащите за съответната година размери на МОД от таблицата към чл.
8 от Закона за бюджета на ДОО за годината, в която се преговаря и да се
направи сравнение с действащите в предприятието трудови
възнаграждения. Ако прилаганите в предприятието възнаграждения доста
надвишават посочените в ЗБДОО това не бива да плаши, защото
законовото изискване е вноските да се плащат върху получаваните брутни
трудови възнаграждения. Така че, във всички случаи ако ще се договарят
„заплати за осигуряване” или МОД за предприятието, те би трябвало във
всички случай (колкото и малко да е), но да надвишават размерите в
таблицата в ЗБДОО;

да се вземе решение дали и как ще се групира персонала (да се
договаря за всички би било твърде предизвикателно) за целите на
определянето на МОД за предприятието ;

да се направят изчисления (с помощта на администрацията на
предприятието или на консултанти на синдиката), които да покажат обема
на допълнителния разход за предприятието, както и да се посочат примери
по отделни групи брутни възнаграждения за повишения разход на самите
лица;

да се оформи цялостната оферта на преговорния екип по този
пункт от договарянето.
9.1.2. Договаряне на прозрачност по изпълнение задълженията
на предприятието за осигуряването на работниците и служителите
Регулярното и цялостно внасяне на осигурителни вноски върху
реално получени брутни трудови доходи по време на цялата трудова
кариера е най-сигурният начин за защитата на текущи и бъдещи
осигурителни права на работещите. Вярно е, че от доста години вече има
начин всеки работник и служител (чрез личен персонален
идентификационен код ПИК) сам да следи дали работодателят коректно
спазва задълженията си по задължителното социално осигуряване. Но
ползването на този канал на информиране не е толкова често и ефикасно, а
и не винаги хората разбират това, което виждат в персоналния регистър.

Въпреки, че в българското законодателство е залегнал принципът, че
осигурените лица не носят последиците от неправомерното поведение на
работодателите им, последици винаги има. Ако в конкретен план за
наетите от един некоректен работодател в общия случай може и да няма
последици (освен ако изобщо не са били осигурявани, т.е. работодателят
дори не е декларирал че дължи осигурителни вноски за тях), за общата
солидарна система има сериозни последици. Защото стотиците, а понякога
и милиони не внесени осигурителни вноски са една много сериозна
причина, системата на ДОО да не подобрява качеството на защитата, което
естествено зависи от разполагаемите финанси. И от това страдат всички –
не нарастват достатъчно последователно съответните минимални защитни
норми, не се осъвременяват качествено пенсиите, не се освобождава
техния „таван”, помощите от ДОО стоят с години на едни и същи нива и
пр. Ето защо за всеки работещ е важно да се интересува и следи как и
доколко неговият работодател изпълнява възложените му от закона
задължения към осигуряването на работещите. Тъкмо това може да се
включи като договорености в КТД, които да позволяват на
синдикалното ръководство, от името на всички членове на
организацията, страна по КТД, но и за всички заети в предприятието
да следи как се изпълняват задълженията за осигуряване на
работещите от работодателя и неговия екип. Не може да се очаква, че
работодателят ще предоставя по собствена инициатива ще предоставя
такъв тип индивидуална информация на всеки работник/служител. Но да
подпише ангажименти в КТД, с които да се създаде организация
работещите да са информирани и спокойни за осигурителните си права
днес и в бъдеще, ако е поне малко отговорен и коректен не би трябвало да
се противи.
Договореностите, свързани с информираността на работещите
целят да осигурят предоставянето от страна на работодателя
на
синдикалното ръководство цялата информация, с която последното, се
ангажира да запознава заинтересованите лица - страна по КТД в
предприятието. Този синдикален ангажимент, както и редът и начинът за
неговото изпълнение безспорно трябва да се уреди прецизно в КТД.
9.1.2.1. Договаряне в случай на наличие на стари и просрочени
осигурителни задължения на работодателя.
Когато се пристъпва към включване в КТД на клаузи по
задължителното социално осигуряване, добре е да се изясни какво е
моментното състояние на предприятието като ангажименти към
осигуряването на работещите. Установяването на евентуалното наличие
на стари задължения към осигурителната система е важно обстоятелство,
което е белег и за текущото финансово състояние на предприятието и за

неговите общи задължения. Така синдикалната организация ще може да се
запознае не само със моментната ситуация, но и да поиска от работодателя
да се ангажира с амбициозен план за погасяване, което спокойно може да е
обект на договореност в КТД. Интересите в случая са общи, защото
наличието на публични задължения (данъци и осигурителни вноски) за
всяко предприятие е „дефект“, който в случай на кандидатстване за
обществени поръчки или по определени проекти би било препятствие.
Разбира се коректно е да се каже, че ако синдикалната организация
има ясното съзнание и желание предприятието да изчисти
задълженията си към осигурителните права на работещите, то тя би
могла да отстъпи от някои от предложенията си за разходи по други
направления от колективния договор.
Да изисква подробна информация за състоянието на осигурителните
задължения на работодателя, както и ангажименти за ликвидиране на
натрупани дългове за синдикалната страна в договарянето е важен белег
за отговорно поведение, за познаване на проблемите и не може да не
предизвика респект у работодателя, както към синдикалните му партньори,
така към процеса на договаряне. Ето защо синдикалният преговорен екип
не трябва да се колебае да иска подобна информация, а когато просрочия
по осигуряването са на лице – да поиска и договаряне по въпроса, особено
в случаите, посочени по-долу по отношение правата на лицата, осигурени
и във втория пенсионен стълб. При отказ или съмнения за достоверността
на информацията от работодателя по тази тема, винаги може синдикалният
председател да поиска писмено подобна информация от Националната
агенция на приходите. Разбира се може да търси и съдействието на своя
отраслов синдикат, на Конфедерацията и разбира се на представителя на
КНСБ в НС на НОИ.
При наличие на просрочени задължения на предприятието към
задължителното социално осигуряване, със сигурност най-ощетени са
работниците и служителите, които подлежат на осигуряване в
допълнителното задължително пенсионно осигуряване (родените след
31.12.1959 г.). Всяка невнесена вноска за тях означава по-малко
средства в индивидуалните им партиди, означава в последствие пониска доходност от инвестиране на техните партиди, означава в
крайна сметка по-ниска пенсия за ранно пенсиониране или по-ниска
допълнителна пенсия. Ето защо, грижа на всички синдикални
ръководства би трябвало да бъде стриктното проследяване на процеса на
изпълнение на осигурителните задължения на работодателя, технологията
за което следва да бъде подробно описана в КТД, както и да се помисли за
евентуални компенсаторни мерки към конкретно ощетените лица, поради

ненавременно внасяне на осигурителните им вноски във втория стълб на
пенсионното осигуряване.
Като част от грижата за правата на осигурените в допълнителното
задължително пенсионно осигуряване препоръчваме на синдикалното
ръководство да договори в КТД клауза, с която работодателят
натоварва компетентно длъжностно лице от предприятието, което да
консултира тези лица при разчитане на ежегодната информация( в
края на всяка година пенсионните дружества изпращат персонални
писма с информация) за състоянието на средствата в тяхната
осигурителна партида, тъй като това не винаги е лесно за хората, които
не са поне малко посветени в такава материя.
9.1.2.2. Договаряне на методи за текущо информиране, относно
навременното и коректно внасяне на осигурителните вноски, както и
придружаващите вноските данни за
всички осигурени лица в
предприятието.
Известно е, че внасянето на вноските и предоставянето на данните,
по принцип се извършва веднъж месечно – до 25-то число на месеца,
следващ този, през който са изплатени или начислени възнагражденията.
Следенето на процеса може да включва и своевременно информиране за
затруднения или
просрочие в хода на текущото плащане на
осигурителните вноски. По принцип не е разумно да се изисква достъп до
оперативната информация за осигурителните задължения на работодателя
ежемесечно. Достатъчно е това да става на тримесечие, или на подълъг (до половин година) период, като след изтичането на
календарната година, може да се коментира цялостната картина за
изтеклата година. Важно е такава възможност да се предвиди, защото
при евентуални грешки или пропуски, в т.ч. недоразумения относно
категоризацията на труда на някои работници да може навреме да се
обясни на хората (ако има неразбиране) или да се нанесат
необходимите корекции (ако не са внесени съответните на
категорията размери на осигурителните вноски).
Сполучлив вариант на текст с подобно предназначение би бил:
„Чл… Работодателят
се ангажира, че на всеки ….месеца
упълномощен представител на отдел „Човешки ресурси”/на отдел
„Счетоводство”… ще предоставя на ответната страна писмена
информация за състоянието на изпълнение на работодателските
ангажименти към осигуряването на работниците и служителите в ДОО
и в ДЗПО.
(2) След изтичане на всяка календарна година по време на
действието на настоящия КТД, но не по-рано от края на м. януари на

следващата, ще се проведе съвместно обсъждане на състоянието и
изпълнението на ангажиментите на предприятието по ал. 1.”
(3) Работодателят се ангажира, че в случай на финансови
затруднения, ще информира незабавно другата страна по този договор и
във всички случаи ще декларира обективно дължимите осигурителни
вноски”, като ще гарантират интересите на лицата, осигурени във
втория стълб на пенсионното осигуряване.“
Внимание: Няма никакви пречки от нормативно и/или техническо
естество, когато осигурителните вноски за ДОО са само декларирани
като дължими, тези за допълнителното задължително пенсионно
осигуряване да се внесат за да не се ощетяват правата на осигурените
там!!!
Разбира се договореностите във връзка с прозрачността на процеса
на осигуряване на работещите могат да бъдат и доста по-опростени. Това
може да е един, единствен текст в КТД, с който се определя
представител на синдикалната организация,
който получава
правомощия лично да следи процеса, както и коректността на данните и
периодично да информира синдикалната организация, както и отделни
заинтересовани работници и служители.
Друг, още по-прост подход е в КТД да се определи лице от
администрацията, което да има задължението периодично да дава
информация на синдикалното ръководство или пред по-широко
представителство
на
работниците
и
служителите/синдикалната
организация за изпълнението на осигурителните задължения от
работодателя.
Независимо какъв подход ще се избере, в КТД-то трябва да се
предвидят текстове с ясна и изчерпателно описана процедура за
действията на страните по КТД, в случай на пренебрегване или отказ от
изпълнение на договореното в КТД относно прозрачността на процеса на
осигуряване, чрез регулярно информиране.
9.1.2.3. Други договорености, свързани с осигуряването на
работещите и техните права.
Други и полезни договорености в КТД могат да бъдат, свързани с
ефективното упражняване на осигурителни права. Такива могат да бъдат:

договорености, които да улесняват контрола на ниво
предприятие
при
ползването
на
обезщетения
за
временна
неработоспособност;
Известно е, че работодателите се оплакват, че не могат да
контролират ситуацията на ползване на болнични от страна на някои
недобросъвестни (според тях) работници и служители. В този смисъл
синдикалната страна по КТД може да се ангажира и да предложи

текстове в КТД за изграждане на специализирано и съвместно „звено“
(не административно, разбира се), което да има ангажимент да съдейства и
да участва в целеви и/или инцидентни проверки по отношение
добросъвестното ползване на отпуск за временна неработоспособност,
респективно спазването на предписаните режими в медицинските
документи. Такъв ангажимент, договорен в КТД предполага ангажираност
към проверки и други договорени дейности, с участието на синдикални
представители, посочени в договора, заедно с представители на
работодателя. Такива могат да бъдат излъчени измежду специалистите от
отделите по човешки ресурси, членове на комитета/групата по условия на
труд и задължително представител на службата по трудова медицина,
която обслужва предприятието.

при
лишаване
от
обезщетение
за
временна
неработоспособност;
С оглед на законовите разпоредби (чл. 46 КСО) за лишаване от
парично обезщетение в определени случаи и ситуации, изрично изброени
от законодателя, с цел защита правата на работещите може посоченото погоре звено да има ангажимент да се произнася относно наличието на някое
от условията посочени в закона. Това би имало смисъл само в случаите,
когато инициативата за лишаване от обезщетение ще излиза от
работодателя и тя би трябвало да е придружена със съответните
доказателства.

за защита правата на лица, претърпели трудова злополука
Известно е, че законът повелява работодателят да декларира
трудовите злополуки и в случаите на смъртна злополука или такава,
причинила увреждане на повече от 3-ма работещи се провежда
разследване. Редът за представителството на синдикалната организация в
процеса на разследване на злополуките, в т.ч. персоналното им определяне
би следвало да бъде закрепен в КТД. В тези случаи е препоръчително да се
посочва синдикален представител, извън участващите в комитета/групата
по условия на труд, когато там има такъв. Идеята е, че по този начин
синдикалното представителство, респективно влияние ще бъде по-силно и
сигурно.
9.2. Колективно трудово договаряне на допълнително
доброволно осигуряване.
Допълнителното доброволно осигуряване е материя, по която
колективното договаряне може да се разгърне в най-широк аспект. Тук
възможностите са доста по-разнообразни, отколкото при задължителната
форма на осигуряване, където по разбираеми причини законодателството е
доста по-императивно, както по отношение на задълженията, така по
отношение на правата на осигурените работници и служители. Това не

значи, че по отношение на доброволното осигуряване няма законови
правила, напротив има и то не малко, но те много повече касаят начина на
функциониране и управление на доставчиците на подобни услуги,
отколкото инициативата за и предмета на допълнително и доброволно
осигуряване.
Свободата да се договаря по темата допълнително доброволно
осигуряване естествено се базира най-напред на общия принцип,
съдържащ се в чл. 50 от КТ, както и на следните по-конкретни и по.специфични норми:

Чл. 232, ал. 1 КСО допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване, извършвано от работодателя, може да бъде предмет на
колективното трудово договаряне.

Ал. 2 Осигуряването по професионални схеми се урежда
задължително в колективно споразумение или в колективен трудов
договор с минималното съдържание на чл. 237, ал. 3(нормата определя
съдържанието на осигурителния договор)

Чл. 284 КСО Допълнителното доброволно осигуряване за
безработица и/или професионална квалификация, извършено от
работодателя с или без участието на работника или служителя, може да
бъде предмет на колективно трудово договаряне.
Отделно от това почти всяка застрахователна компания, вече дори
някои банки предлагат различни видове застраховки, които по принцип
покриват т.н. осигурителни рискове по Конвенция 102 на МОТ. Найразпространени са естествено пенсионните застраховки и тези при
безработица.
Но, за целите на колективното договаряне, особено като се вземе
предвид, че в България нямаме твърде утвърдена практика, което ще рече
нямаме и достатъчно опит (все пак става дума за доста
професионализирана сфера) не се препоръчва да се навлиза твърде
„навътре“ в сферата на доброволното осигуряване. Същевременно, ако ще
се предприеме договаряне по тази тема, то трябва да се предхожда от
сериозна подготвителна работа със синдикалната организация и дори
целия трудов колектив. Защото в не малка част от случаите може за целите
на допълнително доброволно осигуряване да се насочат и финансови
ресурси от заделените за СБКО. Подготвителният процес следва да изясни
няколко основни пункта:

Има ли нагласа у работодателя да се водят разговори по тази
тема и да се заделят определено количество финансови средства. Какво е
мнението на работодателя за рисковете, които да се подложат на проучване
и избор;

Важно е предварително да са водени някакви принципни разговори,
доколкото да се предприеме допълнително осигуряване на целия колектив
или части от него е сравнително сложно и като технология и като
финансово натоварване. Още по-важно е в случая да са привлечени в
преговорите и в търсенето на консенсусно решение специалисти от
администрацията, а дори и външни консултанти. За синдикалната
организация това могат да бъдат експерти от структурите на КНСБ

Кой да бъде рискът към покритието на който да се насочат
исканията към работодателя и търсенето на професионални партньори
(осигурител, застраховател)
Изборът ще зависи от състоянието на предприятието, перспективата
за заетост, възрастовия състав на колектива, равнището на работните
заплати ( например допълнително осигуряване за пенсия има смисъл
когато перспективата за пенсия от ДОО не е много добра, поради ниските
трудови доходи на някои категории заети).

Как да се избере компанията/те , чиито продукти ще се проучат
и с която ще се водят преговори за сключване на договор;
На пазара има множество компании, които предлагат
осигурителни/застрахователни продукти, които предлагат продукти по
голяма част от осигурителните/застрахователни рискове. Някои са строго
профилирани от гледна точка на рисковете, които покриват и могат да
предложат различни продукти по един и същ риск.

Какъв да бъде обхватът на допълнителното осигуряване – за
всички работници и служители, за отделни категории или за конкретни
лица. В зависимост от отговора на този въпрос ще се търсят решения и за
осигурителния продукт – масов или индивидуален, характера на вноските
– ежемесечно или обща сума (откупка на права) и др. п.
Определянето на обхвата извън общия състав на синдикалната
организация/работещите, може би изглежда дискриминационно, но
доколкото допълнителното осигуряване е дейност, за която е необходимо
заделянето на не-малък ресурс, понякога може да се използва за
решаването на проблеми, касаещи част от заетите или дори отделни
работници и служители, които се нуждаят от подкрепа на социалните си
права по обективни причини. Например договарянето на допълнително
осигуряване може да се ползва като метод за подкрепа на правата на
заетите във рискови и специфични условия на труд, които по различни
причини не са натрупали достатъчно средства в индивидуалните си
партиди в т.н. „професионални пенсионни фондове“, чрез които те могат
да ползват правата си на ранно пенсиониране. Особено, когато
недостатъчните средства са в резултат на неизпълнявани задължения от
страна на работодателите към осигуряването на тези лица, защото както

обяснихме по-горе всяка невнесена навреме вноска във втория стълб на
пенсионното осигуряване е щета за правата на осигурените.
Общите насоки, които тук предлагаме за договаряне по материята на
допълнителното осигуряване са предназначени да стимулират мисленето и
амбициите на синдикалната страна, когато се готви за сключване на нов
трудов договор и да привлече вниманието им върху факта, че има области
в сферата на социалната защита, които не са разработвани в КТД, а си
струва постепенно да започне натрупването на опит и в тази посока.
Коренните промени в характера и връзките в труда изтикват напред ролята
на доброволното осигуряване, не само като допълнително, но за някои
категории трудещи се то ще се превръща и в основна осигурителна схема.
За това тази материя трябва постепенно и настъпателно да се овладява.
Препоръката към амбициозните преговорни синдикални екипи,
които ще се нагърбят с такава задача за първи път е във всички случаи
предварително да проведат задълбочени консултации със синдикалните
експерти в тази област. От тях те ще могат да получат и конкретни
указания как да постигнат изясняване на въпросите, които трябва да се
решат в процеса на подготовката, както и достатъчно характерна
информация за действащите на пазара на допълнителното доброволно
осигуряване структури.
10. Договаряне на условия за съвместяване между
професионалния и личния/семейния живот.
10.1. Този аспект в колективното договаряне е нов в нашите
теоретични разработки, поради наложилите се напоследък различни
негови аспекти (отрицателните последици от застаряването на населението
и недостиг на работна ръка, необходимостта от грижи за възрастни хора,
членове на семейства и домакинства, грижа за малки деца и други), вкл. и
по време на биологичната криза породена от КОВИД 19 - 2020г. Целите са
различни и многопосочни - да разширим кръга от възможни мерки
насочени към съвместяване на професионалния и семейния/личния живот,
създаване на равни условия на труд, постигане на равенство между
половете, чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда,
равната подялба на социалните задълженията за полагане на грижи и
споделяне на отговорностите.
10.2. Основни източници за аргументиране правото за прилагане
на мерки за съвместяване на трудовия и семейния живот
Редица международни актове диктуват и отправят предизвикателства
към отделните държави по темата - целите на Европейския стълб за
социални права, цел № 5 на ООН за устойчиво развитие в областта на

равенството между половете, наскоро приетата Директива на
Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между
професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи
няколко ратифицирани от България конвенции на Международната
организация на труда и най-вече Конвенция № 156 от 1981г.
Комплексът от правни норми в българското законодателство
гарантира особения статут и закрила на жената майка, семейството и
майчинството, равното третиране на мъжете и жените по отношение на
заетостта, квалификацията и условията на труд. Основите са в
Конституцията на Р. България, Закона за защита от дискриминация,
Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за
равнопоставеност на жените и мъжете, Национална стратегия за
насърчаване равнопоставеността на половете (2009-2015 г.) и др.
В Кодекса на труда има система от норми, които са в съответствие с
европейските стандарти и гарантират закрила на жената - майка, равното
третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта, квалификацията
и условията на труд. В глава ХV “Специална закрила на някои категории
работници и служители”, раздел II “Специална закрила на жените” на
Кодекса на труда (КТ) се съдържа подробна регламентация на защитата на
жените и особено на бременните и кърмачките. Основната функция на тези
разпоредби следва да облекчат работещите жени, грижещи се за деца и
зависими членове на семейството. В тази насока са нормите забраняващи
нощния труд за майки с деца под 6-годишна възраст или майки (чл. 140,
ал.4 ,), които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им,
освен с тяхно писмено съгласие. Чл. 147 ал. 1, т. 2 КТ и чл. 16 от Наредбата
за работното време, почивките и отпуските недопускат извънреден труд
за майки с деца под 6-годишна възраст или майки, които се грижат за
деца с увреждания, независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено
съгласие /в сила от 2004 год./. Забрана за командироване на майка с дете
до 3-годишна възраст – работодателят може да изпрати в командировка
такава майка единствено с нейното писмено съгласие. В трудовото
законодателство се съдържа специални разпоредби в посока съвместяване
на трудовия и семейния живот, като намалено работно време, надомна
работа, гъвкав режим на работа, отпуски, които могат да бъдат наградени и
регламентирани чрез колективното договаряне.
Законодателната уредба за балансиране на професионалния и личния
живот на трудово заетите в страната е насочена към специалната закрила
на биологичните функции на работещите жени (вкл. бременни и майки),
недискриминация при упражняване на трудовите права, закрила на някои
неравностойни групи в процеса на труда, ползване на някои придобивки от
работещите и др. Надграждането на тези норми се постигат в хода на

колективните преговори между работодатели и синдикати и намират израз
в крайния им продукт – сключения колективен трудов договор, било то
секторно или в предприятие, или по общини.
Внимание!
Клаузите за включване в КТД не трябва да се ограничават само до
правата на жените, а са необходими и за защита на правата на мъжете и на
равенството между половете като цяло. Успешното съвместяване на
семейните интереси с професионалния път на развитие създава
възможности за по-добра трудова реализация и утвърждаване на
семейните ценности. Тези проблеми все повече заема място в живота ,
нещо което налага да ги видим и в колективното договаряне, в
самостоятелен раздел, или втъкани в отделни раздели на КТД.
Добре е освен законодателната основа да се ползват изследвания,
становища, като аргумент за постигането на договорености- виж например
разработената от ИССИ на КНСБ методика за „разходи-ползи” от
въвеждането на мерки за съвместяване на семейния и трудовия
живот3. Изводите от анализа „разходи-ползи“ е ефективен инструмент за
управление на трудовите отношения, както и добър аргумент при воденето
на преговори за включване на мерки за балансиране на професионалния и
семейния живот в КТД на всички нива.
Внимание!
Ползвайте методиката на фирмено ниво и чрез остойностяването на
конкретните показатели ще се направи оценка на икономическите ефекти
от прилагането на политики и мерки за съчетаване на семейния и трудовия
живот в краткосрочен и дългосрочен план.
Ползвайте и становището на ИСС на тема „Инициативи за
подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот
на родителите и лицата, полагащи грижи”4. В него се прави анализ на
сега действащи политики и мерки за осигуряване на равновесие между
професионалния и личния живот както в ЕС, така и в България.
Подчертава се, че е важно да се повиши мотивацията на
работодателите да прилагат политиките за съвместяване на
професионалния и личния или семейния живот. Една от насърчителните за
работодателите мерки е въвеждане на данъчни облекчения за тези от тях,
които инвестират в социална инфраструктура в предприятието или
населеното място.

3

2 част от Проект на КНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по
ОП „Развитие на човешките ресурси”. Публикация „Проблеми и политики за балансиране на семейния и
трудовия живот”, 2012, ФФЕ
4
http://www.esc.bg/bg/news-main/news/itemlist/date/2019/3?catid=249

10.3. Договаряне на по-благоприятни клаузи в КТД от
нормативно установените относно съвместяване на трудовия и
семейния живот
Договарянето в КТД на по-високи параметри от нормативно
установените клаузи за съвместяване на трудовия и семейния/личния
живот имат ключово роля за постигането на удовлетвореност от труда
при наетите лица за насърчаване на тяхната инициативност, лоялност към
фирмата и нейното развитие. В процеса на договаряне е необходимо
мерките да се разделят в три направления:

Работно време, режим на работа, отпуски;

Финансово подпомагане;

Инвестиране във фирмена социална инфраструктура
В трудовото законодателство се съдържа специални разпоредби по
отношение съвместяване на трудовия и семейния живот. В България
законодателството предвижда гъвкави форми на трудова заетост, както
и гъвкави форми на работно време - надомна работа и работа от
разстояние, непълно работно време, работно време с променливи граници,
приложи там, където организацията на труд в дадена фирма го позволява.
Те дават възможност на работещите родители, грижещи се за деца и
зависими членове на домакинството, да се реализират в работата, без да
подценяват семейните си задължения Въвеждането на такива форма на
заетост се налага и от революционното развитие и повсеместното
приложение на информационните технологии в бизнеса.
Все още обаче съществуват редица нерешени проблеми при
постигането на рационално равновесие между професионалния и семейния
живот. Статистическите данни и проучвания за позицията на жените на
пазара на труда са ясен аргумент за необходимост за доусъвършенстване и
награждане с политики и мерки за постигане на по-голяма
удовлетвореност и от двете страни. Колективното трудово договаряне е
важен инструмент за решаването на тези проблеми.
На ниво отрасъл/бранш чрез колективно договаряне е добре
социалните партньори да разработят Харта, която да включва
1) минимални стандарти за постигане на равновесие между
професионалния и личния живот;
2) текущи схеми за одит, който да оценява напредъка на компаниите
в постигане на баланса между личния и професионалния живот и който
очертава възможни подобрения;
3) правила за ежегодно отличаване на най-добрите изпълнители със
специални награди и др.
На ниво предприятие предлагаме някои примери, които биха могли
да се използват успешно, независимо от нивото или сферата на действие:

10.3. 1. Работно време, режим на работа, отпуски
Разпределението на работното време съгласно чл.139, който
визира установяване на работно време с променливи граници, ако в
предприятието организацията на труда позволя това, се препоръчва:

с колективен трудов договор да се договори въвеждане на
работно време с променливи граници по искане на трудещия се, тогава,
когато това се налага, с оглед съчетаване на неговия трудов и семеен
живот. Следва да се вземат предвид натовареността на останалите
работници и особеностите на технологията и организацията на
производството. Механизмът на приложение на тази практика следва да се
урежда чрез КТД и вътрешни правила за организация на работното време и
отпуските.
Организацията на работното време

чрез колективен трудов договор е възможно да се договори
правото на работника или служителя, ако поиска да отсъства от работа
през определени часове от работния ден в рамките на работната седмица
или месеца, които да се компенсират с работа през други дни от работната
седмица или месец, без да се променя размерът на месечното трудово
възнаграждение.

с колективен трудов договор, по аналогия със сумираното
изчисляване на работното време, да се договорят типови режими на
работно време, които могат да се въведат за отделни работници или
служители (по тяхно искане) тогава, когато това се налага, с оглед
съчетаване на техния трудов и семеен живот.

В процеса на колективното договаряне е възможно да се
договори намалено месечно работна време за всички работници и
служители. Такава практика вече съществува в някои предприятия в
България, в които е договорено последния петък от месеца да бъде с
намалено работно време.
Пример: В КТД може да се предложи текст със следното
съдържание:

Работодателят прилага намалено работно време от 4 часа за
1 ден от месеца без промяна на трудовите възнаграждения
Работа на смени
Съгласно чл. 141 КТ е възможно да се договори в КТД по искане на
работник или служител, когато това се налага, за определени периоди той
да се включва в графици за работа в дневна или предпочитана от него
смяна.
Недопустимост на извънредния и нощния труд

Трудовото законодателство урежда правото на майките с деца до 6 г.
възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо
от възрастта им да не упражняват извънреден труд.
Чрез КТД е възможно да се уреди недопустимост на извънредния и
нощния труд на родители с деца до 14 г., по тяхно искане при доказана
нужда, свързана със съчетаване на трудовия и семейния живот, за
определени периоди и при определени условия.
Надомна работа
В чл. 312, ал. 1 КТ е посочено, че работничка или служителка майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето,
има право да работи надомно при същия или при друг работодател.
Когато работничката или служителката по предходната алинея премине на
надомна работа при същия работодател, той е длъжен след като престане
да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на
детето, да й осигури работата, която е изпълнявала преди това, а ако
длъжността е съкратена - с нейно съгласие, друга подходяща работа (ал. 2).
Когато работничката или служителката по ал. 1 премине на надомна
работа при друг работодател, трудовото правоотношение с работодателя,
при когото е на работа към деня на преминаването, не се прекратява, а
работничката или служителката се намира в неплатен отпуск. Когато тя
престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна
възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е
съкратена, работодателят, с нейно съгласие, й осигурява друга подходяща
работа (ал. 3).
Съгласно съществува норма за надомна работа се урежда правото на
майка с дете до навършване на 6-годишна, както и на бащи (чл. 313
КТ). Според Закона за закрила на детето родителите са длъжни да не
оставят без надзор и грижа деца до 12-годишна възраст и носят
наказателна отговорност ако се създава опасност за физическото,
психическото и нравственото развитие на детето. Тези разпоредби
дават основание да се надгради съществува норма за надомна работа,
като се използва колективното трудово договаряне. Така чрез КТД ще се
уреди правото на родители с деца до 12 годишна възраст да работят
надомно, по тяхно искане и ако организацията на труда го позволява. От
тук следва, да се впише, че работодателя трябва да предостави нужните
средства, за да може служителят да работи от дома си и по негово решение
отново да се върне на обратния режим, без това да се отрази на трудовото
възнаграждение.
Отпуски
Като награждане на чл.157 от КТ относно краткотрайни отпуски за
изпълнение на граждански, обществени и други задължения, чрез КТД

може да се договори отпуск, свързан със задължения, обхващащи личния и
семейния живот. Така например, част от платения годишен отпуск
(например до 2 дни) да се ползва инцидентно, само с уведомяване в
разумен срок на работодателя при нужди, свързани със съчетаване на
трудовия и семейния живот.
Пример: В КТД може да се предложи текст със следното
съдържание:

Всички работници и служители ще имат право да ползват до
2 дни отпуск при доказана семейна причина само с уведомяване на
работодателя в срок от 24 часа.
Трудовото законодателство дава правото чрез КТД да се урежда
допълнителен отпуск за майки с две и повече деца до 18 г. възраст (чл.168).
В КТД е възможно да се договорят броя на дните за допълнителен отпуск,
но да не се ограничава само за майки с две и повече деца, а да се включат
всички родители с деца, без да се взема в предвид броя на децата.
Например:

Всички родители с деца до 18 г. имат право да ползват два
дни допълнителен отпуск с оглед съвместяване на трудовите и социални
отговорности.
Отпуск по бащинство е нормативно регламентиран от 15 от датата
на изписване на детето от лечебното заведение. Чрез КТД може да се
договори, бащите на новородени деца до 40 дни да не се командироват на
разстояние повече от 100 км от мястото на живее. Тази мярка е от важна
значение за споделяне на отговорности по отглеждане на детето, особено
през първите дни на новородено, когато майката има нужда от подкрепа.
10.3. 2. Договаряне на финансово подпомагане в подкрепа на
балансиране на семейния и професионален живот
Средствата заделени от работодателя за СБКО или други целеви
средства обикновено се използват за транспорт, храна или помощи в пари
или натура свързани със случаи на раждания, женитби, болест, бедствия,
смърт и др. имащи инцидентен характер, а не повтарящ се.
Чрез КТД е възможно да се включат случаи на
работници/служители със зависими членове, за които разходите за
детегледачки и болногледачи са непосилни. Колективното договаряне е
инструмент, чрез който е възможно да се договори работодателя да
финансира цялата или част от месечните разходи на родителите за
детегледачи или болногледачи. Прякото финансово подпомагане има своя
икономически смисъл и е възможно да се прилагат в случаите, когато
производствената и технологична специфика изключва възможности за
„прекрояване“ на производствения процес и трудовият ритъм. С тази
мярка ще се намали текучеството на персонала и се запази

квалифицираната работна сила, която е изправена пред дилемата да
напусне работа за поеме семейните отговорните или да продължи
трудовата си кариера. Съдържанието на текста в КТД може да бъде така:

Работодателя отпуска месечна вноска за покриване 50% от
разходите за детегледач на родител с дете до 6 г. при доказване, че
детето не е прието в детска градина.
10.3. 3. Инвестиране във фирмена социална инфраструктура
Инвестирането в социална инфраструктура е скъпо начинание. То
оправдава усилията на работодателя, ако предприятието е голямо и има
сравнително голяма численост от работници/ служители, които имат
реална потребност от такъв род услуга. Тази подкрепа от важно значение
за родителите по време на ваканции, празници и цели децата да бъдат
ангажирани Практики на договаряне на подобни инвестиции и
съвместното им стопанисване вече има в практиката. В процеса на
колективното договаряне се осмислят и аргументират потребностите за
изграждане на социална инфраструктура - детски градини, детски стаи,
детски клубове по интереси, зелени училища, които ще решат проблемите
с текучеството на персонала и са добра възможност да съвместяване на
трудовия и семейния живот.
В заключение, договарянето комплекс от мерки трябва да стане
неразделна обособена част от предметното поле на колективното трудово
договаряне на секторно и най-вече на фирмено равнище. Добре е в тази
връзка, да се създаде вътрешнофирмена информационна система за
наблюдение на реалните професионални и социални потребности на
работниците и служителите, чрез която да се осигурява достоверна
информация при вземането на решения от социалните партньори в рамките
на процеса на договаряне. Синдикалната организация в партньорство с
мениджърския екип (УЧР) трябва да се ангажират с изграждането и
внедряване на информационна система, като източник за аргументиране
на потребностите и търсене на решения.
10.4. Добри синдикални практики
Както посочихме темата е сравнително нова в колективното
договаряне. Тя бавно и прогресивно навлиза в практиката на социалния
диалог и преговорите на отраслово/браншово ниво. Анализите на
действащите отраслови и браншови КТД показват, че на секторно ниво се
наблюдава плавна тенденция за постигане на все повече договореност за
по-балансиран трудов и семеен живот. Все повече се налага се практиката
тези проблеми да бъдат изведени в самостоятелно обособен раздел
„Съвместяване на трудовия и семейния живот”.
В системата на колективните преговори правят впечатление добрите
договорености, които се постигат в предприятията с чужди инвеститори и

във филиали на МНК. По традиция договорените в тях параметри имат
стойностите не само над наднормено регламентираните, но и над средните
за страната. Действащите КТД показват редица договорености в
социалната сфера, които създават по-голям комфорт на работната среда,
водят до реална икономия на фонд работно време от семейния бюджет.
Ето някои примери, които създават по-добри възможности за
съвместяване на трудовите и семейни задължения:
В КТД ”Нестле България”, мениджърският екип и представителите
на синдикалната организация от ФНСО Хранителната промишленост са
договорили клаузи със следното съдържание:

На новородени деца на работници и служители до навършване
на една година се предоставят безплатно бебешки и детски храни,
произвеждани от компанията. Освен това в стола на предприятието има
включено меню за диетично хранене;

Работници и служители ползват в един от дните от седмицата
по 2 часа за лични нужди;

Майките получават допълнителен платен отпуск до 5 дни в
зависимост от броя на децата;

Майките, членове на синдикална организация, получават по
един ден допълнителен отпуск;

Ежемесечно работниците получават, безплатни пакети с
храни, които се произвеждат в предприятието, като стойността на пакета е
различна, в зависимост от съдържанието и се определя от ръководството
на предприятието, съгласувано със синдикатите;

За работещите на смени се осигурява безплатен транспорт до
месторабота и обратно;

На всички работници и служители се дават ваучери за храна
или други видове покупки във връзка с празници, като стойността им
варира от 60 лв. до 120 лв..
Интерес представлява и КТД на синдикалните организации от
Синдикат „Бира, храни и напитки”. В Колективните трудови договори
са вписани клаузи надграждащи законоустановените относно по-добро
съвместяване на семейния и трудов живот, като:

Договаряне на гъвкави форми на организация на
работното време като: намалена продължителност на работната седмица
и намалено работно време за бременни жени и майки с деца до три години;
организиране на допълнително квалификационно обучение след отпуск по
майчинство, на бременните след шестия месец с намалено работно време.

Допълнителен платен годишен отпуск от 3 дни за жени с две
деца и 5 дни с три и повече деца. Със същите права се ползва и бащавдовец и несемеен с присъдени родителски права; допълнителен платен

отпуск от 1 ден месечно за самотни майки; възможност за двамата
родители да ползват годишния си платен отпуск едновременно;
допълнителен платен отпуск за гледане на болен в семейството/майка или
баща/; за работници или служители, които имат недееспособен /инвалид/
член на семейството се осигуряват 2 дни допълнителен платен отпуск.

Договаряне на социални придобивки и социално
подпомагане както следва: подаръци на деца до 10 г. за 1-ви юни и Нова
година; родителите на първокласник се подпомагат за първия учебен ден в
размер не по-малък от 100 лв.; подпомагане настаняването на деца в детска
градина.

Договаряне на допълнителни социални помощи, като:
подпомагане на хронично болни и безплатно или частично заплащане на
балнеолечение; безплатен транспорт до и от работа.; ваучери за храна в
размер на 60 лв.; безплатна почивка на море на цялото семейство или
подпомагане ползването на платения годишен отпуск; безплатна седмична
почивка на работещите, навършили кръгла годишнина.; допълнително
медицинско обслужване.; отпускане на стипендии за обучение деца на
работници във висши учебни заведения.
Примери за добри практики се наблюдават и в КТД на синдикалните
организации от НФТ ”Химия и индустрия”. Трябва да се отбележи, че в
КТД са разписани договорености, според които в случай, че майката не
може ефективно да ползва отпуск по чл. 168 от КТ, то той се ползва от
бащата или от лицето, което според законовите разпоредби полага грижи
за децата. Работник или служител самотен родител, който упражнява
родителски права, ползва допълнителен платен годишен отпуск по
предходната алинея.
Изброените по-горе добри примери свидетелствуват, че темата за
съвместяване на професионалния със семейния живот започва да навлиза в
практиката на социалния диалог и преговорите между социалните
партньори.
В обобщените отраслови практики на Секторните съвети към КНСБ
също можете да откриете добри примери по темата.
11. Договорености по използването на нова техника и технологии
в предприятието, ангажиментите на страните по КТД
11.1.Тематични основания на аспектите на дигитализация и други
измерения на нова техника и технологии в раздел от колективните трудови
договори в предприятията
Внимание! Нова тема.
11.1.1.Промени в техническата и технологична среда.

Обективно наложило се предизвикателство към модерното
колективно договаряне са промените в труда и трудовите отношения,
настъпващи в резултат промени в техническата и технологична среда. През
последните години
тя се изразява най-вече, чрез навлизането на
цифровите технологии, роботите и други нови системи и иновации в
традиционните предприятия и организации.
Дигиталната или цифрова трансформация, навлизаща
в
производството и в редица услуги се отличава с радикално използване на
авангардни технологии и интегриране на физически и цифрови системи в
предприятието, с приоритет на иновативните бизнес-модели и нови
процеси и създаване на „интелигентни” продукти и услуги.
Цифровизацията и въвеждането на други авангардни технически и
технологични решения се използва за развитие на „интелигентното„
производство. По—висок етап на интелигентно производство е Индустрия
4, която се определя като създаване на индустриална среда, където
системи, основани на нова техника и цифровизация се използват за
осигуряване на комуникации и съгласуване на
действия на
работниците, машините, оборудването, логистиката и подготовката на
продуктите.
Част от процесите на цифровизация засяга и използването на онлайн платформи и други нови бизнес модели. Дигиталните(или он-лайн)
платформи, според анализ и становище на Икономическия и социален
съвет в България са организации, опериращи в дигитална среда и
създаващи връзки между различни заинтересовани страни-бизнес, клиенти,
граждани с цел размяна на стоки, услуги, както и между работодатели и
лица, търсещи работа. Платформите за работа могат да са трудови
посредници –т.е. те са алтернатива на агенциите за временна работа, без
обаче да попадат в регулациите на трудовото законодателство. Чрез тях се
предлага някаква временна работа или изпълнения на някаква поръчка, но
реалният работодател остава скрит. Има и платформи, които са част от
фирми, които непосредствено предлагат работа, но отново най-често
временна или „на парче”. За този тип работа също няма сериозни
регулации в трудовото законодателство, въпреки че процесите на търсене
на законови решения в някои страни са започнали.
11.1.2. Последици
Цифровизацията на производството и услугите оказва влияние върху
различни измерения на труда, заетостта, работните места, организацията
на труда, работното време, безопасността и здравето при работа,
заплащането, социалните стимули , организационната култура и др.
Ролята на живия труд се променя, поради опростяването на някои
операции и функции, от една страна, но и поради появата на много по-

сложни операции и функции , от друга. Намалява рискът от физически
увреждания ,от неблагоприятна физическа работна среда, но често се
засилва стресът на работното място поради по-голямо психическо
натоварване и нови отговорности; понякога се засилва непосредствения
контрол от преките мениджъри. Най-често се наблюдава и по-висока
интензивност на труда. В някои случаи се използва
по-голяма
самостоятелност в работата, но се засилват отчуждението, монотонията,
което от своя страна е предпоставка за депресии.
Появяват се сериозни различия в труда и заетостта между отделни
групи работници в редица компании. Тези различия са силно видими в в
статусите на заетостта, в трудовите договори, в условията на труд и
заплащането . Това води до засилването на неравенствата и провокира
конфликти между отделните групи работници.
Друг аспект на цифровизацията е разширяване използването на
мобилни и електронни комуникации, което променя фактическото работно
време и условията на труд. На много места служебната поща не спира в
момента, в който служителят напусне офиса. Натрапчивите имейли са
масов проблем сред офисните служители - и вървят неизбежно ръка за
ръка с определени професии, от рода на юристи и финансисти, където
служителите сами управляват работното си време.
От своя страна он-лайн платформите са предпоставка за създаване на
паралелен трудов пазар, където заетостта не зависи от никакви договори,
не се спазват никакви трудови стандарти, като минимално заплащане,
стандарти на работното време, на безопасност и здраве при работа, не се
практикува професионално обучение. В повечето случаи при работата в
он-лайн платформи е изключително трудно да се създаде организация и
представителство на наемните работници.
11.2. Рамки и нормативна уредба на трудовите отношения и
условията на труд при предизвикателствата на техническо и
технологично обновление
11.2.1. Европейски и международни норми
Международната организация на труда (МОТ) има редица
инициативи по отношение на бъдещето на труда, като фокусът са
качествените работни места, условията на труд на заетите с атипични
форми и други. В рамките на проекта „Насърчаване ролята и капацитета на
социалните партньори и социалния диалог в новия свят на труда” (20182020), който е на МОТ и на Европейската комисия също се обръща
специално внимание на последиците за труда от дигитализацията, като
такива аспекти са разгледани и в проведеното изследване.
В рамките на Европейския съюз също се провеждат различни
инициативи, разработени са стратегии и препоръки. На основа на

залегналите в Европейския стълб за социални права принципи е
разработена, предложена и приета Директива 2019/1152 за прозрачни и
предвидими условия на труд, която засяга и труда в новите условия.
Директивата следва да се приложи от държавите –членки не по-късно от
01.08.2022 година. Тя съдържа редица нови аспекти на защита на заетите в
атипични форми на труд, като въвежда и утвърждава задължителни
изисквания за информация за работата при подписване на трудови
договори, допълнителни условия за гъвкави графици, за работещи без
определен режим на работа и на повикване, които са характерни за някои
от новите форми на заетост, в т.ч. тези чрез он-лайн платформи.
11.2.2. Българско законодателство
В България от 2010 година се работи за подобряване на трудовото
законодателство, основно за уреждане на трудовите отношения на
работниците, заети в нестандартни форми на заетост и работа. На основа
на Европейското рамково споразумение за работа от разстояние е
сключено тристранно споразумение между социалните партньори и
Министерството на труда и социалната политика , след което са направени
и промени в Кодекса на труда. Въведени са нови текстове, които засягат
регулирането на трудовите отношения в случаи на надомна работа и
работа от разстояние. Направени са промени и във връзка с дейността на
агенциите за временна работа. Това включва изисквания за трудовите
договори, условията на труд, работното време, заплащането, също правото
на организиране, колективни преговори и договаряне, информиране и
консултиране и др.
Освен това, в КТ са направени и промени относно правата на
работниците по информиране и консултиране в условията на прилагане на
нови технологии и нови форми на заетост, конкретно засягащи предмета
на информирането и консултирането. Според тях работодателят трябва да
информира и консултира работническите представители
относно:
възможните промени в организацията на труда, въвеждането на нови
технологии, в т.ч. и използването на надомна работа и работа от
разстояние. Подобни записи има и в Закона за информиране и
консултиране на работниците и служителите в многонационалните
предприятия, групи от предприятия и европейски дружества и в Закона за
безопасни и здравословни условия на труд
В съществуващото законодателство има клаузи, които могат да се
използват за он-лайн платформите. Например, съществува възможност за
сключването на договори с група работници, регулирани са трудовите
отношения при работа на „разположение” и други.
11.3. Наличие на добри практики по социално партньорство
колективно договаряне в страни от ЕС

11.3.1. Социално партньорство и споразумения на ниво ЕС
През 2016 година европейските междусекторни социални партньори
–Европейската конфедерация на синдикатите, Бизнесюроп, Центърът за
публичните предприятия и Европейската асоциация на занаятите, малките
и средни предприятия приема Позиция за дигитализацията. Тя съдържа
аспекти за възможностите за създаване на нови работни места чрез
въвеждането на нови технологии и препоръки за търсене на баланс на
интересите на работодателите и наемните работници в процеса на
дигитализация.
В периода 2010-2019 европейските социални партньори в различни
сектори са провели редица заседания и са приели редица съвместни
документи относно последиците от дигитализацията. Сред тях е едно
споразумение-за сектора на търговията , прието през 2018 година , което
засяга насоките за условията на работа с работещи от разстояние и
мобилните работници, които работят чрез електронни комуникации. Освен
това са включени анализи –за сектор „Метали”(металургия,
машиностроене, електроника), позиции-(за застраховането, химическата
индустрия), декларации (банков сектор, застраховане, местна и регионална
администрации, телекомуникации, пощи) , резолюции(хартия
и
целуллоза).Повечето от тези документи засягат въпросите на
квалификацията и преквалификацията, заетостта, условията на труд на
мобилни работници и работещи от разстояние.
11.3.2. Социално партньорство и колективно договаряне в
страните-членки
На национално равнище социалните партньори са участници в
редица инициативи-както съвместно с държавата (трипартитни), така и
бипартитни. В т.ч. са включени програми , конференции, обучителни
дейности и др.
Данни от изследване, проведени по поръчка на МОТ и Европейската
комисия ( 2018-2019 г.)показва, че в около 12 на сто от фирмите в рамките
на страните от ЕС в процеса на колективните преговори се включват
различни аспекти на дигитализацията и последиците от нея. В същото
време редица от респондентите признават и ролята на секторното
колективно договаряне за уреждане различни аспекти на трудовите
отношения в условия на дигитализация на икономиката.
В отделни страни от ЕС са сключени различни споразумения- както
на секторно равнище ,така и в предприятие
-За подобряване на квалификацията в условията на дигитализация ,в
т.ч. и за он-лайн обучение (Германия-Ауди, поделение на Хюлет пакард в
Италия, Румъния-банков сектор.) ;

-За разширяване на работата от разстояние и подобряване условията
на труд (Германия-банков сектор; някои многонационални компании в
Италия);
-За подобряване самостоятелността на работните места и
самоконтрола на работниците в условия на цифровизиране и за
подобряване условията на труд (поделение на Дженерал Електрик ойл енд
газ в Италия, поделение на Хюлет пакард в Италия);
- За гъвкавост на работното време (супермаркети в Италия)
Интерес представлява сключеното през 2016 год. от организациите
на работодателите и от синдикатите във Франция национално
споразумение, юридически обвързващо компаниите в страната, което
изисква от служителите "да изключват телефоните си след 18:00 часа".
То засяга над милион заети в технологичния и консултантския
сектор (включително френските поделения на Google, Facebook, Deloitte и
PwC). Предприети са и реформи в кодекса на труда, които да защитават
служителите във връзка с динамичния съвременен начин на работа-а
именно "право да се изключиш от мрежата" след като приключи
работното ти време, за да не се ангажираш с неплатени дейности извън
трудовия си договор. Според новата мярка всяка компания с повече от 50
служители ще трябва да проведе допълнителни разговор с работещите, за
да се уточнят интересите и на двете страни относно начина на използване
на мобилни комуникации извън работно време.
Подобно споразумение е постигнато и през 2011 година в
германската копания Фолксваген.
Специално на работещите чрез он-лайн платформи има редица
инициативи, но трудно се постигат споразумения. Във Франция Френската
демократична конфедерация на труда (CFDT) има различни инициативи за
синдикализиране и консултиране на работещи чрез он-лайн платформи ,в
т.ч. и предложения за договаряне на минимални нива на часово заплащане
на труда. Освен това е организирано и обсъждане на възможностите за
представителство на такива работници и колективни преговори.
В Швеция за работещите чрез он-лайн-платформи се прилага
разпростиране на действащи секторни колективни трудови договори или
други КТД с национален обхват. Така е подписано споразумения за
Платформата Bzzt, която е за предлагане на личен транспорт таксиметров
транспорт. Това споразумение предвижда разпростиране на сключения
секторен колективен трудов договор за таксиметров транспорт , от страна
на Шведската федерация на транспортните работници и съответната
работодателска организация ,за фирмата Bzzt.
Друг пример е споразумение, подписано за платформата Instajobs,
която предлага труд за студенти, като се предвижда разпростиране на

действащия колективен трудов договор, предназначен за работещите чрез
агенции за временна работа.
11.4. Възможности за договаряне на клаузи в КТД, които засягат
промените в трудовите отношения и условията на труд в
предприятията в условия на дигитализация и други иновации.
Индустриалните отношения в България все още не са достатъчно
засегнати от Индустрия 4,0, дигитализация и платформена икономика. В
някои сектори, където
се използва интелигентно производство са
настъпили известни промени в обхвата и предмета на колективните
преговори и консултациите ,провеждани на секторно ниво и ниво
предприятие. В някои частни услуги дигитализацията е по-напреднала,
като в тези в които има синдикати това засяга и предмета на колективните
преговори.
11.4.1. Наличие на договорености относно трудовите отношения и
условията на труд в секторни /браншови КТД в България. В редица от
отрасловите и браншови КТД има договорености ,които засягат
техническото и технологично обновление по принцип ,не само конкретно
дигитализацията ,в т.ч.:
-Клаузи а насърчаване на високи технологии в контекста на
подобряване социалното развитие на работниците ;
- Клаузи за насърчаване на техническите, технологични и
организационни иновации с цел подобряване условията на работа и
заплащането;
- Клаузи, ангажиращи работодателите за приемане на съвместни
решения със синдикатите и/или информиране и консултиране относно
последиците при използване на конкретни типове организация на труда и
методи на труд , като леан производство, ротация на работните места,
групова работа и др., както и мерки за преодоляване на негативни влияния
върху условията на труд , работното време и др.;
- Клаузи за конкретни действия по подобряване на безопасността и
здравето при работа в случаи на въвеждане на нови технически системи и
технологии.
11.4.2. Договаряне на аспекти на трудовите отношения в условия на
дигитализация в предприятията.
В предприятията могат да се надграждат или допълват отрасловите и
браншови КТД или да се договарят самостоятелни клаузи, според
спецификата на сектора и предприятието и конкретните условия на работа,
например:
- Договаряне на клаузи за заетостта: действия в условията на
технико-технологично обновление и промени в организацията на труда, в
т.ч. мерки за преквалификация и пренасочване на персонала;

-Договаряне на преквалификация, нова квалификация, ново
професионално обучение, в т.ч. и он-лайн или дистанционно обучение, в
контекста на бъдещи промени;
- Договаряне на гъвкаво работно време ;договарян на намаляване на
работното време поради влияние на новите технологии и подобряване
производителността на труда, без намаляване на възнагражденията;
-Договаряне на нови мерки за безопасност и здраве при работа
поради: засилен стрес, монотония, отчуждение, например: превенция –
ротация на работните места, промяна на индивидуална с групова работа;
намаляване времето на работа с определени машини за сметка на
изпълнение на други функции; повече почивки; специфична
профилактика;
-Договаряне използване или разширяване на работа от разстояние и
надомна работа и подобряване условията на труд на такъв тип работни
места;
-Договаряне на условия за работа и работното време на мобилни
работници(обслужващи фирми и домакинства и други);
-Договаряне на „изключването” на телефони, таблети , компютри и
други средства за комуникации след работно време и/или правото да не се
отговаря на задачи и въпроси от работодателя в този период, освен в
извънредни ситуации;
-Договаряне на увеличение на заплащането съобразно увеличената
производителност на труда в следствие навлизането на цифровизацията;
-Договаряне мерки за съчетаване на интересите на отделни групи
работници и недопускане дискриминация;
-Договаряте на мерки за съвместяване на трудов и личен живот ,в т.ч.
и в условия на работа от разстояние , мобилна работа и др.
12.Равнопоставеност на заетите(пол, възраст, националност,
етническа принадлежност, религия, раса, сексуална ориентация).
Недопускане на дискриминация и насилие/тормоз на работното място

12.1. Актуална и сравнително нова е възможността за формулиране
на клаузи, пакети от клаузи или самостоятелен раздел в КТД насочени към
недопускане или предотвратяване на дискриминация и насилие /тормоз на
работното място и създаване на условия за осъществяване на многообразие
и равнопоставеност на работещите. Става дума, както за такива на
браншово/отраслово ниво, така и на ниво предприятие. Редица обективни
причини, напр. натиска на международни компании в тази посока, вкл. и
присъствието на темата
в контекста на корпоративната социална
отговорност са благоприятни условия за такива клаузи.

Наличието на такива клаузи в КТД ще гарантират на бизнеса
коректност пред закона и висока конкурентоспособност. Въпреки че
хората са различни, те са с равни права и имат връзка помежду си.
Многообразието, което всъщност представлява някакво различие между
хората трябва да намери отражение в КТД, като положителен ресурс, а не
като основание за дискриминация.
12.2. Нормативните основания, които дават възможност за
договаряне.
Водещ е чл.6 от Конституцията на Република България, който
прогласява, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и
права, и че всички хора са равни пред закона. Този конституционен
принцип е намерил развитие в Закон за защита от дискриминация
(ЗЗДискр.), който урежда защитата от всички форми на дискриминация
спрямо всички засегнати лица. Законът съдържа определения за
дискриминация, видовете дискриминация и способите за защита от
дискриминация.
В специален негов раздел „Защита при упражняване правото на
труд” съдържащ 16 члена (от чл.12 до чл.28 ЗЗДискр.) има многообразие
от текстове, които могат да служат като основание за формулиране на
конкретни клаузи в КТД, в зависимост от потребностите в предприятието.
Внимание!
Член 18 от закона задължава работодателят да предприеме
ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация
на работното място в сътрудничество със синдикатите. Няма по-добра
възможност за осъществяване на сътрудничество по смисъл на закона
освен колективния трудов договор. Всички форми на сътрудничество са
възможни, но най-ефективната е поемането на съвместни задължения и
създаване на организация с оглед равните възможности в предприятието
през КТД.
В тази връзка според чл.19 от закона работодателя носи отговорност
по този закон за актове на дискриминация, извършени на работното място
от негов работник или служител, ако не е изпълнил задължението за
сътрудничество със синдикалните организации.
С изключение на чл.8, ал.2 КТ, (с принципен характер) и чл.243 КТ
прогласяваш равното заплащане между жените и мъжете за еднакъв или
равностоен труд в КТ няма система от текстове, чрез които се осигурява
спазването на принципите за равни права и равнопоставеност. Ето защо
нормите на раздел І на глава ІІ от ЗЗДискр.(посочените по-горе) допълват
принципните текстове в КТ и служат, като създадена в друг закон основа
за постигане на договорености в КТД.

За информация ще посочи и Закона за равните възможности на
жените и мъжете, който урежда провеждането на държавната политика по
равнопоставеност на жените и мъжете. тоест той може да служи като
ориентир за принципите и подходите, които държавата е приела и прилага
в областта на недопускане и превенция на дискриминацията.
Своеобразен източник на идеи и примери за формулиране на
антидискриминационни клаузи в КТД могат да бъдат социологически
изследвания и данни от тях, напр. данните от проекта „Расови и
етнически малцинства, имиграция и ролята на синдикатите в борбата
с дискриминацията и ксенофобията, в насърчаване участието и
осигуряване на социална интеграция и гражданство”(RITU)5 проведено
в три сектора на българската индустрия – строителство, текстил и
тютюнева промишленост. Друго такова изследване «Насилието на
работното място в здравеопазването6» дава ясна представа за
прилаганите практики в тази посока. Това налага в Отрасловия колективен
трудов договор (ОКТД) от секторите - транспорт и здравеопазване в
отделен раздел да включат освен клаузи за защита от дискриминация, така
и клаузи за защита от насилие на работното място, като форма на
дискриминация. С тези разпоредби работодателят се задължава съвместно
със синдикатите да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на
всички форми на дискриминация (пряка и непряка), на физически и
психосоциален тормоз, както и да гарантира условия на труд, които
спомагат за профилактика на работещите от хроничен стрес, физически и
психични увреждания на работното място.
12.3. Договаряне на клаузи в Колективния трудов договор за
превенция от дискриминация на работното място и постигане на
многообразие и равнопоставеност на заетите лица
Като подход препоръчваме в КТД да намерят място клаузи за
защита, недопускане, превенция, която се осигурява в съответствие с
етапите преди и при възникване на трудовото/служебното
правоотношение, неговото развитие и прекратяване.

Синдикатите срещу расизма и дискриминацията, съставител Н. Даскалова, д-р по
икономика, ИССИ на КНСБ,2005 г. www.workingagainstracims.org В изследването се показват
дискриминационните практики и нагласи на етническите малцинства на работното място и в
обществото към изследвания проблем. Според данните на изследваните турци, българи
мюсюлмани и роми, дискриминация при достъп до работа се наблюдава само при ромите.
Според ромите достъпът им до професия е неограничен само в строителството. Там те
постъпват със съдействието и препоръката на свои роднини. В другите два сектора (текстил и
тютюнева промишленост) 82% от ромите споделят, че срещат сериозни трудности при
постъпването на работа. Според тях работодателите им отказват заради етноса, а липсата на
образование е само формален повод.
5
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Насилие на работно място в здравеопазването, ИССИ на КНСБ, EPSU, изследователски проект, 2002г

12.3.1. Защита от дискриминация при търсене и наемане на
работа-разнообразие на работното място. Работодателят няма право
преди сключване на трудовия договор да иска от кандидата информация за
признаците по чл. 4, ал.1, освен в случаите по чл.7 от ЗЗДикскр. или когато
това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разрешение
за работа с класифицирана информация при условията и по реда на Закона
за защита на класифицираната информация. Работодателят няма право да
отказва приемането на работа на лице, поради бременност, майчинство или
отглеждане на дете. Работодателят няма право да отказва да наеме или да
наеме при по-неблагоприятни условия на работа лице, на основата на
някои от признаците по чл.4, ал.1, освен ако не е налице някое от
изключенията по чл.7. Работодателят няма право при обявяване на
свободно работно място да поставя изисквания, свързани с някой от
дискриминационните признаци по чл. 4, ал. 1, освен ако не е налице
изключение по чл. 7 ЗЗДикскр.
Работодателят е длъжен при наемане, когато това е необходимо за
постигане целите на закона, да насърчава да кандидатстват лица,
принадлежащи към по-слабо представения пол или етнически групи, за
извършване на определена работа или за заемане на определена длъжност.
Насърчавайки тези групи работници работодателят осигурява
разнообразие на работното място.
Пример: При увеличаване обема на работата, работодателят
може да наема нови работниците и служители, като при наемането се
държи сметка и се дава предимство на по-слабо представения пол в
предприятието
12.3.2. Сътрудничество между работодатели и синдикати
Както видяхме по-горе работодателят е задължен в сътрудничество
със синдикатите да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на
всички форми на дискриминация на работното място. (чл.18 от ЗЗДискр.)
Сключените от синдикатите колективни трудови договори се прилагат с
еднаква сила за всички синдикални членове в рамките на стимулирането на
политиката и практиката на осигуряване на равните възможности. Това
дава правото на СО, да отстоява включването на мерки в КТД.
Необходимо е двете страни да си сътрудничат и съдействат за недопускане
и предотвратяване на всички възможни форми на дискриминационни
прояви на работното място.
Пример: Работодателят съвместно със синдикатите е длъжен да
предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на
дискриминация (пряка и непряка), на физически и психосоциален тормоз,
както и да гарантира условия на труд, които спомагат за профилактика

на работещите от хроничен стрес, физически и психични увреждания и
възприемане на многообразието на работното място.
С чл.14, ал.3 от ЗЗДискр синдикатите са призвани да участват, чрез
колективното трудово договаряне (на всички равнища) в изработването на
еднакви критерии за определяне на равен размер на трудовите
възнаграждения за еднакъв и или равностоен труд. Синдикатите не
бива да се съгласяват в колективния трудов договор да залегнат критерии,
които явно поставят в неравностойно положение работниците и
служителите, изпълняващи една и съща трудова длъжност, относно
тяхното трудово възнаграждение и оценката на трудовото им изпълнение.
Пример: Клаузите на този договор имат действие спрямо
работниците и служителите, членове на синдикалната/те организация/и
подписала договора и присъединилите се към него и при изпълнението им
не се допуска пряка или непряка дискриминация
12.3.2. Осигурява еднакви условия на труд
При изпълнение на трудово-правно отношение съгласно чл.13 ал.1 от
ЗЗДискр. работодателят е задължен да осигурява еднакви условия на труд
без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1. Това задължение следва да се
възприема не само като задължение за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, но за създаване на еднакви за всички
работници и служители условия за реализиране на трудовото
правоотношение /от неговото възникване до неговото прекратяване/.
В случай, че работодателят заплаща за една и съща работа извършена
еднакво добре различна по размер заплата, е налице проява на
дискриминация, с което работодателят нарушава разпоредбите на Закона
за защита срещу дискриминация и може да бъде подведен под
отговорност. В подобен случай, СО може да потърси отговорност от
работодателят и да поиска заплащане на обезщетение за причинените
имуществени и неимуществени вреди на работника или служителя,
вследствие на така извършените от работодателя неправомерни действия.
Във връзка с доказването на обстоятелството дали е налице акт на
дискриминация, засегнатият работник или служител следва да представи
факти, въз основа на които може СО да направи предположение, че е
налице дискриминация.
12.3.3. Принципи за равнопоставеност между половете
Практиката показва, че наред с договарянето на клаузи за превенция
срещу дискриминация, се включван и клаузи, с която Работодателят се
задължава да гарантира прилагането на принципа за равнопоставеност
между половете по отношение на заплащането на труда, достъпа до
обучения и кариерното развитие.

Пример: Работодателят се задължава да гарантира прилагането
на принципа за равнопоставеност между половете по отношение на
заплащането на труда, достъпа до обучения и кариерното развитие
12.3.4. Тормоз или насилие на работното място
В Отраслов/браншов/фирмен/общински КТД социалните партньори
договарят конкретни клаузи, които задължават Работодателя да разработи
процедури, които да бъдат следвани в случаи на проява на тормоз или
насилие. И за двете има определения в ЗЗДискр. По предварително
утвърдена процедура се договаря задължението на Работодателя да
изплати парична помощ на жертвата на насили и тормоз с цел
обезпечаване на необходимо лечение.
Пример: Работодателят да разработи процедури, които да бъдат
следвани в случаи на проява на тормоз или насилие, които задължително
да съдържат:
1. Незабавно вътрешно разследване и безпристрастно изслушване.
2. Водене на статистика
3. Търсене на обратна информация
4.Взимане на адекватни дисциплинарни мерки по отношение на
извършителите, ако те са работници или служители в същото
предприятие.
5. Подкрепа на жертвата/те и при необходимост осигуряване на
психологическа помощ при реинтеграцията им.
12.3.5. Право на СО за писмен сигнал
Чл.50 ЗЗДискр. дава право на СО с писмен сигнал да образуват
производство пред Комисията за защита от дискриминация.
Сигналът трябва да съдържа:

името или наименованието на подателя;

адреса или седалището и адреса на управление на подателя;

изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата
или сигналът;

изложение на исканията към комисията;

дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов
представител.
По чл.71/2/ ЗЗДискр. СО и техните поделения, както и
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност могат да предявят иск от името на лицата,
чиито права са нарушени по тяхно искане.
С чл.76 от закона се предоставя право
на синдикалните
организации да правят предложения до Комисията по защита от
дискриминация с цел
предотвратяване или преустановяване на
нарушенията по този закон или други закони, уреждащи равенството в

третирането, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от тях, да предприеме принудителни административни мерки.
Пример. „С оглед недопускане, предотвратяване и преустановяване
на дискриминационни действия и последици в предприятието СО
уведомява работодателя, че ще упражни правата си по чл.50, чл.71 или
чл.76 ЗЗДискр. в резултат на което страните провеждат незабавни
действия, за да преценят възможността проблемите да бъдат решени на
място и чрез намесата на държавните институции.”
12.3.6. Предложение за включване на клаузи в КТД, които да
осигурят разнообразие и равенство на работното място
С КТД работодателят може да постигне следните добри практики: Да
даде гласност сред работещите за недопускане на явлението
„дискриминация на работното място”. В самите КТД могат да залегнат
следните основни клаузи, които да осигурят разнообразие и равенство на
работното място:

недопускане на разлика в заплащането между мъжете и жените
за една и съща изпълнявана работа;

осигуряване на равен достъп до заемане на работните места; недопускане на дискриминация на работното място (пряка, непряка и по
признаци);

осигуряване на обучения за допълнителна или професионална
квалификация за жени и мъже, ползвали отпуск по майчинство;

възможност за индексиране на работните заплати на
работниците и служителите, които са ползвали отпуск за бременност и
раждане или родителски отпуск;

изпълнение на задължението по чл.13, ал.3 от КТ - при
завръщане след отпуск по бременност и раждане или родителски отпуск
работодателят да осигури на лицето същата длъжност или друга,
равностойна на нея, и да се възползва от всяко подобрение на условията на
труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск;

при наемане на лице с увреждане когато увреждането на
лицето настъпи след наемането му на работа да пригоди работното място
към нуждите на лице с увреждания, освен когато разходите за това са
необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя;

да осигури възможност за гъвкаво работно време за майки с
малки деца; - да осигури възможност за едновременно ползване на отпуск
от двамата съпрузи, когато и двамата работят в неговото предприятие;

да осигури без наличието на признаците по чл.4 от закона за
защита от дискриминация - допълнително доброволно пенсионно и
здравно осигуряване.

12.3.7. Добри практики- въпреки, че темата е сравнително нова
ще посочим примери:
В Колективен трудов договор на Бранш "Металургия" са записани
задължения на работодателя да провежда взаимни консултации и да
създаде обща политика по заетостта на хората с увреждания в бранша,
като в тази връзка се инициират и законодателни промени. Освен това
социалните партньори са договорили в БКТД равно заплащане за равен
труд; специална защита при уволнение на майките, които сами издържат
семействата или са социално слаби; плаващо работно време за майки с
деца до три години; подпомагане на работниците при професионално
заболяване, налагащо санаториално-профилактично и балнеоложко
лечение, както и при закупуването на скъпи лекарствени средства, освен в
случаите, където това се осъществява безплатно, съгласно нормативната
уредба, подпомагане за осигуряване на пълноценен отдих и почивка и за
професионални празници, подпомагане издръжката на децата в детските
градини и детските лагери. Интерес представлява клаузата, с която
работодателят се задължава да подпомага с допълнително обезщетение, в
размер на една минимална заплата за бранша, при прекратяване на
трудовото правоотношение на работник или служител, който има над 10
години трудов стаж в предприятието и след уволнението е останал над три
месеца без работа. Всички тези клаузи в действащия ОКТД главно се
подчинява на нормативна концепция за постигане на равнопоставеност на
пазара на труда и специална закрила и помощ на семейството при
съчетаването на трудовите със семейните задължения.
Многообразието на работниците обогатява трудовия процес, и е
предпоставка
за
постигане
на
устойчив
растеж,
заетост,
конкурентоспособност и социално сближаване. Направените инвестиции
за интеграция на застрашените от изолация групи от обществото имат
социална възвращаемост в средносрочен план и икономическа
възвращаемост – в дългосрочен. За да се постигнат по-добри резултати в
борбата със социалната изолация, биха могли да се предприемат мерки в
процеса на колективното договаряне.
13. Насърчаване и развитие на организационната култура,
доброто управление и индустриалната демокрация в предприятието и
колективното трудово договаряне
Внимание!
Темата е нова за колективното договаряне.

13. 1. Организационна7 култура.
Според
различни
определения
в
научната
литература
организационната култура (или наричана още: корпоративна култура,
фирмена култура и други) е система от прилагани идеи, ценности,
ритуали, език, както и норми и правила на поведение за предприятията и
други организации. Те са формулирани и развити най-често от
собствениците и /или мениджърските екипи, но стремежът е към тях да
бъдат приобщени и наемните работници, дребните акционери (когато има
такива) и други заинтересовани лица. Ценностите, идеите, правилата и
нормите на поведение са в основата на усещането за общност между
принадлежащите към организацията.
Организационната култура обхваща както измеренията на поведение
на
организациите (в т.ч. стопанските предприятия, бюджетните и
неправителствени организации) спрямо външната среда (спрямо други
организации, гражданското общество и др.), така и най-вече спрямо
вътрешната среда (технологии и организация на труда, трудов процес,
отношенията между мениджърите и работници и др.). Организационната
култура се отразява в управленските практики в конкретната
организация/предприятие. Организационната култура не е задължителен
елемент в поведението на организациите и не се основава на нормативни
документи, с изключение на писани правила, които самите организации
използват, но дори и тази форма не се прилага масово.
13.2. Добро управление
Доброто управление (за фирма, корпорация, друга организация) е
модел на управление който най-често се основава на съществуващата
организационна култура, но има нормативно и конкретно практическо
измерение. Доброто управление по правило е система от ценности, но
съдържа и цели, правила и норми за управленските решения и
тяхното прилагане , изисквания за спазване на конкретни стандарти.
Доброто управление обикновено се основава на писмени правила
(стратегии , кодекси, харти и др.).
За разлика от организационната култура доброто управление засяга
повече бизнес организациите, но няма пречки за бюджетните и
неправителствени организации също да възприемат принципите и
ценностите на доброто управление.
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Под термина „организация” в случая следва да се разбира предприятие/фирма, бюджетно учреждение или
институция, неправителствена и/или нестопанска организация случая определението „организационна” култура може
да се дефинира като култура на предприятие, фирма, корпорация, бюджетни организация(училище, културен институт
и др.) или институция, неправителствена и/или нестопанска организация и др.

Основните принципи на добро управление засягат отношенията с
външната среда и заинтересовани страни, външни за организацията:
бизнес-партньори, конкуренти, клиенти и потребители, доставчици и
подизпълнители, както и институции и организации на централната и
местна държавна власт, с бюджетни и други организации, с които фирмата
работи (училища, университети, здравни заведения и др.) и субекти на
гражданското общество, в т.ч. и организации на работодателите и
наемните работници.
В същото време доброто управление засяга и отношенията с
вътрешните за фирмата заинтересовани страни- миноритарни акционери,
участници в органи за управление, наемните работници и техните
представители (синдикални организации и други работнически
представители и др.). Принципите на доброто управление по правило
изискват постигане на прозрачност, коректност и баланс в отношенията на
собствениците и управляващия екип с всички заинтересовани страни,
свързани с конкретното предприятие.
13.3. Индустриална демокрация и участие на работниците в
управлението.
Понятието „индустриална демокрация” има сравнително отдавнашен
произход - от началото на ХХ век, като тогава се е свързвало предимно с
възможността на наемните работници да участват в синдикати и чрез тях
да влияят върху регулирането на трудовите отношения в предприятията.
През втората половина на ХХ век теоретичното и практическо разбиране
за индустриална демокрация (а също и „трудова демокрация”, „демокрация
на работните места”, „организационна демокрация” и др.) се разширява,
като в него се включват всички форми на участие в управлението на
предприятията. Това са :
-възможностите за влияние чрез синдикатите,
колективните
преговори и колективните трудови спорове;
-участието чрез други работнически представители ( работнически
съвети, комитети по условия на труд, представители по информиране и
консултиране, участие в органите за надзор/управление на предприятията
и др.) ;
- пряко работническо участие (главно участие в определяне и
контрол на непосредствените трудови задачи на работните места).
13.4. Възможности за колективно договаряне на измерения на
организационната култура, доброто управление и индустриалната
демокрация в предприятията
13.4.1. Организационната култура е по-скоро предпоставка за
рамката на колективните преговори, но възможността тя да се изменя и
обогатява чрез тях е сравнително ограничена. Въпреки това,

приобщаването на работниците към даден вид култура би могло да се
осъществи по-лесно, ако те участват в процеса на нейното формиране,
надграждане и развитие.
Например, в случаи на наличие на писмени процедури и правила за
измерения на културата като харти, кодекси и пр., те могат да се обсъждат
и консултират със синдикатите, а дадени техни аспекти могат да залегнат в
текста на колективния трудов договор. Това може да засяга :
-Разпространението и популяризирането на онези аспекти на
организационната култура, които пряко засягат работниците (в случай
че синдикатите са съгласни с тях;
-Обучението на работниците за определени правила на работа;
- Прозрачността на управленските решения и формата на тяхното
оповестяване и др.
13.4.2. Доброто управление все още няма строго установени
нормативни рамки и засяга повече управленски аспекти извън трудовите
отношения. В същото време то също засяга отношенията мениджърски
екип-работници и в този контекст могат да се търсят някакви форми за
договаряне на отделни аспекти, в т.ч. текстовете на кодекси на поведение и
др. Някои конкретни форми на добро управление също могат да се
договарят:
-Разпространение на принципите и правилата сред работниците;
-Обучението за правилата на работа;
- Системите на сигнали за нередности в организацията на работа,
техническите и технологични процеси и др. (извън индивидуалните
трудови спорове);
- Друго, което засяга доброто управление-отношения с клиенти, с
други външни лица и др.
13.4.3. Информирането, консултирането и участието в управлението
са относително по-добре познати като практика в България и вече има опит
относно тяхното интегриране в колективните преговори и договаряне, в т.
ч.и на отраслово и браншово равнище. От една страна, тези процеси дават
възможност за по-голяма яснота относно състоянието на предприятието и
подпомагат колективните преговори и договаряне, от друга, тяхното
подобряване може да се договаря именно чрез процеса на колективни
преговори.
13.4.3.1. В рамките на колективните преговори в предприятията
могат да се използват и отрасловите и браншови договорености по
системите за информиране и консултиране, до колкото има такива, найвече за предоставянето на правата по информиране и консултиране на
синдикалните организации в предприятията. В този контекст следва да се
спомене ,че и на секторно равнище , и на равнище предприятие се допуска

известно заобикаляне на закона относно информирането и консултирането,
например:
-Договаря се принципно, че функциите по информиране и
консултиране се предоставят на синдикатите безусловно(с което
работодателите са съгласни).Това обаче освен че заобикаля закона,
заобикаля
волята
на
общото
събрание/събранието
на
пълномощниците-т.е., волята на работниците;
- Договаря се, че работодателите/работодателят
и
синдикатите ще насърчават информирането и консултирането, ,но
чрез синдикалните структури(което е по-елегантната формулировка,
но по същество също заобикаля изискването това да става чрез общо
събрание или събрание на пълномощниците).
Формулировката в Кодекса на труда за правата на общото
събрание/събрание на пълномощниците, макар и основателна, изглежда
малко тромава за осъществяване. Въпреки това би могло да се помисли за
договаряне на клаузи , чрез които работодателят и синдикатите се
споразумяват да свикват по-често общи събрания/събрания на
пълномощниците, на някое от които да се обсъди и този въпрос-за
предоставяне на функциите по информиране и консултиране на
синдикалните организации.
13.4.3.2. Друг аспект на колективните преговори е договаряне на
повече права по информиране и консултиране, в сравнение със заложените
в закона. Например:
- Разширен обхват на предмета на информирането и
консултирането, в т.ч. обучение и квалификация на персонала, обсъждане
въпроси
на
технико-технологичните
иновации(дигитализация,
интелигентно производство ,роботи и пр.), въпроси за съвместяване на
трудовия и личен живот и др.;
- Подобряване на срокове и възможности: например удължени
срокове за информиране и консултиране при масови съкращения и промяна
на работодателя, които са прерогатив на синдикалните организации
и/или на представителите по член 7, ал.2 от КТ; разширяване обхвата на
тези консултации с повече детайли;
-По-подробно и задълбочено информиране и консултиране в случаи
на : поглъщане на предприятия; трансгранични сливания; преобразуване
на предприятията в европейски търговски дружества или европейски
кооперативни дружества; разделяне на предприятията на обособени
части; случаи на несъстоятелност и др.;
-Подобряване работата на комитетите и групите по условия на
труд, в контекста на дигитализацията и „зелената сделка”

13.4.3.3. Подобряване и разширяване на формите на информиране и
консултиране
В предвид досегашната практика, специално за поделенията на МНК
е необходимо повече внимание към избора и работата на членовете на
Европейски работнически съвети. Тези аспекти могат да намерят
отражение в КТД, въпреки привидно добре уредените правила в закона.
Например, това засяга процедурите на избор, където е добре да се
договорят повече възможности за синдикалните организации и по-ясна и
недвусмислена процедура за избор от общо събрание/събрание на
пълномощниците, още повече че са налице примери на манипулиране на
тези процедури.
В същото време, в предвид липсата на законово уредени права в
България за работническо представителство с решаващ глас в органите за
надзор/управление на предприятията до този момент, колективните
преговори са възможност в някои предприятия (държавни и общински ,
както и големи частни предприятия ) да се водят преговори за
евентуално допускане на работнически представители в тези органи с
равностоен статут.
Не на последно място, разширяващите се практики на използване на
пряко работническо участие в управлението (което не е уредено
нормативно) изискват по-голямо внимание от страна на синдикатите
към тях и преговори за условията за въвеждане на такива практики и
основните правила, на които те се подчиняват.
Приложение към т.13.
14.Свободните изяви в социални мрежи на лицата, за които се
отнася КТД по въпроси свързани с работодателя и работата.
Внимание!
Темата е нова за колективното договаряне.
За много работници и служители присъствието в социална мрежа е
възможно по всяко време на денонощието и от всяко място с интернет
достъп, включително и от работното място, което очевидно те правят от
лични подбуди. Ползването им през работно време крие опасности не само
в личен план. Служителите могат да влизат както в приятелски разговори,
така и в конфронтация с други колеги и външни за компанията хора, важни
за бизнеса, да споделят евентуално конфиденциални търговски тайни и
нарушават интелектуалната собственост например.
Разрастването на влиянието на социалните уеб сайтове в ежедневния
живот, доведе до поява на интерес и сред работодатели и компаниите,
които също намират своето място в тях. Първоначалните им притеснения
относно ефективността на служителите, уплътняването на работното време

и заплахите за корпоративната сигурност бързо биват изместени от
полезната функция на мрежите, като бизнес инструмент. Собствениците и
управляващите на отделни компании се възползват от възможностите на
мрежите за увеличаване на бизнес контактите и популяризиране на бизнес
идеите си. Благодарение на тези сайтове дори и малките предприемачи
увеличават броя на целевата си група потребители със сравнително малки
финансови инвестиции и минимални усилия. Социалните мрежи
позволяват близък, почти личен контакт с целеви групи потребители.
Разпространението на нови бизнес идеи и концепции през социалните
сайтове позволява на компаниите да се позиционират добре в публичното
пространство и да подобрят репутацията си, както и да разсеят негативни
съмнения около нови продукти или политики.
Социалните медии ще са част от живота и занапред. Проблемите,
свързани с тяхното използване в работно време и предвид интересите
на работодателя, могат да бъдат избегнати с ясни правила и граници в
КТД. Разбира се, тези правила зависят от различни обстоятелства, като
корпоративната култура и работната среда в компанията, задълженията и
отговорностите на служителя.
Чрез договаряне в КТД на своеобразни правила за поведение в
социалните мрежи, служителите и работодателите биха намерили подход,
когато става въпрос за публикуване на информация в социалните мрежи по
повод на работата или във връзка с колеги, ръководители, партньори и
симпатизанти. Това следва да бъде и още една възможност за превенция на
работещите от влизане в конфронтация с други важни за компанията хора
в онлайн средата, а също така би могло да бъде насока за какво да обръщат
внимание за да предпазят разкриването на информация относно
конфиденциални търговски тайни, законови и морални норми, в това число
и нарушаване интелектуална собственост и др., за които биха понесли
евентуална дисциплинарна и/или наказателна отговорност.
Целите на подобна регулация в Колективния трудов договор са:

Изграждане на механизми и познания на служителите да
използват Facebook, Twitter, Instagram и др. социални медии като средство
за развитие на компанията.

Грижа за доброто име на служителите в компанията нея при
публикуване на текстове, снимки, клипове и др. в социалните медии.

Създаване положително настроение във Facebook средата към
дейностите и политиките на синдикалната организация и компанията.

Популяризират добри практики на взаимоотношения по
правилата на дигиталната среда.

Прилагане на GDPR правилата на фирмата при интеракция в
социалните мрежи.


Осъществяване на превенция на информацията в социалните
мрежи, която дискредитира служители и ръководството на фирмата
Внимание!
В Закона няма правни норми, които да насочват страните по КТД да
договарят, да определят периметър и граници на договарянето.
Няма обаче и законова пречка такива правила и регулации да бъдат
както като част от КТД (в отделен раздел например), така и като
допълнително приложение към договора. Има няколко общи текста в КТ
които могат да бъдат основа на клаузи в КТД.
Съответният раздел или приложение може да бъде именовано по
следните примерни начини:
1.
„Поведение и действия в социалните медии на работниците и
служителите“
2.
„Политики за участие на работниците и служителите в
социалните медии“
3.
„Принципи и ценности за участие в социалните медии“
4.
„Норми за поведение в социалните медии на работниците и
служителите“
5.
„Правила за поведение в социалните медии на работниците и
служителите“
6.
„Указание поведение на работниците и служителите в
социалните медии“
В следващите редове предлагаме пример за съдържание и форма на
текстове в Колективен трудов договор, отнасящи се до раздел или
приложение към КТД, който урежда
„Политики за поведение на
служителите в социалните мрежи“
РАЗДЕЛ …/ ПРИЛОЖЕНИЕ …
ПОЛИТИКИ
ЗА
ПОВЕДЕНИЕ
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ,
Политики на компанията

НА

СЛУЖИТЕЛИТЕ

В

Чл. ……………..(фирмата/институцията) насърчава работниците и
служителите си да използват социалните медии за споделяне на опита им
като работещи в ……………..(фирмата/институцията).
Чл. ……………..(фирмата/институцията) насърчава работниците и
служителите да споделят информация в социалните медии, която може да
вдъхновя
хората
да
се
присъединят
към
семейството
на
……………..(фирмата/институцията), да подкрепят дейностите и

политиките на ……………..(фирмата/институцията), да подобрят морала в
общуването между служителите, да подобри общуването с граждани и/или
партньори/клиенти на …………..(фирмата/институцията), да коригира и
допълва невярна и непълна информация относно дейностите на
……………..(фирмата/институцията).
Чл. ……………..(фирмата/институцията) насърчава използването на
социалните медии от работниците и служителите като един от многото
инструменти за подобряване на комуникацията и насърчаване на
взаимодействието
както
между
служителите
в……………..(фирмата/институцията),
така
и
с
външни
за
фирмата/институцията лица и аудитории, които активно участват в
социалните мрежи.
Чл. С настоящите политики ……………..(фирмата/институцията)
апелира всички свои работници и служители при общуване в социалните
мрежи да поддържат подходяща комуникационна хигиена и поведение
както със свои колеги, началници и подчинени, така и с външни за
фирмата/институция лица и аудитории.
Чл. Компанията насърчава всички свои работници и служители,
сътрудници /членове, симпатизанти/ да изследват и да участват в
общностите на социалните медии на нивото на което се чувстват удобно.
Чл. ……………..(фирмата/институцията) съветва работниците и
служителите да действат в социалните медии по начин, по който го правят
физически - използвайки здрава преценка и здрав разум, като се придържат
към всички други приложими политики компанията.
Чл. ……………..(фирмата/институцията) се придържа към основните
ценности и правила в онлайн средата на социалните медии и очаква същия
ангажимент от всички свои работници и служители, включително
сътрудници, партньори, /симпатизанти, членове../.
Принципи и основни ценности на компанията за участие в
социалните медии
Чл. Основните ценности на ……………..(фирмата/институцията) в
онлайн средата на социалните медии са:
(1). Прозрачност. При всяко участие в социалните медии
……………..(фирмата/институцията) не се съгласява да манипулира
общността чрез създаване на „фалшиви“ публикации, предназначени да
заблудят служителите, последователите, партньори/ симпатизанти,
членове/.
(2). Защита на поверителността. Лична информация, която
……………..(фирмата/институцията) събира, съхранява, използва, споделя и
др., се извършва в съответствие с приложимите закони и политики за
поверителност.

(3). Спазване на авторските права, търговските марки, правата на
публичност и други права на трети страни в онлайн пространството и
социалните мрежи.
(4). Отговорност при
използването
на
технологиите.
……………..(фирмата/институцията) не използва проследяващ софтуер,
зловреден софтуер или шпионски софтуер и пр.
(5). Използване на
най-добрите
практики.
……………..(фирмата/институцията) се стреми да се вслушва в онлайн
общността и спазва приложимите регламенти и общи права на в нея,
гарантирайки актуализацията на подходящите стандарти на поведение на
работниците и служителите в своите политики.
Чл. ……………..(фирмата/институцията) зачита правата на своите
работници и служители да използват социални медии не само като форма
на лично изразяване, но и като средство за развитие на компанията.
Чл.
За ……………..(фирмата/институцията) е важно всички
работници и служители да са наясно с последиците от участието им в
различните форми на социални медии и онлайн комуникации, които се
отнасят към компанията и/или са във връзка с нейните дейности и
политики.
Политики за поведение на служителите в социалните мрежи

……………..(фирмата/институцията) насърчава използването на
социалните медии от работниците и служителите като един от многото
инструменти за подобряване на комуникацията и насърчаване на
взаимодействието
както
между
служителите
в……………..(фирмата/институцията),
така
и
с
външни
за
фирмата/институцията лица и аудитории, които активно участват в
социалните мрежи.

Работниците и служителите не публикуват класифицирани
данни, чувствителни данни, или данни, предназначени само за официална
употреба. Ако работник или служител има колебание относно категорията
на информацията, обсъжда намеренията си негов ръководител.

Работниците
и
служителите
в
……………..(фирмата/институцията) публикуват информация в социалните
медии, която не застрашава доброто име на компанията, на служителите в
нея и техните семейства и не дискредитират предлаганите от фирмата
продукти и услуги.

При публикуване на информация в социалните медии,
работниците и служителите на ……………..(фирмата/институцията)
предприемат всички възможни мерки за охраняването на личните данни на
своите колеги, партньори и трети лица. Служителите се ангажират да
проверяват и актуализират паролите и настройките за поверителност на

акаунтите си на всеки 6 месеца.

Преди да публикуват информация, засягаща друго лице (колега,
партньор
и
др.),
работниците
и
служителите
в
……………..(фирмата/институцията) предварително се уверяват, че
въпросното лице лично е дало съгласие подобна информация да бъде
публикувана в социалните медии
Инструкция за прилагане на фирмените политики
За правилно прилагане на правилата и нормите на поведение в
социалните
медии,
работниците
и
служителите
в
……………..(фирмата/институцията) следват настоящите указания:

Не „постват“ нищо, което би наранило имиджа, кариерата или
връзка на ваш колега.

Когато са в командировка, селфита из града не са подходящи.
Същото важи и за селфита в хотели, барове и пр.

Действат
отговорно
и
етично
към
……………..(фирмата/институцията) и при представянето си в социалните
мрежи не го правят погрешно или подвеждащо.

Уважават
различията
и
ценностите
на
другите.
……………..(фирмата/институцията)
не
толерира
дискриминация,
включително по възраст, пол, раса, цвят, вероизповедание, религия,
етническа принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност,
национален произход, гражданство, увреждане или семейно положение или
каквато и да е друга законово призната защитена основа в закони, правила и
наредби.

В публикациите си в социалните медии не разкриват:

Непублична финансова или оперативна информация за
организация. Това включва стратегии, прогнози и предстоящи действия,
които не са официална обществена информация.

Вътрешна организационна комуникация относно управлението,
разпределението на работното време и отговорностите на служителите,
размерът на работните заплати, социалните придобивки и обезщетенията
на служителите

Лична информация за нашите колеги, партньори, симпатизанти,
членове и др.

С оглед на сигурността им, не публикуват:

Лични разговори

Социални планове

Домашния си адрес

Лична финансова информация

15. Корпоративна социална отговорност на предприятията
и ролята на колективните преговори и договаряне
Внимание!
Темата е нова за колективното договаряне.
15. 1.Основни понятия за корпоративна социална отговорност.
Корпоративната социална отговорност8, най-често се определя като
доброволен процес, осъществяван по инициатива на предприятия,
компании, бюджетни и неправителствени организации, който се основава
на сътрудничество и осигуряване на ползи на заинтересованите лица,
които представляват и бизнеса, и обществото.
Корпоративната социална отговорност(КСО) се основава на добра
организационна култура и често е интегрирана в система за добро
управление, тя съдържа и елементи от тях. За разлика от тях обаче
политиките на КСО надхвърлят съблюдаването на система от ценности,
както и спазването на правила и норми. Тя съдържа политики, които
надграждат и усъвършенстват създадените правила и норми и тяхното
прилагане.
Повечето организации, които прилагат социалната отговорност,
имат вътрешни и външни дейности.
Вътрешните са насочени предимно към персонала(работниците и
служителите) и включват най-често допълнителни мерки за квалификация
и кариерно развитие, подобряване мотивацията за труд чрез различни
социални стимули, мерки за съвместяване на трудов и личен живот,
подобряване трудовия климат и комфорта на работното място, както и
различни дейности за укрепване на социализацията на екипа. В този аспект
КСО кореспондира с управлението на човешките ресурси, но не го
покрива, нито съвпада с него. Някои работодатели погрешно възприемат
КСО като изпълнение на всички управленски дейности, насочени към
човешките ресурси, в т.ч. и адекватните системи на заплащане и високите
стандарти за безопасност и здраве при работа. Още по-неадекватно е
възприемането на КСО просто като спазване на Кодекса на труда и
основните права на работниците на работното място, в т.ч. и редовното
плащане на осигуровки и др.
Корпоративната социална отговорност не е нито спазване на закона и
основните права, нито системата на управление на човешките ресурси.
Социалната отговорност най-често е съвкупност от политики и практики в
предприятието и извън него, които надхвърлят нормите на закона и
В случая се използва широко разпространеното название, като трябва да се разбира като социлана отговорност на
предприятия(в т.ч. и корпорации), бюджетни и неправителствени организации.
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установените практики, усъвършенстват прилагането им и създават подобри стандарти и условия.
Външната социална отговорност, насочена към средата извън
предприятието засяга от една страна лица и групи, които са потенциално
или реално свързани с предприятието-семейства и близки на ралотещите,
както и ученици и студенти, потенциални кандидати за работа в
предприятието и др. От друга страна, обект на КСО са и жителите на
съответното населено място , община и регион, както и понякога-по-широк
кръг граждани. Действията по КСО извън предприятието обхващат
подпомагане на образованието на деца, юноши и студенти, социални
дейности за семействата на работещите, благотворителни инициативи
за уязвими групи ог местните общности-хора с увреждания, деца без
родители ,възрастни хора и др. Голям е обхватът на инициативи,
свързани с опазване и подобряване на околната среда, селищната среда,
подобряване на техническата и социална инфраструктура, както и
подпомагане на културата и спорта.
Външната и вътрешна социална отговорност могат да се съчетаватнапример подпомагане на обучението на нови работници и специалисти и
тяхното наемане на работа, разширяване на работните места за лица с
увреждания, подобряване на околната среда и управлението на отпадъците
на територията на предприятието, което засяга и местната селищна среда и
други.
Отделни работодатели се фокусират върху някои външни дейности,
пренебрегвайки други и не рядко считат, че техните благотворителни
инициативи, насочени към определени групи извиняват нарушаването на
сключени договори с доставчици, неизплащане на възнаграждения и др.
Други работодатели често приемат че КСО е предимно външна дейност,
главно благотворителна, с която си правят и реклама, като пренебрегват
дейностите вътре в предприятието и често нарушават права на
работниците. Все пак КСО не дублира законодателството, но изисква то да
се спазва. Така едва ли може да се приеме, че някой работодател е
социално отговорен, ако нарушава правото на синдикално сдружаване и
колективно договаряне.
Допълнителна, макар и обща информация за корпоративната
социална отговорност можете да намерите в Приложение № ....
Приложение към КТД и КСО - Обща информация относно
корпоративната социална отговорност
15. 2. Възможности за договаряне на клаузи за практики по
корпоративна социална отговорност в КТД в предприятията
Възможностите за договаряне на различни политики и практики по
корпоративна социална отговорност на пръв поглед са големи, тъй като

липсват нормативни основания, които да ограничават дейностите по
съдържание, с изключение на общото изискване за спазване на законите и
другите нормативни актове.
В някои от отраслите и браншове, както и във фирми с национален
обхват и значение социалните партньори се договарят за определени рамки
на прилагане на корпоративната социална отговорност в техните
предприятия-приемане на харти, кодекси, които са валидни за отрасъла
/бранша, както и някои общи мерки, които са препоръчителни за
предприятията от съответния сектор. Тези рамки могат да се ползват при
колективни преговори в предприятията, но основните инициативи по
социална отговорност са на равнище предприятие.
В поделенията на МНК могат да се използват рамковите
транснационални споразумения за съответните компании, ако има такива и
да се конкретизират договорените аспекти на КСО.
Важно е да се има предвид, че сама по себе си социалната
отговорност на предприятията е преди всичко предмет на решение на
органите за управление и собствениците /акционерите в дадено
предприятие и нейното прилагане или не зависи от добрата им воля.
Разбира се, добре е ако синдикатите в предприятията наблюдават
зараждането и началото на приложение на такива инициативи, за да могат
да реагират навреме.
В случаи на избор на управляващите органи да използват политики и
практики на социална отговорност, основно правило е да се търсят
механизми за консултации относно дейностите и използваните средства,
както и да се търсят начини поне част от мерките да залегнат в
колективните трудови договори.
Важно предизвикателство, с което със сигурност синдикатите биха
се сблъскали е постигането на баланс между вътрешни и външни мерки,
т.е. недопускане да се насочват средствата предимно за външни мерки –
благотворителни кампании и други. Такива дейности сами по себе си са
полезни за обществото, в редица случаи-и за семействата на
работещите, но за работниците е важно на първо място да имат
достатъчно добри условия на труд и придобивки в предприятията, в
които работят. Съчетаването на двата типа мерки е добро решение, но
често някои работодатели се увличат във външни дейности с цел да
подобрят публичния образ на компаниите си. Редица работодатели обаче
осъществяват балансирани мерки –както вътрешни, така и външни.
По отношение на вътрешните мерки в рамките на колективните
преговори могат да се договарят различни аспекти на надграждане и
подобряване на съществуващите стандарти на условия на труд в
предприятието, а именно:

- Подобряване качествата на
работната сила чрез
допълнителни обучения, допълнителни отпуски за продължаване на
образованието и/или придобиване на нова квалификация и др. Тези
мерки могат да бъдат не само в контекста на потребностите от
работна сила, но и с оглед развитието на работниците и техните
перспективи ,както и пригодността им да се адаптират към
промените в пазара на труда;
- Поддържане на разнообразието на работните места и
интегриране на групите в неравностойно положение: подобряване
условията за наемане на лица с увреждания ,политики спрямо
възрастните работници и новопостъпилите млади работници;
- Политики за превенция на нови рискове на работните места
(стрес , прекалена интензивност на труда), в контекста и на
нововъведения като дигитализация, използване на роботи и др.
,както и за подобряване условията за отдих и възстановяване;
- Политики за съвместяване на трудов и личен живот :
организация на работа от разстояние и/или надомна работа, ако
условията в предприятието го позволяват; гъвкаво работно време за
лица с по-тежки семейни или лични задължения; допълнителни
отпуски за родители с малки деца (извън предвидените в закона); при
възможност-осигуряване на условия за гледане на малки деца в
предприятията и др.
- Допълнителни социални придобивки и услуги, извън основния
пакет и според индивидуални потребности( осигуряване на храна за в
къщи пазаруване, други услуги и пр.).
В процеса на преговори синдикалните организации в предприятията,
които осъществяват дейности по социална отговорност е добре да търсят
своето място и механизми за
привличане на своите членове в
инициативите ,в т.ч. и външните-например участие в дейности по
подобряване на околната и селищна среда, в благотворителни инициативи
и други.
Приложение към т.15.

16. Социален диалог - взаимоотношения между страните,
участието в управлението и други извън включени вече
въпроси на социалния диалог в другите части на структурата.
Социалният диалог е един от основните стълбове на Европейската
общност. Основополагащите документи на ЕС го дефинират по следния
начин - „диалогът между работодателите и хората на труда“ и го
припознават, като част от принципните цели на държавите-членки.

Международната организация на труда го определя като съвкупност от
всички видове преговори, консултации и обмен на информация при
регулиране на трудовите взаимоотношения, изразяващ отношения на
взаимно зачитане, равнопоставеност и сътрудничество. Припознат като
елемент на доброто управление, преговарящите страни могат да го
превърнат в реален инструмент, който създава добавена стойност, повисока конкурентоспособност и гарантира повече права.
Обстоятелството, че колективните договори са продукт на социалния
диалог не изключва възможността в тях да се създават самостоятелни
раздели посветени на него независим т наименованието и съдържанието
им. В КТ и другите трудови закони няма система от конкретни норми, нито
пък договарянето на клаузи в такъв, самостоятелен раздел е забранено от
закона.
Няма модел на социален диалог, който да бъде пренесен от един КТД
в друг. Целта е, формите и процедурите в които той се осъществява,
съобразени с конкретните условия, да създават предпоставки за участие
във вземането на решения от тези, които са най-близко до проблемите, да
правят по-прозрачни процесите, да създават доверие и да носят
ангажираност. В колективни договори обикновено такива раздели са под
различно име -„Социален диалог“, „Социално партньорство
(сътрудничество“), „Участие в управлението“ и други подобни. Найчесто договаряните форми и механизми на социален диалог са следните:

Изграждане на паритетен принцип на (постоянни) органи за
двустранно сътрудничество, напр. съвети или комисии за социално
сътрудничество, които приемат решения с консенсус, а правилата им за
работа (органи, състав, основни функции, права и задължения) стават
неразделна част от КТД.

Регулярен обмен на информация, консултиране, организиране
на дискусии, работни срещи и други форми на взаимодействие и
съвместни инициативи от общ интерес, свързани с икономическата и
социална политика, които ще съдействат за мотивиране и ангажиране на
персонала по отношение доброто състояние на предприятието. Например
във връзка с:
а) запознаване с икономическото развитие и дейността на
предприятието,
б) принципи на провеждане на преструктуриране, модернизация и
смяна на собствеността,
в) подобряване на организацията и ефективността на работата с
оглед намаляване на загубите от разхищение на енергия, горива, материали
и консумативи,

г) развитие на човешкия капитал, на социалната сигурност и
доходите на работещите, д) грижа и съпричастност към работници и
служители в неравностойно положение.

Създаване на ред за отправяне от страна на договора или от
работници и служители на въпроси, писмени запитвания, жалби,
предложения и др.п. на които другата страна или работодателят се
задължават да отговарят в срок (напр. 7/15 дни); или свикване на съвет за
социално сътрудничество; или започване на преговори по подлежащите на
решаване въпроси в определен срок след получаване на писмено искане за
това от една от страните; организиране на приемно време и приемни от
работодателя и пр.

Съвместно изготвяне на предложения за законодателни
промени (вкл. лобиране) до Народното събрание, Министерски съвет,
министерства, държавни и регулаторни органи, и висшестоящи ведомства свързани с изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове по
въпросите на трудовите отношения, заетостта, социалната политика и
условията на труд, които предварително да бъдат обсъждани в съветите за
сътрудничество.

Въвеждане на системи за стимулиране на инициативността на
работниците и служителите, чрез предлагане на рационални предложения
или идеи и фокусиране върху иновациите, изграждане на екипи за
управление на промяната и пр.
• Форми на участие на работнически представители или на
синдикални лидери в работата на органите на управление на различни
нива, които касаят въпроси на трудовите правоотношения.

Право на достъп на синдикалните представители до всички
работни места в предприятието в рамките на работното време за
провеждане на срещи и консултации с работниците и служителите и
осъществяване на синдикален дейност.

Облекчения за работниците и служителите, които участват в
органите на социален диалог – допълнителен или целеви платен отпуск,
право на намалена продължителност на работното време, обучение,
заплащане на заместващите, други; изплащане на командировъчни разходи
на синдикалните екипи за участие в преговори по КТД, за обучение, или
изучаване на опит. Разширяване на кръга от синдикални дейци, ползващи
закрила от уволнение - членове на екипи за преговори по КТД, стачни
комитети, ревизионни комисии.
Пример от ОКТД-Средно образование: За участие в работата на
отрасловия и общинските съвети за тристранно сътрудничество,
членовете им ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от КТ
както следва: а) 40 ч. за член на организация на съюза; б) 104 ч., 128 ч. и

160 ч. за изборна длъжност съответно в общинско, областно и
национално ръководство на съюза. При ползване на отпуск по чл. 159 и чл.
161 КТ, на членове на синдикалната организация на заместващите ги,
може да се изплаща възнаграждение от Националната програма „Без
свободен час“.
 Постигане на споразумение относно избор на представители за
информиране и консултиране на работниците и служителите в
предприятия с по-малък числен състав и предоставяне от общото
събрание на работниците и служителите на осъществяването на
информирането и консултирането по чл. 130в и 130г от КТ на
определени от ръководствата на
синдикалните организации
представители.
 Синдикален контрол и съдействие за спазване на трудовото и
осигурително законодателство, участие в изясняването на
възникнали трудови и социални фактори на напрежение.
 Включване на представители на синдикатите като наблюдатели в
процеса на оценяване на изпълнението на длъжността на
служителите-синдикални членове.
 Изучаване и прилагане на нови форми и модели в индустриалните
отношения, съответстващи на добрите европейски практики например въвеждане на т.н. „сметки работно време“ (working
accounts) за регулиране на работното време, които могат да бъдат
индивидуални (individual working accounts), дългосрочни (long-term
working accounts), гъвкави (flextime working accounts) и пр., и
уреждането с тях на допълнителни права на работещите, свързани с
пенсионни схеми, квалификационни фондове, отпуски и др.
• Договаряне на система за финансово участие на работниците и
служителите в разпределението на печалбата, като част от дивидента, чрез
договаряне на работническо акционерство, участие в резултатите, планове
за работническо спестяване, частично пенсиониране и др.
• Условия за наемане на работници и служители - граждани на трети
страни и други.
Малка е вероятността да има раздел „Социален диалог“ в КТД
на по-малките по размер предприятия, където често белезите на
ефективното партньорство, като висока степен на доверие и комуникация,
обикновено са налице. Възможно, да е достатъчно например, само
договарянето на работни срещи веднъж месечно.
В съвременните условия е видно, че все повече разнообразни форми
на социален диалог се договарят в КТД на филиалите на МНК, чрез които
у нас се въвеждат различни политики от компанията-майка, свързани с
човешките ресурси.

17.Условия за синдикална дейност.
В Глава трета от Кодекса на труда „Синдикални организации и
организации на работодателите“ (чл.33 и следващите) са регулирани
редица базови въпроси относно статута и функциите на синдикалните и
работодателските организации. Освен чл.37, чл.42 и чл.46 КТ няма други,
които да дават възможност за конкретни договорености в КТД.
Основно, с фундаментално значение, е задължението, според което,
„...държавните органи, органите на местно самоуправление и
работодателите създават условия и съдействат на синдикалните
организации за осъществяване на тяхната дейност.„(чл. 46, ал. 1 КТ).
Задължението е формулирано в едно изречение, което съдържа много
повече възможности за конкретно договаряне, от колкото на пръв поглед
се разбира от текста. И това е така защото законът говори за „условия” и
„съдействие”, които предполагат множественост, разнообразност и
повече от едно конкретни неща, чрез които се изразяват условия и се
оказва съдействие. Второто изречение в алинея 1-ва на чл.46 КТ без да е
изчерпателно само насочва, указва посоките в които може да се изразят
условията и съдействието – безвъзмездно предоставяне за ползване на
движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални
условия, необходими за изпълнение на техните функции.
Ето тази характеристика на задължението по чл.46, ал.1 КТ дава
много възможности за конкретни договорености в КТД, разбира се в
рамките на потребното и възможното.
Друг конкретен текст въз основа на който могат да се постигат
договорености в полза на синдикалната дейност е чл. 159 от КТ - отпуск на
синдикални дейци. Тъй като законовата разпоредба на чл. 159, ал.1 от КТ
не е императивна и не поставя допълнителни изисквания и задължения за
служителя, няма пречка размера на този целеви отпуск да бъде договарян в
КТД.
Подобен е и чл.161, ал. 3 КТ, според който, ако друго не е уговорено
в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се
считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната
синдикална длъжност.
Интерес от гледна точка възможни клаузи в КТД е и чл. 272 от КТ с
оглед събирането на членски внос. В комбинация с чл.46, ал.1 КТ и като
израз на съдействие и създаване на условия в КТД могат и следва да се
договарят ред, условия и взаимоотношения с работодателя по отношение
на събирането и превеждането на членския внос на базата на отчисления
по реда на чл.272 КТ със съгласието на работника или служителя.

Няма логика в евентуален отказ от страна на работодателя да
договори такива клаузи, тъй като такъв отказ на практика влиза в
противоречие с изпълнението на задължението му по чл.46, ал.1
КТ(коментирано по-горе). Дали ще се реализират такива договорени
клаузи всъщност ще зависи не от нагласите(съгласието) на работодателя, а
от наличие на съгласие от работниците и служителите.
В практиката удържането на членския внос обикновено се договаря в
колективен трудов договор, а в предприятията, където е налице добра воля
– би могло да се реализира и без договореност в КТД, само въз основа на
изразеното съгласие от работниците и служителите, които членуват в СО.
Насочваме вниманието и към чл. 406 КТ, макар че текстът дава
права, т.е. от него за работодателя произтичат задължения. Той е
повелителен, задължителен по своя характер и съдържание, нещо което
според чл.50, ал.1 КТ не дава възможност за договаряне. Независимо от
това биха могли да се договорят в КТД някои детайли във връзка с правата
на синдикалните организации и технически въпроси свързани с тия права.
Накрая няма никаква пречка въпроси свързани с условията за
синдикална дейност да бъдат договаряни, независимо че т формално
правно те не са въпроси от предметния кръг на чл., 50, ал.1 КТ. И това е
така защото законът не забранява такива договорености. А което не е
изрично забранено, то е разрешено. Към това насочва и задължението по
чл.46, ал.1 КТ, както и ролята и мястото на синдикатите в тристранното
сътрудничество и социалния диалог.
В следващите редове представяме примери за съдържание и форма
на текстове в КТД, формирани като раздел в КТД, който урежда „Условия
за осъществяване на синдикална дейност“.
РАЗДЕЛ …
УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл… (1) Работодателят чрез компетентните структури осигурява на
Синдикатите необходимите условия за осъществяване на синдикалната
дейност, като предоставя на ръководството на всеки един от Синдикатите
за ползване:
1. помещения;
2. техническо оборудване, обезпечаващо едно работно място –
телефонен апарат, факс, фотокопирна техника и персонален компютър;
3. служебен автомобил;
4. средства за връзка – телефонна линия със служебен телефонен
номер във ведомствената телефонна мрежа;
5. Пощенска кутия, както и права за ползване на кутията на

определени от Синдикатите членове;
(2) Синдикатите ползват материалните условия по ал. 1 при спазване
на установения от фирмата/институцията ред.
(3) Разходите за ползване на вещите по ал. 1, както и разходите за
телефон и гориво за служебния автомобил до определен лимит, са за
сметка на работодателя. Лимитите се определят от работодателя и
синдикатите.
Чл... (1) Работодателят осигурява възможност на Синдикатите за
централизирано събиране на членския Внос чрез доброволни удръжки от
месечното възнаграждение на служителите – членове на Синдикатите.
(2) Сумите за членски внос се посочват в абсолютно число и се
удържат чрез платежните ведомости при начисляване на месечните
възнаграждения след подадено индивидуално заявление от всеки
синдикален член.
Чл... (1) За осъществяване на синдикална дейност нещатните
членове на централното и териториалните ръководства на Синдикатите
имат право на платен отпуск в размер на … часа за календарна година.
Чл... (1) Работодателят осигурява платен служебен отпуск на
членовете на Синдикатите, избрани за делегати на синдикален конгрес
или общо събрание, за времето на провеждането им, но не повече от 4
работни дни сумарно за една календарна година.
(2) Работодателят осигурява на служителите, заемащи нещатна
ръководна длъжност в централите на Синдикатите, платен служебен
отпуск в размер до 10 работни дни сумарно за една календарна година за
участие в колективното договаряне и в заседания на ръководните органи и
събрания на синдикалните дружества на Синдикатите.
(3) Отпуските по ал. 1 и 2 се разрешават от работодателя след
подадено писмено заявление от служителите не по-късно от 2 работни дни
преди датата на ползване. Към заявлението се прилага копие от
уведомлението за съответното мероприятие.
(4) Работодателят с мотивиран отказ може да не разреши ползване
на отпуска, когато:
1. отсъствието на служителя ще възпрепятства изпълнението на
служебните функции;
2. служителят не е от лицата, посочени в ал. 1 и ал. 2;
3. не са спазени изискванията на ал. 3.
(5) Платеният служебен отпуск може да се ползва на части в
рамките на календарната година. Не се допуска отлагане на ползването
през следващата календарна година, нито сумиране и ползване с друг вид
платен отпуск.
Чл... Работодателят командирова с право на пътни и дневни пари

представители на Синдикатите.
Чл… Синдикатите в дружеството, след съгласуване с работодателя,
имат право на достъп до информация, предмет на договореностите в КТД.
Чл… Синдикалните дейци в дружеството имат право на достъп до
всички работни места за провеждане на срещи и разговори с работници и
служители, след уведомяване на прекия ръководител.
Чл… Синдикатите в дружеството могат да провеждат събрания и
срещи през работно време по своя инициатива или по инициатива на
синдикалните органи, след съгласуване за времето и мястото с
работодателя.
Чл… При провеждане на събрания в дружествата могат да участват,
след надлежно акредитиране, членове на синдикални ръководства на
регионално, отраслово и национално ниво, както и техни представители.
Чл… Ръководителите на структури в МВР, след писмено
уведомяване от ръководството на териториалната синдикална
организация, разрешават провеждане в работно време на едно синдикално
събрание месечно – до 1 час.
Чл... Служителите, избрани на ръководна щатна длъжност в
централите на Синдикатите, ползват неплатен отпуск за времетраенето на
мандата им.
Чл... (1) След освобождаване от щатната изборна длъжност
служителите по предходния член, се завръщат на заеманата преди избора
длъжност. При отказ от заемането й трудовият договор се прекратява на
основание чл. 325, ал. , т. 1 или чл. 326 от КТ.
(2) Ако заеманата до избора длъжност е съкратена, на служителя се
предлага друга равностойна или подходяща длъжност. При отказ от
заемането й трудовият договор се прекратява по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1
или 2 от КТ.

18. Правна възможност за присъединяване към КТД на
-равнище предприятие. Условия и ред за присъединяване.
Правната възможност за присъединяване към сключен колективен
трудов договор в предприятието е регламентирано в ал. 2 на чл.57. От тази
разпоредба могат да се изведат и основните му характеристики:

Присъединяването към колективен трудов договор е правна
възможност. Работниците и служителите могат да се присъединят ако
преценят, че това отговаря на техните интереси;


Това право се реализира при вече сключен колективен договор,
само и единствено в предприятието. Няма регламентиран ред
за
присъединяване към отраслов/браншов и общински договор;

Адресати са работници и служители в предприятието, които
не са синдикални членове. Или членуват в организация, която не е страна
по договора.
Законоустановено
като
процедура
е
само
изискването
присъединяването да се извършва с писмено заявление от работника до
работодателя или ръководството на синдикалната организация, която е
сключила договора. Това не е формалност Заявлението представлява израз
на волята на съответния работник или служител. Като на практика при
всяко положение работодателят трябва да е уведомен, че даден работник
или служител се е присъединил. Без значение дали това ще е от самия
работещ или в последствие от синдикалната организация.
Извън това законодателят делегира определянето
на реда и
условията за присъединяване на самите страни сключили договора. Като
те са част колективния договор.
Под ред се имат предвид уреждането на процедурните въпроси
свързани с присъединяването.
Условията са изисквания, които лицето трябва да изпълни, за да
може да се присъедини към действащия КТД. Страните имат право да
решат какви ще са тези условия. Разполагат с договорна свобода (чл. 9
ЗЗД) да уговарят съдържанието на отделните клаузи на договора,
доколкото не противоречи на закона или добрите нрави. А третите лицаработници и служители трябва да се съобразят с определените условия ако
желаят да се присъединят. Всъщност от текста на чл. 157 ал.2 може да се
направи извода, че присъединяването е невъзможно без да е упоменато
като процедура в колективния договор. Дори и да предвижда само
подаване на заявление до синдиката страна по договора, без други условия,
то трябва да е уговорено в договора. На практика това би имало и морално
значение, за да припомни на възползвалите се, че получават придобивките
договорени в КТД не на общо основание, а благодарение на усилията на
синдиката сключил договора.
В реалността най-често като условие се договаря изплащане на
парична присъединителна вноска. Трябва да се подчертае, че не може да се
говори за дискриминация при включването на парична вноска като
условие.
Основната цел на Закон за закрила от дискриминация е „.. да осигури
на всяко лице правото на равенство пред закона...“(чл.2, т.1ЗЗДискр).
Именно пред закона, а не пред договор, включително колективен. За
дискриминация може да се говори само въз основа и при сравняване на два

или повече индивидуални трудови договора, спрямо закона. В случая
самият закон чрез двете алинеи на чл. 57 и уредената процедура за
присъединяване въвежда неравно третиране.
Освен това, отново наблягаме, че колективният трудов договор е
сключен само и единствено за синдикалните членове. Останалите имат
избор, ако искат да ползват същите по-добри условия:

Да станат член на синдикална организация страна по договора;

Да се договорят с работодателя по реда на чл. 66 ал;

Да се присъединят към колективния договор:
Те могат да се възползват от всяка една от тези възможности.
Присъединяването по определените ред и условия е само една от тях и е
проява на свободния избор на работника.
Оспорването на правото да се определя такава солидарна по
характера си парична вноска означава, че в противоречие с чл. ЗЗД и чл.
57 ал. 1 КТ да се твърди, че едва ли не колективният трудов договор трябва
автоматично да важи за всички работещи в предприятието. И да бъдат
ощетени синдикалните членове, отделящи време усилия и средства, за да
изготвят проект на КТД, да преговарят с работодателя и изобщо да
съществува синдикална организация като договарящ субект.
Глава трета
Подготовка за преговори. Провеждане на преговори. Спорове.
„Преговорите са средството, с чиято помощ хората
преодоляват
различията
помежду
си.
Да
преговаряш
означава да търсиш взаимно споразумение по пътя на диалога.“
Ричард Лъки
I. Подготовка за преговори в предприятието
Преговорите9 на синдикатите в предприятието с работодателя,
водени на работното място, неизменно присъстват в живота на
синдикалните организации. Сред тях най-важно място заемат преговорите
за сключване на колективен трудов договор. Това са преговори, които не
представляват самостоятелно, отделно събитие, а напротив - сложен и
многоаспектен процес, който създава големи очаквания и изисква
значителни усилия от всички участници. Разглеждани като процес на
организационно умение, те изискват изграждане на корпоративна
инфраструктура на преговаряне със свои задачи и специфична тактика на
провеждане.
9

В превод латинският корен на думата „преговарям“ (negotiates) означава „да свърша
някаква работа“.
В съвременния испански език в превод „работа“ означава „negocios“.

Класическият
тип
технология на преговаряне определя
подготовката за преговори и провеждането на преговорите като
ключови елементи за успешното реализиране на поставените от страните
цели, а имено - споразумяване и сключване на колективен трудов договор
и последващо изпълнение на постигнатите договорености.
Преди изтичане срока на действие на КТД, следва да започне
подготовката за подписване на нов КТД(чл.54, ал.3КТ) и по този начин
ходът на колективното трудово договаряне придобива цикличен,
спираловиден характер.
Пълният цикъл на колективното трудово договаряне на равнище
предприятие в графичен вид е показан по-долу на схема № 1.
Схема № 1:

Подготовката е фундаментът, на който се базира преговорният
процес и затова, без да отделим време за предварителна подготовка, ние
никога не трябва да започваме да преговаряме с работодателя. Още повече,
днес сме свидетели, как високоефективните организации изискват от
служителите си да идват на преговори само, ако те са добре подготвени с
анализи, факти и предложения.
Обективно етапът на подготовка се състои от две части:
а) пред-преговорна подготовка и
б) същинска подготовка.
А. НАЧАЛОТО: пред-преговорна подгтотовка

Ранната пред-преговорна фаза започва с разбиране, взаимно
вникване в интересите на двете преговарящи страни - синдикати и
работодател. Желанието за преговори, за сключване на колективен трудов
договор е признание за взаимни нужди – така го определят много
специалисти. Отговаряйки на въпроси, като: какво се цели с подписването
на колективния трудов договор, какви са очакванията от него, каква ще
бъде изгодата и т.н., още в този момент следва да очертаят възможната и за
двете страни „зона“ за постигането на договорености, която да доведе до
създаване на повече стойност. За синдиката това означава да е осведомен
за целите и начинанията на работодателя, за неговата корпоративна
култура и социална отговорност. Наличие на съответствие между целите
на преговорите и целите и задачите на развитие на предприятието, е
необходима предпоставка те да бъдат успешни.
Нерядко противниците на преговорите трябва да осъзнаят, че ще
имат по-добър статут, ако преговарят, а не ако избягват преговорите.
Внимание!: Ако работодателят гледа с неохота на колективното
договаряне, а вие искате да го насърчите да преговаря, то определете
цена на статуквото – „окачете“ своего рода етикет на загубите,
причинени от нежеланието да се преговаря. Проучете кои са главните за
него теми и критерии, които той може да постави в центъра на
обсъжданията и предложете различни инициативи.
Следващата крачка насочва към опознаване на страните, които ще
преговарят - като култура, начин на комуникация, взаимоотношения
между тях. Това означава възприемане и усещане, в известна степен
запознаване, привикване към стила и методите им на работа и изграждане
на взаимно доверие – това може да се приеме като предпоставка за поголяма продуктивност на по-късен етап от преговорите.
Да сме наясно какво се надяваме да постигнем в предстоящите
преговори. Каква е крайната точка до която трябва да стигнем и да се
споразумеем?
Внимание!: Свидетели сме, че днес много работодатели не искат да
преговарят. Затова изначалният въпрос е: как да ги привлечем към
преговори, да ги убедим, че сключването на колективен трудов договор ще
е в полза и на двете страни, че колективният трудов договор е важен и за
работодателя.
Б. Същинска подготовка
Подходът на знанието, на информираността, на образоването е
ключов през целия процес на подготовка за водене на преговори за
сключване на КТД. В него са концентрирани седем значими фази: а)
легитимиране на страните в преговорите, б) изучаване очакванията и

предложенията на синдикалните членове, в) определяне на екипите за
преговори, г) обучение на екипите, д) набиране на необходимата
финансово-икономическа информация, е) изработване на проект на КТД,
ж) организационно-техническа подготовка за преговаряне.
1. Определяне и легитимиране на страните, участващи в
преговорите.
В преговорите за сключване на КТД в предприятие работниците и
служителите се представят от тяхната синдикална организация (или
синдикални организации). Тази синдикална организация може: а) да
членува в браншова структура на национална организация на работниците
и служителите, независимо дали тя е представителна или не; б) да е
юридическо лице със съдебна регистрация; в) да е учредена в
предприятието, без да има членство в национален синдикат или съдебна
регистрация.
Пред работодателя синдикалната организация се легитимира със
съответен документ. Това може да бъде: а) удостоверение за
принадлежност към браншовата/националната синдикална структура,
издаден съобразно уставните и правила; б) препис от съдебната
регистрация и в) протокол от учредителното събрание, които може да
бъдат допълнени с актуален протокол от проведено събрание за избор на
синдикалното ръководство.
От текста на чл. 51а, ал. 1 от КТ следва, че ако в предприятието
няма изградена синдикална организация, то колективно трудово
договаряне не може да има!
Работодателят като страна в преговорите се представлява от
ръководителя на предприятието – съгласно §1, т.3 от ДР на КТ това е
лицето, на което е възложено ръководството на трудовия процес:
изпълнителен директор на акционерно дружество или учреждение,
управител на дружество с ограничена отговорност, председател на
кооперация или стопанство и т.н. Практика е колективните изборни органи
за управление - като Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на
директори и др. - техни отделни членове или собствениците да не участват
в преговорите, намесата им е необичайна и е по-скоро изключение при
тежки ситуации.
След легитимирането, всяка страна признава без условия правото
на представителство на партньора в преговорите за сключване на КТД.
2. Изучаване на очакванията, исканията и предложенията на
синдикалните членове

Това е фундаментът, върху който се изгражда предстоящото колективно
договаряне. За да се разработи един качествен колективен трудов договор,
важно е това да не се ограничава само до няколко души от организацията,
или това на ограничен кръг хора, да не се имат предвид само тесните
персонални виждания на синдикалното ръководство или на тези, които
крещят най-силно. Особено полезно е, да се проучи мнението на всички
синдикални членове и то възможно по-бързо, поне 2-3 месеца преди
началото на преговорите.
Синдикалният комитет организира проучване, събиране и
обобщаване на мнението на синдикалните членове за това, какво те
очакват да получат от новия КТД. За целта се използват различни канали.
Обичайните методи за комуникация включват: провеждане на проучвания
чрез попълване на въпросници или анкетиране; организиране на събрания
и срещи; реализиране на неформални разговори и контакти; използване на
информационни табла, специализирани кътове или сайтове в мрежата. Те
могат да се осъществят „на живо“ – централизирано или по
производствени поделения, също и по електронен път. Проверете
своевременно и дискусии, изказвания, становища и решения на събрания
на синдикалната организация. Имайте предвид, че тези проучвания и
сондажи не може да бъдат еднократен акт – опитайте се да ги превърнете в
своего рода синдикална „работилница“ на идеи и предложения към КТД!
Внимание!: Ангажирането на синдикалните членове още в началния
етап на подготовка за колективно договаряне създава обстановка на
разбиране у тях, че вършат нещо полезно и имат свой принос; чувството,
че са нужни и че на тях разчитат, че техният глас ще бъде чут и
следователно, ще могат да влияят върху събитията. Всичко това може
да бъде силно мотивиращо, да ентусиазира и да направи моделът на
мотивиране за членство в синдикалната организация по разпознаваем.
Успоредно с това, проявете инициатива и се погрижете да съберете
идеи и предложения и от работници и служители, които не са синдикални
членове, а защо не и от всички работници и служители в предприятието.
На практика горното е пример как синдикалната работа може да
мотивира всеки човек да се чувства видим и да знае, че това, което прави,
оказва влияние и, че допринася за една добра кауза.
Получените предложения и изказаните идеи се обобщават от
синдикалния комитет и/или екипът за водене на преговори и се уточнява
кои от тях ще бъдат предложени за включване в проекта на КТД.
3. Определяне на синдикалния екип за водене на преговори с
работодателя.

Работата на екипа е по-добра от сумарната работа на отделните му
членове, той има ясни и разбираеми цели, осъзнати и приети от всички това са фундаменталните характеристики на екипната работа. Затова и
създаването на силен синдикален екип за преговори с работодателя не е
лесно. Вярно е, че перфектен екип няма, но изграждането на един по-добър
и продуктивен екип, който да доведе преговорите до успешен край, в
известна степен може да се моделира.
За да съставите мотивиран и задружен синдикален екип за преговори
с работодателя се фокусирайте върху:
1. Задълбочен подбор на членовете на екипа – инвестирайте в
хора, които по време на преговорите наистина ще защитават синдикалната
кауза и ще могат да осъществяват ефективна комуникация с работодателя,
неговия екип и фирмените мениджъри.
 Сред членовете на синдикалната организация селектирайте добри
специалисти и мениджъри, както и представители на основни професии - с
компетенции и позиции в различните области, които ще бъдат предмет на
договаряне - по заплащане, безопасност и здраве при работа, работно
време, трудова заетост, социално развитие и т.н., които ще се включат в
изготвянето на проекта на КТД и с професионализма си ще допринесат за
качеството на обсъжданията на клаузите на КТД. Те ще формират гръбнака
на синдикалния преговорен екип.
 Обърнете се и към служители, които не са синдикални членове, но
имат значителна маса познания и се ползват с авторитет, радват се на
внимание и уважение в предприятието и симпатизират на синдикатите – те
биха увеличили тежестта на синдикалните представители в хода на
преговорите. От тях може да се получи прецизна и вярна информация,
професионални консултации, изчерпателни съвети, указания и инструкции.
 По ваша преценка в екипа можете да включите и външни експерти
от висшестоящи синдикални структури или добри специалисти в бранша.
Участието им може да бъде още от началото на преговорите, възможно е
те да се включат и на по-късен етап, при обсъждането на отделни теми, или
при необходимост.
Да, от избраните в синдикалния екип често се изисква да бъдат супер
хора: да са представителни, ангажирани, да имат винаги мнение по
дискусиите, независимо от темата, да бъдат едновременно и икономисти, и
юристи, и инженери, и психолози, и социални агенти, да са в контакт с
членовете на синдикалната организация.
2. Разпределете ролите между членовете на екипа.
Поставяйки целите пред преговорния екип, ясно разпределете
отговорностите и определете задачите във времето на всеки един член.

Харизмата на лидера на преговарящия екип, в голяма степен
определя успешната му работа, защото той с лекота аргументира мнение,
убеждава другите, успява да ги обедини около себе си и приема всяко
трудно предизвикателство. Не всеки обаче, може да бъде основен
преговарящ, „звездата“ на масата на преговорите. Освен ключовия
преговарящ, добре структурираният екип има в състава си анализатори по
дискутираните теми, умеещи да преценяват точно ситуацията „за“ и
„против“; експерти, които проучват и допълват; търговци с външни и
вътрешни контакти, разполагащи с информация и за намеренията на
другата страна, съдействащи за справедливо споразумяване (при
необходимост и за „пазарлък“); съветници, които усещат динамичната
атмосфера на „жужене“ и подсказват стъпки за постигане на баланс в
прилагания стил на конкуренция и сътрудничество; иноватори - носители
на визия за бъдещето, насочват към нови и оригинални решения; както и
членове, които да вършат рутинна организаторска работа, координация и
комуникации.
Посочените роли са ориентировъчни, но ако искате да създадете
динамичен и предизвикателен екип за преговори, интегрирайте личности с
различен капацитет: мислещи личности с интелектуален потенциал;
действащи личности с експертни знания и умения и контактни личности
с разбиране към околните, умения за общуване и организиране.
Внимание!: 1.Добре е поименният състав на синдикалния екип за
преговори се избира от събрание на синдикалната организация, на което
синдикалният комитет предлага първоначалния състав на екипа.
Събранието дава мандат на екипа да преговаря с работодателя.
2.Не препоръчваме ръководството на синдикалната организация
да се нагърбва с определянето на членовете на преговорния екип.
3. Ако в предприятието има повече от една синдикална
организация, практиката сочи, че най-често срещаният случай е, всяка
една от тях да участва със свой екип на масата на преговори. Също така,
възможно е постигането на съгласие по-между им за общо
представителство и определяне на единен синдикален преговорен екип.
Основен елемент е, представителите на различните синдикати преди
началото на преговорите да проведат консултации относно стратегията,
към която ще се придържат и да се ангажират да говорят в един глас.
Предвид горното добре е предварително да подготвите
споразумение за общо представителство на синдикалните организации в
синдикалния екип за водене на преговори, което би гарантирало
постигането на синхрон в синдикалните действия. В него уточнете
квотата за участие, принципни правила за работа, разпределение на

задълженията и отговорностите, начини на вземане на решение,
поведение в критични ситуации и при необходимост - възможни прояви на
синдикален натиск, провеждане на синдикални акции и други.
Добрият преговарящ екип – това означава да поема рискове, да
предусещат навреме, както опасностите и заплахите, така и добрите
шансове за споразумяване, да предугажда предстоящия развой на
обсъжданията. Няма екип без разногласия – но в междуличностните
отношения е показателно, че в екипа трябва да се действа открито и
честно, проблемите и трудностите да се казват навреме и всеки член да
знае за позицията на другите, буквално по всеки въпрос. Доверието трябва
да се простира във всички посоки.
За синдикалния екип за преговори, могат да бъдат от полза и
следните семпли експертни съвети:
За да бъдат ефективни преговорите, трябва да споделяте
информация, да я анализирате заедно и заедно да търсите решения на
проблемите.
Внимание ! Въведете някои основни правила на действие в екипа:
- Бъдете готови да изслушате другите.
- Дайте възможност на говорещия да завърши изказването си.
- Казвайте това, което мислите. Правете само конструктивни
коментари. И...признавайте грешките си.
- Запазете спокойствие и не крещете.
Избягвайте:
- Да пренебрегвате обсъждането на онези проблеми, които
действително трябва да бъдат обсъдени.
- КТД, които са общи, неопределени и лишени от ясна цел, защото
те така позволяват различни тълкувания.
.- КТД при които липсва гъвкавост, които съдържат твърде много
предписания за страните, или ограничават бъдещи възможности.
- Да се увличате в излишни спорове, за да не попаднете в
ситуация, от която в преговорите трудно можете да излезете.
- Провокативното поведение и проявите на нетърпение.
- Конфликтите –демонстрирайте положителни нагласи.
- Избягвайте да възхвалявате ползите от КТД, без да подчертавате
задълженията на всеки синдикален член за неговия успех. КТД не е нещо,
което други ще завоюват в негова полза - напротив, това е нещо, в което
трябва да участва всеки.
За да има по-голяма възвръщаемост от работата на екипа за
преговори, Вие като синдикален лидер, не губете контактите си с него в
процеса на договаряне – поставяйте им реалистични цели, отбелязвайте
постигнати успехи и не се притеснявайте да ги поощрявате, когато са

свършили работата си чудесно. Ако вашият екип не успее в нещо – не
превръщайте ситуацията в „игра на вината“, напротив – съберете се,
дискутирайте открито и заедно открийте проблема - измислите следващите
стъпки и пренасочите усилията си, за да превърнете (временния) неуспех в
нещо положително.
Ако Вие предвидите обучение за овладяване на работата в екип –
отърсете се от рамката на строгия семинар. По-скоро, организирайте
практически тренинг, като въвлечете всички членове на екипа.
Използвайте методите на дискусия и сравнение с опитни водещи, които ще
разпределят задължения, ще мотивират и вдъхновяват различни роли. Те
ще наблюдават, ще указват и дават препоръки, ще направляват и получават
обратна връзка - това ще провокира динамика, ще развива техники и ще
подобрява умението да се преговаря.
Работодателят също определя поименно своя екип за участие в
преговорите, като издава писмен акт – напр. заповед или нареждане.
Важно е преди започване на преговорите, той да определи неговите
правомощия.
4.Обучение на синдикалния преговорен екип и на синдикалисти
Като синдикалисти в повечето случаи повишаването на
компетенциите си, ние извършваме в движение. Но, ако по времето на
предварителната подготовка, отделим време и поставим акцент върху
обучението на избраните за преговарящи, ще усъвършенстваме умението
им да се преговаря, да се води конструктивен дебат, да се търси консенсус
и това би допринесло, договарянето да се доведе до успешен край.
По-високи компетенции на синдикалния екип може да се постигат на
база получаване и усвояване на актуални знания и умения в няколко
възлови области.
 В сферата на трудовото и социално законодателство – познаване в
по-голяма дълбочина проблемите на трудовите правоотношения от
Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за
безопасни и здравословни условия на труд и др., както и на
специфичната за бранша и дейността на предприятието нормативна
уредба. От значение е и навременното запознаване с основните
вътрешни фирмени правила и документи.
 Методология и подходи за разчитане и ползване на важна
икономическа, финансова,
счетоводна, търговска и др.
информация, която е необходима за преговорите, съдържаща се в
отчетни форми, оперативна информация, планове, програми, доклади на
предприятието и др.п. Това означава придобиване на умения за: а)
изучаване и анализиране на по-важните финансово-икономически

показатели и други определящи фактори от дейността на
предприятието, б) извършване на наблюдения на определящи
съотношения, в) изследване и сравнения по показатели за отделни
периоди от време и г) проследяване и синтезиране на тенденции в
развитието.
 Повторно използване познанието от добрите практики в сродни
предприятия у нас и в чужбина; връщане и към опита и поуките,
извлечени от предходните преговори.
 Отделете внимание за запознаване и усвояване на различни стратегии,
тактики, стилове и техники за водене на колективни преговори, на
психологията на преговорния процес и др.п., които ще направят
членовете на преговорния екип по-ловки и опитни.
Учебен казус:
В предприятието е излъчен синдикален екип за преговори с
работодателя.
а) На фона на изброените по-долу характеристики, разсъждавайте от
своя гледна точка, дали той е успял да създаде:
1. Съгласувани цели и задачи
да не
2. Ясен план за работа
да не
3. Съзнание за екип
да не
4. Ефективен лидер
да не
5. Добри междуличностни отношения
да не
6. Откритост и честност
да не
7. Доверие
да не
8. Лоялност към преговорния процес
да не
9. Добри комуникации
да не
10. Участие на всички членове в планирането
да не
11. Участие на всички членове в изпълнението
да не
12. Ангажираност на всички членове към резултатите да не
13. Участие в съвместно обучение.
да не
б) Кои според Вас са първите три стъпки за подобряване на
сегашната му работа?
1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................

Внимание! По време на обучението се концентрирайте върху
провеждането на практически упражнения, в които се симулират реални

преговорни ситуации; заредете това обучение с практически съвети и
решаване на казуси, стимулирайте участието в дискусии.
5.Набиране на предварителна информация.
За предимствата на информационния обмен в литературата често
правят аналогия между преговарящите и картоиграчите - и на двамата
понякога им се налага да действат без нужната ориентация, като в „мъгла“.
Предимството в случая отива към тези, които използват предварителната
подготовка и партньорството, за да получат нужната информация, с която
да разсеят „мъглата“. Ето защо, преди започването на преговорите, сме
длъжни да потърсим и да се въоръжим с максимална по обем съществена
информация, която да ползваме: а) при разработване на проекта на КТД и
б) след това, по време на обсъжданията в хода на преговорите, която при
необходимост се допълва. Тази информация може да бъде осигурена по
различни способи и от различни източници:
5.1. Законодателно задължение на работодателя за предоставяне
на информация за икономическото и финансовото си състояние, която
е от значение за сключването на КТД.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КТ с писмо до
работодателя изискайте, нужните ви финансови и икономически
показатели и разчети, и конкретизирайте периодите за които те се
отнасят, както и видовете документи в които те се съдържат, напр. в
справки, отчети, анализи и др.
 Уточнете за кой период се изисква информацията – за текущата
година и/или тримесечие/полугодие и др.
 Изследвайте в сравнителен план - с предходната година или друг
избран период от време – напр. тримесечие, полугодие; и/или за 2-3 години
назад и др. и проследете очертаващите се тенденции.
Анализирайте
потенциала
на
показателите
за
увеличение/намаление.
 Проучете предстоящи промени и нововъведения и преценете
последиците.
А. Основни финансово-икономически показатели.
- Произведена обща продукция/извършени услуги – в натура и в
стойност.
- Реализирана продукция, чиста продукция.
- Приходи от продажба на продукция и относителният им дял в
общата сума на приходите от дейността.
- Печалба - от оперативната дейност, преди данъчно облагане, нетна
печалба.

- Пазари - приходи от вътрешен/външни пазари, нови пазари и
контрагенти
- Общо всеобхватен годишен доход.
- Други.
Б. Организация на дейността и бизнес-политики.
- Очаквани изменения в дейността, произтичащи от тях структурни
промени – закриване/откриване/преместване и оценка на последствията –
генерират ли заетост: откриване/закриване на работни места, средно
списъчен състав на персонала, предвиждани мерки в случаи на заплаха за
заетостта и т.н.
- Специфика и особености на организацията на труда и работата –
възможни съществени промени и/или въвеждане на нови форми (работа от
разстояние, надомна работа и др.).
- Структура на капитала.
- Средства за инвестиции, касаещи развитието на персонала.
- Средства за ЗБУТ и направления на разходване.
- Други.
В. Организация на труда/разходи за персонал.
- Начислени и изплатени средства за работна заплата – фонд
„Работна заплата“ по видове възнаграждения и категории персонал.
- Системи на заплащане – класификация на функциите, оценка на
труда, предвиждат ли се нови решения, които да отчитат нарастваща
мотивация за продуктивен и ефективен труд (напр. допълнителни парични
бонуси – за постигнати конкретни резултати, за качествен труд, за добро
представяне, за развитие на наставничеството, за привличане на млади
специалисти, за задържане на най-висококвалифицираните и т.н.).
- Отношения с държавата – данъчни служби, банки и осигурителната
система: осигурителни вноски на наетия персонал за фондовете на ДОО и
учителски пенсионен фонд, за допълнително задължително осигуряване, за
доброволно осигуряване и здравноосигурителни вноски.
- Производителност на труда, съпоставена с темпа на нарастване на
работните заплати
- Инвестиции в повишаване на квалификацията, в т.ч. на
новопостъпили работници, за придобиване на допълнителна квалификация
и др.
- Разходвани средства за социално-битови дейности.
- Прилагани системи на добро корпоративно управление.
- Други.
Изискайте от работодателя:
 Вътрешни правила за работната заплата.

 Правилник за вътрешния трудов ред.
 Програма/план за заетост.
 Система за подбор, назначаване и оценка на персонала.
 Програма за обучение, квалификация и преквалификация.
 Програма за безопасност и здраве при работа.
 Програма за социално развитие и план-сметка за формиране и
разходване на средствата по фонд „СБКО“.
 Други документи, отчети, доклади, анализи, решения на общо
събрание, органи за управление, съвети за сътрудничество и др., които
имат отношение към КТД.
По преценка на работодателя – информацията или част нея, той
може да Ви предостави под условие, с изискване за поверителност.
Всъщност, трябва да сте наясно, а от тук и да си давате сметка, че
въпреки законовите регламенти и изграденото партньорство,
информацията предоставяна от работодателя за нуждите на синдикатите за
колективните преговори, обикновено е „ограничена“ от него в три пункта:
във времето на получаване, като количество и … в нежеланието да бъде
споделяна. Затова се подгответе да получавате и усвоявате важна
информация и по време на самите преговори.
Нормативно изискване е, работодателят да ви предостави
исканата информация своевременно, в разбираем и достоверен вид. Ако,
обаче не сте сигурни по отношение на отделни показатели или проблеми,
не се колебайте и поискайте от ръководството допълнително разяснение
или аргументация.
5.2. Законодателно задължение на работодателя за предоставяне
на сключените колективни трудови договори, с които е обвързан
поради членствената си принадлежност (отраслова, териториална или
организационна) – съгл. чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „а“ от КТ.
5.3. Други информационни източници.
 Вътрешна от предприятието информация, знания и поуки - примери
за използвани подходи представляват проведени: а) срещи и дебати с
участието на ръководството на предприятието, б) консултации с
възлови функционални специалисти и мениджъри, в) проведени
оперативки и работни съвещания и т.н.
 Основна информация може да се набави от действащи отраслови и
браншови КТД и КТД на равнище община – приетите в тях
договорености ориентират от гледна точка на минимални стандарти,
които да надграждат клаузите в КТД-предприятие, както и на
споделяне на добър опит, интересни и иновативни решения.

 За да научим максимално повече за работодателя и неговите
приоритети, да потърсим информация от бизнес публикации по
сходни проблеми, издания на браншовите организации и др.
 Изучаване на опит и сравнение с добри практики от други
предприятия (вкл. конкурентни) – от бранша, населеното място,
региона.
 Разчупете преговорите, като набавите допълнителни аргументи и
информация от НСИ, ИССИ, държавни органи, институти и др. с
данни за жизненото равнище в страната, за равнището на
безработица, степента на инфлация, заплащането на труда,
производителността на труда, които може да ви дадат нови
основания, доказателства и доводи при защитата на позиции по
време на преговорите.
5.4. Ролята на други форми на представителство на работниците
за набиране на информация, необходима за колективните преговори и
договаряне.
По силата на закона представителите на работниците и
служителите по информиране и консултиране в предприятието имат
право да изискват от работодателя да им предоставя информация (когато
това не е направено, да изискват срещи с работодателя) и нормативно е
закрепено задължението на работодателя да им предоставя информация относно дейността и икономическото състояние на предприятието,
очакваното развитие на заетостта и възможни съществени промени в
организацията на труда, както и да провежда консултации с тях в
последните две хипотези.
 Използвайте законовите правомощия за информиране и
консултиране в предприятията и обезпечете контакти и
сътрудничество за целите на колективното договаряне с избраните
представители на работниците и служителите, с оглед
възможностите им да изискват информация от работодателя, да
бъдат информирани от него и да участват в процедури по
консултиране.
 Съобразно обстановката, приложете законово уредената възможност
за договаряне с избраните представители на работниците и
служителите на конкретни срокове за предоставяне на информация и
провеждане на консултации по споразумение с работодателя.
Установете също, допирни точки и с избраните в предприятието
представители на работниците и служителите в европейските
работнически съвети – информацията, която те получават или може да
изискват от участие в работните заседания в компанията-майка, може да се

окажат полезни за колективните преговори, особено в частта перспективи
и приоритети на развитие, респ. заплахи пред заетостта, по отношение на
прилагани добри корпоративни практики и социална отговорност и др.п.
Внимание! Искането от работодателя на информация, търсенето
и проучването на други сведения и документи, трябва се извърши
достатъчно рано във времето, за да може от тях да се извлекат
качествени предложения с оптимални стойности, които да се включат в
изработвания проект на КТД.
5.5. По искане на работодателя преди започване на преговорите за
сключване на КТД, синдикалните организации в предприятието
предоставят информация за действителния брой на членовете си.
6. Изготвяне, приемане и представяне на проект на колективен трудов
договор
6.1.Общи характеристики
Проектът на КТД трябва да съдържа клаузи и стойности, които са
по-благоприятни за работниците и служителите от: а) нормативно
установените, б) договорените в КТД на по-високо равнище –
отрасъл/бранш или община и в) предходния КТД, чийто срок изтича
или е изтекъл. Във връзка с това, в него следва да залегнат съответни
права, задължения и отговорности на подписалите го страни.
Проектът на КТД се изготвя от синдиката - капацитет за това има
избрания синдикален екип за водене на преговори, сформирана нарочна
работна група или да се избере смесения подход и се реализира като плод
от работата на съвместен екип с участието на синдикалното ръководство.
Инициативата за неговото разработване е на синдикалното ръководство.
Да се има предвид, че ако в предприятието има повече от една
синдикална организация, то техни представители, или изграден със
съгласие по-между им общ преговорен екип, изготвят вариант на КТД,
който следва да бъде обсъден и одобрен от общо за организациите
събрание, или на отделни събрани на организациите. Още на този етап е
много важно разбирането, че отделните синдикати трябва да работят
заедно, защо не и единство, общи действия и решителност за постигане на
общата цел.
6.2. Съставяне текста на проекта на КТД.
Първата стъпка е запознаване със събраните в началото предложения
и идеи на синдикалните членове, техният анализ и задълбочена преценка и
на тази основа - селектиране на тези, които да бъдат включени в проекта.
При формулиране на клаузите контактувайте и покажете, че разбирате
гледната точка и на другата страна - отчитайте състоянието, приоритетите

и перспективите на развитие на предприятието и във възможната степен се
съобразете с аргументите и позициите на работодателя.
Обърнете внимание, че проектът на КТД трябва да съдържа
клаузи и отговорности и на двете преговарящи страни, които се
изработват на база пресечната точка на общите им интереси. Може да
съдържа и клаузи за съвместни действия в дадена област – напр. за
изработване на програми, на съвместни становища по значими проблеми,
адресирани към висшестоящи организации, на кодекси на поведение и
др.п. Като особен вид договор, в него задължения поема работодателят, а
за работещите той поражда права. Но, новите тенденции в договарянето
изискват, предполагат и налагат поемане на отговорности и от работещите.
Важно е при разработването на проекта на КТД да се включат три
типа клаузи: а) необходими клаузи, които определят ядрото, сърцевината
на КТД и трябва да се договорят на всяка цена, тъй като без тях
договорът не би имал смисъл (акцентът най-често тук е по проблемите
на заплащането на труда, заетостта, условията на труд и социалните
придобивки); б) клаузи от съдържанието и стойностите на които може
да се направят известни отстъпки или ще бъдат изцяло отстъпени, част
от тях на по-късен могат да послужат и за вид „пазарлък“ и
„изтъргуване“ за спечелване на други договорености; в) клаузи, които
предварително са обречени на загуба.
При изработване проекта на КТД се съсредоточете върху
надграждане на предложенията за споразумяване с работодателя. За
синдикалните членове е важно какви съдържателни договорености ще
съдържа проектът на КТД; какви допълнителни теми и клаузи ще
предложи той; кои договорености ще бъдат по-добри и ще имат повисоки стойности и размери; какво повече като придобивки, ползи и
изгода ще се получи от КТД; очаквано е и споразумяването за нови, вкл.
иновативни договорености. Всичко това, в голяма степен ще съдейства за
съхраняване на чувството им за принадлежност, от тук и за запазване на
членството им в синдикална организация. Това също може да породи
доверие и нови симпатии, които да мотивират и насочат нечленуващи
работници и служители към синдикалните редици. Обърнете се и към
младите специалисти и новопостъпилите работници – да усетите тяхната
енергия, въображение и нетърпение, с което те биха допринесли и
поощрили договарянето за достоен живот.
В този контекст, възлов за синдикатите въпрос е, как да се
преобразява колективното договаряне, какво промяна следва да се
инициира, за да отговаря то адекватно на днешната пъстрота от интереси и
статуси на заетост.

Пример: Четвъртата индустриална революция е тук. Почти всеки
ден на бял свят излизат нови технологични решения и иновативни
процеси, които трансформират икономики и работни места, характерът на
труда се променя, а изкуственият интелект все повече търси и намира
място в работата и между хората. Подобно на големите компании, които
вече имат визия за развитието си до 2030, даже и до 2050 година, то явно е
време и ние да пренастройваме колективното договаряне на ударите на
световния часовник.
И тогава, ако например, ние успеем чрез договорени с работодателя
клаузи в проекта на КТД да оптимизираме традиционните умения на
работниците и служителите чрез обучаване и образоване в новото фирмено
портфолио, да променяме начина на мислене и в тази изцяло нова
производствена среда потърсим възможности за комбиниране на
дигиталните иновации с човешките умения и познания в съответната
област, ако адаптираме адекватни закрилни мерки за да намалим рисковете
и т.н., трябва да сме сигурни, че това което ще даде новият КТД на
синдикалните членове, ще бъде и интересно, и предизвикателно. Или: За
новостите, свързани с предизвикателствата, които произтичат от т.н.
„Зелена сделка“ на Европейската комисия и влиянието на вредните
въглеродни емисии на работното място. Да, това не са теми на бъдещето –
към тях моделът на проект на КТД трябва да адаптираме своевременно.
Или: Ако се споразумеем за работа от дома – как, освен да бъдем
продуктивни, да не губим и социалните си умения?
Внимание! Помнете, че като инструмент за защита на законовите
трудови и социални права и интереси на работниците и служителите,
изработеният проект на КТД играе ключова роля за изграждане на
привлекателен образ на синдиката!
6.3. Приемане на проекта на КТД
Изработеният вариант на КТД се предлага за обсъждане от
синдикалните членове на събрание на организацията. След отразяване на
одобрени от него бележки, допълнения, промени и/или други
предложения, събранието подлага на гласуване и с решение с обикновено
мнозинство приема проекта на КТД.
Също с решение, събранието дава мандат на синдикалния екип да
преговаря с работодателя по одобрения проект на КТД за постигане на
споразумение и сключване на КТД. Това е рамково решение, с което се
определя за какво и как да се преговаря, до колко и какви отстъпки са
допустими, кои са възможните компромиси.
6.4. Приетият проект на КТД се изпраща от синдикалната
организация на работодателя, придружен с покана (писмено искане) за

откриване на процедура за водене на колективни преговори с цел
споразумяване и подписване на КТД. В писмото работодателя се
уведомява и за поименния състав на синдикалния екип за преговори.
7. Организационно-техническа подготовка за провеждане на
преговорите
7.1. Добър съвет е непосредствено преди началото на преговорите,
страните да уточнят и постигнат съгласие относно основни правила и
процедури на провеждането им. С тях те приемат порядъка, начина и
взаимните отговорности за подготовката, стартирането и организацията на
провеждане на същинския процес на преговаряне.
Ето защо, съсредоточете вниманието си върху предварително
изготвяне и подписване с работодателя на Споразумение за реда и
процедурата за водене на предстоящите колективни преговори в
предприятието, в което:
- конкретизирайте условията за провеждане на преговорите (място,
времетраене, честота/график, материали и др.п.);
- уговорете финансово обезпечаване;
- формулирайте освобождаването от работа на членовете на
синдикалния екип за участие в преговорите (отпуск, заплащане и др.п.);
- уточнете каналите на информиране;
- съобщете реда за протоколиране на заседанията;
- обявете справедливи процедури за преодоляване на възникнали
разногласия между страните, още преди достигането на конфликтни точки;
- разпишете поведение при прекъсване на преговорите, заявете
готовност и ред за възстановяване на преговорите и др.п.
Една идея: За сваляне на напрежението някои не подценяват
значението на дружеския ритуал „споделяне на хляба“, т.е. договорете
снабдяване на залата в която се провеждат работните заседания с
ободряващи напитки – кафе, чай, безалкохолни напитки и сандвичи, в
случай, че те продължат дълго.
По-подробни примерни образци на две отделни предварителни
споразумения на договарящите се страни, вижте в края на глава втора в
приложение № 1 – Споразумение относно реда и начина на провеждане
(процедурата) на колективните преговори и приложение №2 –
Споразумение за правилата за водене на колективните преговори.
7.2. Подходете творчески, разчупете бариерите и предварително
съставете възможни варианти на провеждане на преговорните сесии
или на част от тях. По най-парливите теми за работодателя, разработете
бъдещи сценарии на дискусия и предвидете техники на преговаряне. В
този момент на подготовка на синдикалния екип, практическото

проиграване на предполагаем план, по който ще протекат истинските
преговори, по-късно може да ви донесе реални позитиви.
8. Начало на процедурата по водене на преговори за сключване на
КТД
Синдикалната организация в лицето на нейното ръководство носи
отговорностите да бъде двигател на процеса на колективните преговори.
Негова трябва да бъде инициативата за откриване на процедурата и за
целта той връчва на работодателя писмено предложение-покана, в
която предлага започване на преговорите, вкл. с предложение за
начална дата и място. В писмото той представя състава на избрания
синдикален екип за преговори (поименно и по длъжност/работно място) и
прилага изработения проект на КТД. Възможно е да предложи и
настоява за подписването на споразумение относно реда и начина на
осъществяване на преговорите.
Във всеки един случай, мобилността на синдикалното ръководство,
неговото непрекъснато наблюдение на преговорния процес, поощряване
или не на неформалното поведение за преодоляване на възникнали
различия, са в голяма степен гарант за провеждането на резултатни
преговори, което синдикалните членове очакват от него.
Запомнете:
В преговорите обикновено побеждава най-добре подготвената страна! Ще
разчитаме на успех, ако си свършим добре тази своеобразно „домашна“
работа!

II. Преговори за сключване на колективен договор. Практически
препоръки за поведение.
1. Обща характеристика на колективните преговори
По
същество
колективните
преговори
представляват
комуникационен процес, в който две или повече страни се стремят да се
договорят какво всяка от тях ще получи срещу това, което ще даде в
процеса на взаимоотношения между тях. Това обуславя прилагането на
принципите на сътрудничеството и конфликта: трябва ли да се води борба
за максимална печалба, или трябва да се търси справедлив изход?
Алгоритъм на колективните преговори

Преди действителното начало на преговорите, има събиране и обмен
на информация. Тя се използва за анализ, открояване на проблемите и
интересите на двете заинтересовани страни – работодател и синдикати.
След това, страните поставят въпроси, на които се търсят отговори,
изказват се твърдения и се предлагат опровержения. Страните
съвместно търсят решения, разработват се варианти, прави се оценка на
ефективността на всеки един от тях, като се използват приети вече
критерии и се приемат решения. Следва популяризиране на приетите
решения.
Страните се споразумяват (или не се споразумяват) - споразумяването
по-между им е белязано с изработването на готов краен продукт –
колективен трудов договор.
Този базисен преговорен модел е показан графично по-долу на схема
№ 2:
Схема № 2:

Съществуват много възможности и вероятно ще установите, че
различните групи въвеждат различни основни правила на преговаряне,
което всъщност е приемливо, тъй като това са правила именно на групите,
а не на организациите10.
2. Избор на стратегия и тактика за водене на преговори

„Да работим заедно за по-добро бъдеще“ - Наръчник за добра практика в социалния
диалог, София, 2010
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Ключово значение за постигане целта, има въпросът каква
стратегия ще изберем и каква тактика ще прилагаме по време на
преговорите. Поведението на сътрудничество или на конфронтация от
страна на преговарящите страни определя два основни типа преговори,
популярни в литературата като дистрибуционни преговори и
интеграционни преговори11.
Дистрибуционни преговори. При тях на масата на преговорите
всяка страна се стреми да защити своята позиция и така да се каже, да
„издърпа“, т.е. да получи максимално голяма част от нея за себе си. В това
състезание борбата е за налагане на едната страна - извоюваните
придобивки, печалбата на едната страна са за сметка на другата страна и
затова експертите по преговорите ги наричат „нулева игра“
„нулева/константна стойност“, „всичко или нищо“, „печалба или загуба“.
При така воденото състезание, мотото е: „аз печеля, ти губиш - и друго не
ме интересува!“, т.е. отстъпката на единия означава печалба за другия.
Класически пример 1:
Исканото в преговорите от синдикатите увеличение на основното
трудово възнаграждение на работниците и служителите, за
работодателя означава по-високи разходи за труд, което ще се отрази на
неговата конкурентоспособност и той най-категорично отказва и се
налага това предложение да не бъде обсъждано. Преговорите
продължават с обсъждане на другите предложения от проекта на КТД.
Интеграционни преговори. Двете страни си сътрудничат на база
зачитане на интересите и се стремят да постигнат максимална полза,
обладани от желанието да поддържат открити, взаимноизгодни отношения
помежду си. Тук концепцията е: „печалба-печалба“, изгодата е взаимна, тя
е и за двете страни. Центърът са интересите, а не позициите, очаквано е
разделянето на хората от проблема - с други думи: подходът е на разбиране
на аргументите и на другата страна, на готовност на отстъпки между
страните и реализиране на „благосклонен пазарлък“ с цел преодоляване на
различията. Преговорите се наричат още консенсусни, кооперативни,
колаборативни, принципни, взаимноизгодни.
Класически пример 2:
Обоснованото искане от синдикатите за увеличение на основното
трудово
възнаграждение
на
работниците
и
служителите,
работодателят приема като възможност за участието им в
преразпределение на богатството (принадената стойност) която те
създават и очаква, че това ще ги ангажира към фирмените цели, ще
мотивира за по-производителен труд, ще се подобри работата и така ще
Ричард Лъки - „Преговорите. Harvard Business Essentials. Ръководство за успешен
бизнес.“, София
11

донесе неоспорими ползи. В преговорите страните дават предложения,
анализират ги конструктивно и сътрудничейки си, стигат до приемливо
решение.
Двата вида преговори (дистрибуционни и интеграционни преговори)
рядко съществуват в чист вид. По-ловките и опитни преговарящи
използват компромиси, особено ако всяка от страните демонстрира силни
позиции. Компромисите, стига да се прилагат правилно могат да генерират
добри трудови взаимоотношения с взаимно уважение между страните.
Разбирането на възгледите по между им, за това какво е разход и какво е
придобивка може само да допринесе за по-добри резултати от преговорите.

Общи стратегии за водене на колективните преговори
1. ГУБЕНЕ / ПЕЧЕЛЕНЕ
ОТСТЪПКА

2. ГУБЕНЕ / ГУБЕНЕ
КОМПРОМИС

3. ПЕЧЕЛЕНЕ / ПЕЧЕЛЕНЕ
КОНСЕНСУС

4. ПЕЧЕЛЕНЕ / ГУБЕНЕ
СИЛА

Стратегия 1: Едната страна осъзнава, че няма шанс да спечели и
затова отстъпва, тя губи.
Стратегия 2: С направения компромис и двете страни не постигат
първоначално определената си в преговорите цел и затова са губещи.
Стратегия3:И двете страни изразяват удовлетворение от
преговорите.
Стратегия 4: Често срещани преговори, при които силната страна
печели, а за другата страна остава горчивата загуба.
Тактиките в колективните преговори представляват средствата,
които обслужват избрания тип стратегия. За да имат успех в преговорите,
екипите трябва да ги изучават – ето някои от най-често прилаганите от
синдикати, но и от работодатели конкретни тактики и тактически ходове:
 „Добро ченге/лошо ченге“ – член на екипа заема твърда позиция,
поставя огромни изисквания и се държи враждебно. До него е
„добрият“ член на екипа, който рядко се обажда по време на
дискусията. След известно време „лошото ченге“ млъква и „доброто
ченге“ поема щафетата. Когато той дава предложения, те изглеждат













приемливи, в сравнение с предишните. Другата страна си отдъхва:
можеше да бъде и по-зле!
„Параграф 22: Глупавото е умно, а умното – глупаво“ в преговорите
означава обратното, защото не винаги е умно преговарящите да са
решителни, бързи, бляскави, с широки познания или напълно
разумни. Проблемът е, че те, искайки да изглеждат добре, трудно
могат да кажат „не зная“, или „повторете отново“. Синдикалната
практика показва, че преговарящи получават повече отстъпки и поподходящи отговори, ако не са много решителни и по-бавно
проумяват нещата.
„Колкото по-зле, толкова по-добре“ – синдикатите, които водят
преговори знаят от практическия си опит, че колкото повече искат,
толкова повече и ще получат.
„Блъфиране“ – когато е етично, то е част от правилата за водене на
преговори, в него преговарящите не разкриват преждевременно
намеренията и силата си. Определени типове блъфиране макар и да
са забранени, нерядко са използвани – неверни твърдения,
изопачаване на факти…
„Промяна на темпото“ – в преговорите си има време, кога екипът
при обсъжданията да се намесва и кога да стои настрана; време да
говори и време да мълчи; време да бъде открит и време да бъде
неразгадаем; време да проучва и време да приема; време да бъде
твърд и време да бъде слаб; време да дава и време да получава.
„Въвличай всички“ – идеята е колкото се може повече групи вкл. с
различни интереси да се обвържат с позиция по време на
преговорите.
„Време за възприемане“ – знаем, че противопоставянето на всяка
промяна е в същността на човешката природа. Затова, логично е,
времето за възприемане да е така важно във воденето на преговори,
както и в живота - на синдикалния екип е нужно време, за да
възприеме всичко ново и различно, или пък идеи, които са чужди и
неприятни.
„Чести прекъсвания“ – обикновено се прилага за намаляване на
напрежението в кризисни ситуации, като кратки преговори се
редуват с продължителни почивки (някои професионални
специалисти определят 10 % разисквания и 90 % прекъсвания).
Честите и дълги прекъсвания дават възможност на екипа
допълнително да се консултира и да дискутира.

 „Свършен факт“ – предприема се изненадващо действие с цел
извеждането на по-добри позиции в преговорите.
 „Отговаряне на въпроси“ – изкуството да се отговаря на въпроси в
преговорите означава две неща: да знаеш какво трябва и да знаеш
какво не трябва да бъде казано. То не се базира на това, дали сте
прави или грешите. Много малко са въпросите, на които може да се
отговори с просто „да“ или „не“. За да подобрите способността си да
се справяте с въпросите, можете да си направите списък с тези,
които е най-вероятно да възникнат и колкото повече време имате да
помислите върху тях, толкова по-добри ще бъдат вашите отговори.
Ето няколко практически съвета как да се подготвим да
отговаряме на въпросите :
а) дайте си време да помислите,
б) никога не отговаряйте, преди да сте разбрали правилно въпроса,
в) приемете, че някои въпроси не заслужават отговор,
г) могат да бъдат давани отговори, които не изчерпват целия въпрос,
д) един начин да бъде избегнат въпрос е да се даде отговор на такъв,
който не е зададен,
е) някои отговори могат да бъдат забавени поради непълна
информация,
ж) накарайте другата страна да ви помогне с отговора, като молите
въпроса да бъде изяснен,
з) когато другият ви прекъсне, оставете го да говори,
и) верните отговори при воденето на преговори не са непременно
добри отговори. Не се впускайте в подробности.
Дилемата на ефективния синдикален преговарящ относно избора
стила на преговаряне: Ще предпочете ли риска да се бори за постигане
на максималното и по-изгодните условия, или ще се ориентира към поумерени или по-слаби договорености? Твърдо отстояване на позициите,
агресивно поведение ли да избере, но тогава каква ще бъде опасността от
загуба? Или да сподели сътрудничеството, да определи „котата” от
която да започнат отстъпките, да предлага алтернативи? И в
допълнение - ще стигнат ли сили, да обърне гръб на предлаганите от
работодателя оферти, ако се налага да прецени моментът на
оттегляне?
3. Управление на хода на преговорите.
Колективните преговори не са лесни, гладки и предвидими. Но, като
отговорен синдикален екип, преговаряйте честно и разумно, изграждайте

доверие и утвърждавайте своята репутация на надежден участник в
преговорите, на когото може да се вярва.
3.1. Винаги обсъждайте дневния ред преди започване на работните
заседания. Дневният ред – това по същество е планът на обсъжданията, на
дискусията и затова никоя страна не бива да допуска повърхностно
отношение към определянето му.
3.2.Преговорите стартират в съответствие с предварително
определената процедура за преговори. Много е важно да им дадем добър
старт. Преговорите трябва да стартират с подходящо предложение. От
значение е, какво ще бъде първото предложение, с което нашето искане да
се превърне в силно психологическо оръжие. Други предпочитат, уверено
да започват преговорите с по-високи показатели, като така си оставят
достатъчно място за отстъпки. Трети пък, решават в началото да поставят
най-трудния проблем – когато страните се споразумеят, останалите често
се решават от само себе си.
Уточнявайте отделните клаузи по договора – разглеждайте ги
една по една, точка по точка!
3.3. Още в началото на преговорите трябва да сме наясно, коя е найнеблагоприятната за нас точка - най-ниската стойност, която работодателят
би приел за обсъждане и на която би бил склонен да се договори. Това
означава, като синдикат да имаме яснота за минималния праг, който ще се
защитава и отстоява по време на преговорите, след която споразумяването,
респ. КТД губи смисъл.
3.4. В преговорите трябва да търсим баланс между искания (клаузите
на КТД) и интереси. Затова:
 Предлагайте взаимно изгодни и за двете страни договорености,
които ще доведат до ситуацията „печалба-печалба“.
 Имайте готовност да подавате алтернативни контра-предложения и
ги заявявайте отново в стила „печалба-печалба“. Това означава да
разработите набор от предложения и идеи, които съдържат по-добри
и адекватни параметри за намиране на решение - често пъти това се
оказва добра тактическа стъпка за постигане на договорености.
 Търсете резерви за непрекъснато подобрение на позицията си, като
идентифицирате и предлагате допълнително нови и разнообразни
клаузи, без обаче да загърбвате основната крайна цел, с която сте
стартирали преговорите.
 Ако защитавате само едно предложение, твърде възможно е
работодателят да го приеме като ултиматум, затова разработете и
други запасни варианти – това ще му даде възможност за сравнения
и преценка, а от тук и за корекция и избор.

 Ако вие сте сигурни в направените икономически, финансови и
социални разчети, то не проявявайте свенливост – информирайте
ясно работодателя за силните страни и аргументи, които формират
вашите искания.
 Имайте предвид, че свиването на една преговорна опция, може да
доведе до разширяването на друга - с други думи, ако отстъпим
(пренебрегнем или се откажем от предложение или занижим
неговия размер), да се стремим в замяна да получим друга стойност
или придобивка. Изберете значимостта на темите, по които се налага
да правите отстъпки и преценете колко, в каква степен и кога да
бъдат направени. Добър съвет при правенето на отстъпки е да се
избягват импулсивните решения, водещи до тях. (Ако пък, сте
готови на отстъпки, само за да се харесате на работодателя –
забравете, по-вероятно е да ви приемат за слаба и лека страна).
Според д-р Честър Карас12:
1. Хората, които отстъпват малко по-малко, се справят. по-добре.
2. Губещите са тези, които са направили първите отстъпки по
основни въпроси.
3. Хората, направили най-голямата отстъпка по време на преговори,
приключват зле.
4. Бързите преговори са лоши и за едната и за другата страна.
5. Ако не можете да получите отстъпка, гледайте да по- лучите
обещание. Повечето хора държат на думата си.
Китайска поговорка казва, че водата дълбае скалата не със сила, а с
постоянство-то си. В преговорите е добре да се съпротивляваш именно
като водата: Ако върху нея се приложи натиск, или изместват движението
и в непозната посока, тя отстъпва. После, когато пожелае, тя сама си
намира път - най-напред бавно, а след това с по-голяма сила, докато
достигне нивото си. От съществено значение е, когато се постигне
договореност в преговорите, тя да се запише в ясен и разбираем за
страните текст!
Настоявайте за протоколиране на резултатите от всеки кръг
преговори! Заедно документирайте напредъка, който постигате. Това вкл. е
и средство, да си спестите приказки от сорта „Не сме се разбирали така!“.
3.5. Анализ и оценка на хода на преговорите.
Честър Карас – „Търговските преговори - стратегии и тактики“, София, ИК
„Колонел“.
През далечната 1968 г. той създава една от най-ефективните и до днес програми по
водене на преговори “Effective Negotiating”:
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Анализът дава вярна информация за протичането на преговорите. В
него съсредоточете вниманието си върху силните и слабите страни на
постигнатото към момента. Покажете трудностите и предложете решения,
като се стремите да ги формулирате на база общите за страните интереси.
Преговарящият екип трябва да разбира добре, че първоначалните
планове и намерения в хода на преговорите ще се променят - важно е
преценката за това да извърши навреме и да реагира на промените. Като
екип да има готовност да приложи някои възможни правила:
 Преговорите не се развиват според вашите първоначална прогноза.
Те вървят на приливи и отливи. Как да маневрираме в така оформилия се
опасен терен?
Използвайте неформални срещи, разговори и беседи извън масата на
преговори, за да запознаете другите участници със своите аргументи и да
ги убедите в достойнствата на своите предложения/идеи – с това можете да
получите евентуалната им подкрепа по време на официалното работно
заседание.
 Ако от течащите преговори е ясно, че не се очертава споразумяване.
по даден/и проблем/и, то каква алтернатива на тези искания ще
предложим? Трябва да сме наясно, че преговарящият е най-слаб, когато
няма възможност за друг избор.
- Преценете степента на гъвкавост, която е необходима – преценете
добре отстъпките и компромисите, на които сте готови.
- Успоредно с това си представете, какъв би бил вашият интерес по
темата и респ. вашето поведение, ако бяхте на мястото на отсрещната
преговаряща страна.
- Преминете към обсъждане на други договорености и в подходящ
момент се върнете към спорната точка.
 Очаквано или не, но в преговорите може да се получи забавяне.
- Обяснете собствените си тревоги и опасения. Проучете тревогите и
опасенията и на другата страна. Определете общите интереси, постарайте
се да премахнете появилите се „подводни камъни“ и направете
предложения.
 Дори и да се стигне до ситуация на „притиснати в ъгъла“
– демонстрирайте търпение, уравновесеност, мъдрост, избягвайте да
поучавате. Бъдете готови за промени на началните предложения за
договорености.
 Когато се стигне до съществена промяна на първоначално
определените в проекта на КТД параметри, организирайте ново
синдикално събрание и информирайте синдикалните членове, като се
консултирате с тях за обхвата на предлаганата промяна.

- На този стадий е важно да се проучи мнението им – съберете
отговорите, обобщете ги в няколко варианта и ги предложете на
събранието за определяне на новата позиция.
- Поискайте от събранието предоставяне на нови правомощия на
екипа във водените преговори.
 Във всеки момент, наблюдавайте възможната поява на
препятствия пред успешното им приключване, като липса на доверие,
недостатъчна комуникация, структурни (по същество проблемни)
трудности, грешно поведение (прекалено самочувствие, ескалация на
желанието за победа на всяка цена) и се фокусирайте върху нужните мерки
за недопускането им.
Фокус: Ако не се постигне споразумение, страните трябва да са
наясно какви са различията в мненията и кои са причините за това.
Дайте си време да помислят за възможно помирение. Затова,
идентифицирайте
възможните
потенциални
пречки
пред
финализирането на преговорите, които може да попречат на подписване
на КТД!
Как да разрешаваме проблемите?
Когато отношенията станат обтегнати и очевидно се създава
ситуацията на „задънена улица“, спазвайки основните принципи за
честност и откритост и още преди нещата да са излезли от контрол:
- Седнете и обсъдете причините за разногласията.
- Разгледайте отново целите и задачите на договарянето, които сте
си поставили в началото.
- Ако преди преговорите сте подписали неофициално споразумение,
преценете на какво се дължи спора: на тълкуване или на действия на
членове на екипа/ите, които съответстват или противоречат на духа на това
споразумение. Ако напрежението се дължи на поведението на някой член,
позовете се на споразумението, в което е отразено, че ще действате
съвместно напред и напомнете, че подобно поведение е неуместно.
- Възможно е, проблемът да се дължи на неизпълнение от възлов
служител или партньор, който обаче не е бил осведомен за задълженията
си, или пък не желае да ги изпълнява.
Тогава приложете съществуващия механизъм на управление на
трудовите взаимоотношения и организация на работата и проверете дали
всеки в предприятието е информиран за съответната си роля, задължения и
отговорности.
- Възможно е възникналото напрежение да подсказва необходимост
от нови знания или обучение.
- Потърсете помощ от трета, външна, независима страна или лице
/посредник - на които и двете страни имате доверие.

- Направете промени в сроковете.
- Помислете за необходимостта и целесъобразността от обявяване на
техническа почивка (пауза) за определен период от време и прекъснете
преговорите с подписването на протокол за неразбирателство. През това
време проведете допълнителни консултации и съгласуване/изчистване на
спорните клаузи.
- По спорния казус сформирайте съвместна работна група от добри
професионалисти (работодателят следва да и осигури условия за работа).
Тя ще работи настрани от вас - непрекъснато, без спиране, до крайното
решаване на проблема.
Учебен казус:
Вместо обтекаеми дебати и продължаващи спорове на масата на
преговорите, преустановете официалните преговори за кратко и приложете
една разумна техника на групова работа за преценка на ситуацията и
вземане на решение: брейнсторминг „Шестте мислещи шапки“ на
малтийския изследовател Едуард де Боно13. В обсъждането ще се
постараете да разрешите проблема, посочвайки кой вид на целенасочено
мислене и експертиза ще приложите, като си сложите една
метафорична по цвят шапка.
Слагате шапката и играете ролята, дефинирана от тази шапка. Така,
разглеждайки проблема от шест различни ъгъла, вие се превръщате в
„букет от мислители“ и можете да изберете този вариант/и, чрез който
може да се постигне договорено решение на проблема.
Бялата шапка. Тя е символ на обективното (стремеж към понеутрално) мислене, доминирано от цифри и факти. Като стил на
поведение означава, че търсим или даваме информация. Задаваме въпроси,
свързани с наличната или липсваща ни към момента информация: „Каква
информация липсва?“, „Каква информация ни е необходима? “, „Как да си
набавим информацията, която ни е нужна?“ и т.н.
Черната шапка. Олицетворява отрицанието и критиката. Със
сигурност, това е най-полезната и най-често използваната шапка –
мислещият с нея обяснява защо едно нещо няма да се случи. Олицетворява
предпазливост. Тя ни възпира от действия, които могат да причинят една
или друга вреда и ни посочва рисковете и причините, поради което нещо
може да не се получи.
Зелената шапка е символ на растеж, енергия и живот, действа
творчески. Когато я сложите, правите предложения и лансирате нови идеи
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Едуард де Боно – „Шест мислещи шапки“, изд. „Кибеа“, София, 2010 г.

или алтернативи, предлагате промени и вариации на досега обсъждани
текстове.
Синята шапка се асоциира със самия мисловен процес –
мисленето в което преобладава концентрацията, обобщенията,
заключенията: „Какво сме постигнали досега?“, „Кое е следващото нещо,
което трябва да направим ?“ и т.н. Използваме я и в началото на
обсъждането и за обобщение на преговорния процес и формулиране на
окончателните заключения и изводи. Синьото е внушение за поставяне на
нещата под контрол.
Червената шапка. Мисленето, в което доминират чувствата,
емоциите и интуицията. Възможно е да не осъзнавате причините, поради
които дадена идея не ви допада. Когато сложите червената шапка, вие
можете да изложите интуитивната (т.е. на база събран опит от миналото)
си позиция без каквито и да било обяснения и да кажете „Ето какво
чувствам аз по този въпрос!“.
Жълтата шапка олицетворява слънчева светлина, надежда и
оптимизъм. Акцентът в мисленето е към позитивното, конструктивното,
възможните положителни резултати. С него са свързани конкретните
предложения и препоръки. Полагаме преки усилия да преценим полезното
и ценното в дадено предложение: „Кое е хубавото тук?“. Дори офертата на
отсрещната страна да не ни допада, жълтата шапка изисква от нас да
потърсим доброто в нея: „Къде са ползите?“, „Кой ще извлече полза?“,
„Как ще се проявят ползите?“, „Какви са различните ценности?“ и т.н.
Или накратко, типичните въпроси на мисленето при: Бялата шапка –
акцентът е върху силата на фактите и цифрите; Червената шапка - каква е
ролята на емоциите и чувствата и как да ги използваме в мисленето си;
Черната шапка – кое е базовото – негативното или позитивното; Зелената
шапка – кога трябва да подходим творчески; Жълтата шапка – кое ни
подтиква да мислим позитивно, логически и конструктивно; Синята
шапка – как тя ни помага да правим обобщения и заключения.
3.6. Да поддържаме обратна връзка с членовете на организацията
– важно е в обратен ред на тях да се съобщава и обяснява хода на
преговорите. Възможно е в отделни моменти разговорите да бъдат
поверителни, но от съществено значение е, те своевременно, регулярно и
точно да са информирани и да са запознати с развоя на преговорите и
междинните резултати, да знаят кого могат да попитат за тях и на кого
могат да представят своите идеи и преценки за да се поддържа
ангажираността им.
Често срещани методи на комуникация със синдикалните членове за
информиране хода на колективните преговори:

публикуване на бележки, бюлетини и информация за найсъществените моменти от преговорите;
кратки събрания или други форуми за съвместно информиране
на всички служители от двете преговарящи страни;
организиране на срещи и обсъждане със синдикални-те
членове – помолете ги за коментар и мнение;
използване на табла за съобщения и новини;
създаване (използване) на страница на вътрешната електронна
поща и др.
Внимание! Поведението на хората зависи много от това, дали
мнението им се търси в трудна ситуация или при промени. Понякога, за
да се стигне до съгласие и споразумение, на синдикатите им се налага да
приемат по-непопулярно решение. И макар и да е ясно, че никога няма да
се харесате за това (въпреки, че друг избор няма), информирайте
своевременно синдикалните членове и поискайте тяхното мнение.
Помнете, че първата стъпка за поемане на по-голяма отговорност е, да
се включат повече хора, като им се предостави възможност и
автономия.
3.7. При трудни ситуации на масата на преговорите е важно да се
знае каква ще бъде реакцията на синдикалната организация. Допустимо ли
е напускане на преговорите, оттегляне от преговорите, замразяването им за
известен период? Тогава, какъв е шансът да получим допълнителна
подкрепа от синдикалната организация, може ли несиндикални членове
да ни окажат съдействие и също да станат наши съюзници? Силна или
слаба ще бъде тази поддръжка, ако фактори и обстоятелства доведат до
провеждането на символични и предупредителни протестни и стачни
действия и акции, като форма за оказване на организиран натиск за
възстановяване и/или провеждане на конструктивни и равнопоставени
преговори?
Ако искате да успеете, обърнете внимание на създаването на съюзи –
да планирате обединение и съюзи във времето, да търсите кои са
възможните партньори-съюзници и да сте добре подготвени, за да
разговаряте с тях за това.
Запомнете:
Ефикасната процедура на преговори и добрите комуникации
определят в голяма степен резултатите от колективните преговори!
III. Сключване на колективен договор в предприятието.

Колективните преговори завършват със споразумение (или
непостигане на споразумение) и подписване на писмен документ колективен трудов договор (респ. неподписване на КТД).
КТД се подписва от ръководителите на страните-участници в
преговорите – това са работодателя и председателя/председателите на
синдикалната/ите организация/и.
Съгласно чл. 58 от КТ, работодателят е длъжен да информира
всички работници и служители за сключения КТД в предприятието,
както и да държи текста на КТД на тяхно разположение.
Като ръководство на синдикалната организация, Вие също известете
синдикалните членове за сключването на КТД, осведомете ги за
постигнатите договорености и по подходящ начин им осигурете достъп до
него при необходимост.
Заедно с работодателя, своевременно подгответе необходимите документи
за вписване на КТД в специалния регистър на инспекцията по труда.
IV. Изпълнение и контрол по изпълнението на колективния
договор
След проведените преговори и подписването на колективния трудов
договор, т.е. след думите, започват делата - конкретната работа по
изпълнението на разписаните в него договорености.
Отговорности за качеството и срока на реализиране на клаузите
от КТД, носят и двете страни.
Затова, на този етап за синдиката е много важно, ако съумее да
превърне в стил на работа наблюдението на изпълнението на конкретните
договорености:
 Извършвайте непрекъснат мониторинг на изпълнението.
 Осъществявайте регулярен преглед и безпристрастна и
непредубедена оценка на резултатите, като прилагате обективни и
реалистични критерии.
 Упражняването на последяващ контрол е важна крачка, за да се
уверите в изпълнението.
Важно е, да се докладват проблемите, възникнали при изпълнението
на договора, за да може да се предприемат мерки и те да се коригират
своевременно. Във възможно най-ранен етап извършете запитване и
установете причините за възникналите проблеми. Общуването със
специалисти и мениджъри от предприятието за намирането на решение и
съставянето на график на изпълнението, който да съдържа отговорните
длъжностни лица и сроковете за изпълнение, биха били особено полезни.

Да проверявате след това напредъка на изпълнението, е важна
предпоставка за постигане на крайния успех.
Ако има различия в тълкуването на отделни клаузи в КТД, не търсете
един единствен отговор - помагайте да се изгради среда, в която
синдикалната организация и работодателят се ангажират да решават
ситуацията в преговори, конструктивни разговори и регулярни
комуникации.
Разбира се, възможно е, страните по КТД да се споразумеят за
създаването на съвместна работна група, която своевременно да
анализира и събира мнения и сигнали относно изпълнението или
неизпълнението на клаузите от КТД. Опитът показва, че за тези цели
успешно може да се използват и дискусиите в изградените съвети за
сътрудничество. Позитиви може да носи и съвместното отчитане от
ставните на изпълнението на КТД във взаимно уговорен срок или период
от време.
Имайте предвид, че изменения или допълнения в действащия КТД,
или в отделни негови клаузи, се извършват чрез преговори между
подписалите КТД страни и при постигнато взаимно съгласие между тях.
Тези промени също подлежат на вписване в инспекцията по труда.
⃰ ⃰ ⃰
„В бизнеса, както и в живота, не получаваш това, което заслужаваш, а това, за
което се договориш!“
„Преговорите не са форма на война. Войната е форма на водене
на преговори.“
Приложение
№ 1.
Из „Ефективно преговаряне“
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V. Спорове и начини за уреждането им.
По време на преговорите и при изпълнение на колективни договори
могат да възникнат спорове между преговарящите или страните по
договора.
В тази точка на наръчника ще намерите отговори на въпросите

Какво представляват споровете?

Какво представляват трудовите спорове?

Методи за разрешаване на трудови спорове

Локаут – същност и забрана

Правила за подготовка и провеждане на стачка по Закона за
уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/

Стратегия и тактика на стачката (или „Десетте правила на
стачния комитет”)


Правила за подготовка и провеждане на събрание, митинг и
манифестация според Закона за събранията, митингите и манифестациите

Ролята на Националния институт за помирение и арбитраж
(НИПА) за уреждане на колективните трудови спорове
5.1 Какво представляват споровете?
Споровете са част от всекидневния живот. Те възникват там, където
се срещат различни потребности, интереси и нагласи. Спорът представлява
несъгласие, противоречие или несъвместимост. Терминът “спор/конфликт”
се използва при всяка ситуация, в която се намират хора или групи, чиито
цели, възприятия или емоции се противопоставят.
Как се справяме със споровете?
ИЗБЯГВАНЕ – това на практика не е поведение в посока решаване.
По-скоро се прави опит той да бъде игнориран, омаловажен или прикрит.
Вероятността конфликт да се прояви отново и с по-голяма сила е много
голяма.
ПРИМИРЯВАНЕ – в този случай се демонстрира желание за
удовлетворяване на чуждите интереси, без да се проявява нужното усилие
за удовлетворяване на своите.
КОМПРОМИС –то със сигурност ще изясни различните позиции, но
едва ли страните ще се придвижат към ефективно решаване на проблема.
НАЛАГАНЕ – това е модел, при който се демонстрира власт. В този
случай се налагат личните интереси, без да се вземат под внимание
чуждите. Вероятността другата страна да реагира по подобен начин е
съвсем реална.
СЪТРУДНИЧЕСТВО – това е подход, при който и двете страни се
стремят към максимално удовлетворяване както на своите, така и на
чуждите интереси, показвайки доверие и откритост. Точно този подход
лежи в основата на всички ефективни методи за решаване на конфликти
чрез преговори, посредничество и други.
Най-важното условие за конструктивното решаване на даден спор е
определянето на неговата същност. Всяка грешка в този процес го обрича
на провал. Участниците трябва да съгласуват помежду си своите виждания
за възникналата ситуация и да си изработят обща стратегия и поведение.
Ето кои са етапите на този процес:

Определяне на основния проблем;

Определяне причините;

Търсене на възможни пътища за решаване;

Съвместно решение за изхода;

Реализация на съвместно избрания начин за решаване;


Оценка на ефективността на усилията, предприети за
решаване.
5.2. Какво представляват трудовите спорове?
В практиката във взаимоотношенията между работниците и
работодателите често се зараждат условия за възникване на
спорове/конфликти. Това е разбираемо, предвид спецификите на
интересите на двете страни. Конфликтите и споровете могат да бъдат
сведени до минимум, но естеството на връзката работник и служител –
работодател в условията на една пазарна икономика, често води до
неизбежност на конфликтите. При индустриалните отношения в пазарна
икономика се приема и признава, че в някои случаи работниците и
служителите и работодателят имат противоположни интереси, поради
което някои спорове са неизбежни и трябва да бъдат уреждани.
Конфликтните интереси пораждат нуждата от обсъждане и
преговори, докато общият интерес създава стимул за постигане на
компромис и съгласие.
Споровете могат да бъдат предотвратени и уредени посредством
действията на самите страни, без намесата на трети страни. Те могат да
бъдат предотвратени или разрешени и чрез намесата на държавни
институции или посредници.
Една ефективна система за уреждане на трудови спорове на първо
място цели предотвратяването им, а впоследствие тяхното мирно
разрешаване, когато са възниквали въпреки предприетите превантивни
мерки, най-вече благодарение на усилията на самите спорещи страни.
За решаването на трудовите конфликти, преди всичко работниците
трябва да бъдат мотивирани с факти, защитаващи тяхната позиция, да имат
енергия, за да реализират исканията си и по възможност да имат
солидарната подкрепа на други работници, обществото и институциите.
Ако са обединени в синдикална организация, работниците и
служителите ще съумеят лесно да използват целия арсенал от знания и
солидарност за защита на интересите си. Структурата на синдикатите
включва както самите работници, така и екипи от експерти в различни
сфери, които са ангажирани с проблемите на трудещите се хора.
С членството си в синдикалната организация работниците и
служителите имат възможност да управляват конфликтите по много попрофесионален и съответстващ на закона начин. Непознаването и
неприлагането на методите за решаване на трудови конфликти води до
негативни последици за работниците, като дисциплинарни наказания,
уволнения, изплащане на обезщетения за нанесени вреди и др.

Разрешаването на конфликтите с помощта на синдикалната
организация и осигуряването на синдикална защита и представителство в
съда имат значителен потенциал в контекста на привличането и
задържането на синдикални членове.
Протестите и стачните действия са важен инструмент за защита на
правата и интересите на синдикалните членове и нечленуващите.
Те са средство:

за развитие на колективното съзнание на членовете на
организацията;

за развитие на солидарността и колективната сила на
синдиката;

за оказване на натиск върху работодателя;

за промяна на баланса на силите.
Обикновено протестите и стачките са в центъра на медийния интерес
и привличат публичния интерес. Постигнатите резултати помагат да се
види какво синдикатите правят за работниците и служителите, а в редица
случаи и за всички граждани (например, протестите по повод на
пенсионната реформа).
Трудов конфликт е това двустранно социално отношение (работник/
работодател), възникващо след нарушаване на права и накърняване на
интереси на страните по повод условията на използването на работна сила,
в резултат на което се предприемат институционални мерки за
удовлетворяване на интереси.
5.3 Методи за разрешаване на трудови спорове.
Разрешаването на трудовите спорове е институционализирана
процедура, позволяваща на страните да изразят и защитят своите права и
интереси по повод на трудовите отношения. Индивидуалните трудови
спорове се разрешават чрез съдебната система и правовия ред.
Начини за разрешаване на колективни трудови спорове.
Колективните спорове не трябва да се отъждествяват с колективните
индустриални акции. Те могат да се изразяват и разрешават по различни
начини, с различни средства в зависимост от степента на развитие на
системата на индустриални отношения. Изборът между мирните средства
и средствата за натиск е резултат от степента на несъвместимост на
интересите и целите, както и от баланса на силите и позициите на
въвлечените страни.
Мирни средства за разрешаване на колективните трудови
спорове.
Мирните форми за разрешаване на конфликтите са:

- Преки преговори – в тях участват представители на
заинтересованите страни, като основната цел е чрез компромис да се
намери решение. Успехът от преките преговори зависи от много условия –
социален климат, доверие, уважение, готовността за встъпване и водене на
преговори, от яснотата на заявените позиции и искания.
- Помирение – предполага включването на трета страна (помирител)
в разрешаването на конфликта, която трябва да убеди и върне спорещите
страни към преки, двустранни преговори. Помирителят подсказва
решения, убеждава.
- Посредничество – също участва трета страна, чиято роля е да
намери и предложи на страните решение на конфликта, като ги остави да
възприемат компромисното решение.
- Арбитраж – тази форма е свързана с участие на трета страна, която
е упълномощена да реши конфликта между страните. Успехът на това
решение зависи от това до колко то е съобразено с интересите на двете
страни.
Арбитражът се прилага в 2 варианта:
•
доброволен – страните в конфликтите сами решават дали
конфликтът между тях да се реши чрез арбитраж
•
задължителен – по законодателен ред. У нас според Закона за
уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), наред с преките
преговори, се прилага и арбитражът. Функционира и Национален институт
за помирение и арбитраж, който да съдейства за ускоряване на процеса на
разрешаване на колективните трудови конфликти.
Преки протестни действия – стачка и локаут.
Стачката е признато конституционно право на трудещия се (чл. 50 от
Конституцията). Тя е основно средство за социален натиск при
разрешаване на колективни трудови конфликти. Стачката представлява
колективно спиране на работа от работниците в знак на протест и като
средство за икономически натиск върху работодателя да приеме исканията
на стачкуващите работници.

стачката е трудово право, средство за защита на колективни
социално-икономически интереси (не на политически);

не може да се прекратяват трудови отношения на стачкуващи
работници;

стачкуващите нямат право на трудово възнаграждение за
времето за стачката;

съществуват ограничителни условия за правото на стачка на
някои категории трудещи се – производство и снабдяване с
електроенергия, съобщения, здравеопазване, Министерство на отбраната и
др.;


забранени са всякакви средства на работодателска принуда и
заплаха към стачкуващите работници, както и работнически натиск и
заплаха с цел участие в стачка.
Основни процедури за подготовка и провеждане на стачка:

право за организиране на стачка – такова право имат и
работниците и синдикалните им организации;

социална подкрепа – у нас законът изисква минимум ½ от
списъчния състав на работещите в едно предприятие да подкрепят
стачката чрез гласуване, подписка и др. В същото време не се налага
задължително участие в стачката, а само съгласие за нея, т.е. един индивид
може да подкрепя стачката, но с този акт не се задължава да участва в нея;

ясни стачни искания;

уведомяване на работодателя за началото на стачните действия
– у нас този срок е 7 дни, целта е работодателят да съумее да реагира
адекватно;

приемане на споразумение за минимално социално обслужване
или опазване на околната среда от производствени аварии.
Успехът на една стачка зависи от икономическата целесъобразност
на поставените искания, социалната значимост на интересите, социалната
подкрепа, нагласата на общественото мнение и др. Независимо от
продължителността на стачката, проблемите се решават с преговори, като
целта е резултатите да са печеливши и за двете страни. Защото след
началото на стачката идва нейният финал, който трябва да позволява на
страните да продължат съвместната си работа и в бъдеще.
Локаут – същност и забрана.
Локаут е преустановяване дейността на предприятието и
недопускане на работника и служителя до него. Той е ответно средство на
работодателя на стачката на работника и служителя. То води до тежки
последици за работника и служителя вместо уволнение или
неудовлетворение на исканията на работника и служителя при стачка те
биват лишавани от работа. Поставени са в по-тежко положение, отколкото
преди стачката – Чл. 20 ЗУКТС – забранява локаута.
Законът налага на работодателя специфични задължения, които
гарантират реалното осъществяване правото на стачка: забрана на локаута
и забрана за приемане на нови работници и служители.
Локаутът обхваща две групи възможни действия на работодателя:
1. Преустановяване дейността на предприятието или на част от него
– въпреки че работникът и служителят са преустановили трудовите си
задължения, трудовите правоотношения (ТПО) продължават да
съществуват. Работодателят може да реши точно по това време да

прекрати дейността на предприятието – разпоредбата на Чл. 20 пресича
тази възможност.
2. Забрана за уволнение на работника и служителя на всички
основания чл. 328-330 от Кодекса на труда (КТ). ТПО могат да се
прекратяват на общи основания – чл. 325 КТ; по инициатива на работника
и служителя със или без предизвестие (чл. 326 и 327). Цели се забраната на
определени едностранни действия на работодателя.
Специфични цели на локаута:
Предотвратяване или преустановяване на стачката – чл. 20 т. 1
ЗУКТС
Осуетяване удовлетворяването на исканията – чл. 20 т. 2 ЗУКТС.
Целите са алтернативни. Някои основания по 328 КТ изключват
наличието на целите по ЗКТСУ.
Граници на забраната – начален момент е уведомяване на
работодателя за решението за стачка по чл. 11 ал. 3 ЗУКТС. Забраната
важи за всички видове стачка; всяка стачка създава неблагоприятни
последици за работодателя и той може да иска да се противопостави.
Забраната не действа върху символичната стачка, освен това стачката
трябва да е законна.
Локаутът е забрана за приемане на нови работници и служители – чл.
21 ЗУКТС.
По време на законна стачка работодателят няма право да приема на
работа нови работници на мястото на стачкуващите за постигане целите по
предходния член, освен когато това се налага за осъществяване на
дейностите по чл. 14, ал. 1, докато трае стачката. Забраната е върху всички
основания за възникване на трудово правоотношение. Има се предвид
замяната на стачкуващите. Работодателят може да премества по чл. 120 ал.
1 КТ тъй като най-често производствената необходимост се поражда от
стачката. Преместването става на свободни незаети до стачката места или
освободени по време на стачката. Целите на приемането на нови
работници и служители са същите като чл. 20 т.1 и 2 ЗУКТС.
5.4. Правила за подготовка и провеждане на стачка по Закона за
уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/
Законовите изисквания за подготовка и провеждане на стачни
действия са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови
спорове (ЗУКТС).
За да бъде стачката законна, се спазва следната последователност на
действията, които задължително трябва да бъдат документирани:
1.
Документ №1. Искане – декларация от работниците и
служителите до директора (чл. 3, ал. 2 от ЗУКТС)

2.
Документ №2. Протокол за водени преговори по съответните
искания и отказ за сключване на споразумение за удовлетворяването им
(чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗУКТС).
3.
Документ №3. Протокол от общо събрание на колектива с
решение за стачка (чл.11, ал. 2 от ЗУКТС).
4.
Документ №4. Предупреждение (уведомително писмо) за
провеждане на стачка, съгласно чл.11, ал. 3 от ЗУКТС, до директора.
5. Документ №5. Споразумение с директор, съгласно чл.14, ал. 1,2 и
3 от ЗУКТС.
Подготовка и провеждане на стачка
За спазване на процедурата при изготвянето на горните документи,
както и за добра и ефективна организация, се прилага следната
последователност на действията:
Стъпка първа - Провеждане на Общо събрание на колектива
За да се избегне свикването на общо събрание при изготвяне на
всеки отделен документ е необходимо на първото общо събрание да се
обсъдят и вземат решения по следните пунктове:
1.
Изготвяне и утвърждаване на исканията към работодателя;
2.
Решение за стачка при неудовлетворяването на тези искания.
3.
Избор
на
единен
стачен
комитет
(поименно) и
упълномощаването му от общото събрание да води преговори с
работодателя по определените искания, както и да ръководи стачните
действия.
При провеждане на общото събрание се води надлежен протокол. В
него се отразява дата, място на общото събрание, председателстващ,
протоколчик, присъстващи и отсъстващи (като се отразява точния им брой,
съобразен с щатно-списъчния състав на всички работещи по трудов
договор в училището, детската градина, включително и тези, които са в
дългосрочен отпуск по болест, майчинство, неплатен и др.), дневен ред,
взетите решения (като се отчита точния брой на гласувалите “за”, “против”
и “въздържали се”).
За да бъде законно решението за стачка е необходимо то да бъде
взето с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от общата численост на
работещите. Към протокола може да бъде приложен списък с трите имена
и подпис на гласувалите “за” ефективна стачка, което не е задължително,
но е надлежно доказателство за истинността на гласуването. Законът не
задължава гласувалите за ефективна стачка непременно да участват в нея,
но за да стачкува дори и един човек е необходимо решение на общото
събрание, взето с обикновено мнозинство (50% плюс 1).
Стъпка втора

При наличие на протокол с решение, съгласно горното, избраният
стачен комитет предприема следните действия:
1. Връчва исканията на работодателя с входящ номер и дата, час.
2. Води преговори с директора, които се отразяват в съответен
протокол и при недостигане на споразумение за удовлетворяване на
исканията, това се отразява в него с подписите на страните по преговорите.
3. Стачният комитет връчва предупреждение (уведомително писмо –
документ №4) – с входящ номер и дата и час до работодателя, в което
задължително се отразява началото на стачката, нейната продължителност
и органа, който ще я ръководи (стачният комитет поименно).
Това предупреждение се връчва най-малко седем пълни календарни
дни преди обявената дата за начало на стачката.
4. Изготвяне и подписване на споразумение с работодателя.
Това споразумение се сключва най-малко три календарни дни преди
началото на стачката.
То се сключва с цел:
- опазване на обществения ред;
- недопускане на нанасяне на непоправими вреди върху
общественото и лично имущество в предприятието;
- промяна в работния план с цел осигуряване на условия на работа за
тези, които не желаят да стачкуват;
- опазване живота и здравето;
- осигуряване на условия за комуникации с централата на
синдикатите, масмедии и др.
Необходимо е всички тези документи да бъдат изготвени в два
екземпляра, един от които се връчва на директора, а другият се съхранява в
папка при стачния комитет, като на вторите екземпляри също се отразяват
изходящи, входящи номера, дати и часове.
Единствено протоколът от общото събрание с решение за стачка не
се предоставя на директора, а се съхранява в папката на стачния комитет и
се предоставя на съответните инстанции, ако се появи спор за законността
на стачката.
Същото се отнася и за списъка с трите имена и подписи на
гласувалите за стачка, ако е изготвен такъв (защото няма задължение за
изготвянето на такъв по закон, но е най-сигурното доказателство за взето
решение, със съответното мнозинство).
Докато трае стачката, работниците и служителите са длъжни да
бъдат в предприятието през пълното установено за тях работно време
(което според Кодекса на труда за цялата страна, включително и за
учителите е осем часа). Стачкуващите не могат да предприемат действия, с
които да пречат или създават допълнителни затруднения за нормално

протичане на дейности извън трудовите им задължения, както и на
нежелаещите да участват в стачката, които по време на нея изпълняват
служебните си задължения в пълен обем.
Времето на участие в законна стачка на работника се зачитат за
трудов стаж, но той не получава трудово възнаграждение за същото.
Колективът може без предварително предупреждение да участва в
едночасова предупредителна стачка, която се провежда един единствен
път в периода до началото на ефективните стачни действия, но само при
условие, че са налице документи №1 и №3.
5.6 Стратегия и тактика на стачката (или „Десетте правила на
стачния комитет”).
Правото на стачка е „нож с две остриета”. Практиката на стачни
борби на българските работници от последните няколко години води до
извода, че към тази мярка следва да се пристъпва само в краен случай,
защото тя крие много рискове, трудности и несгоди за стачкуващите и
техните семейства
За редовното провеждането на една стачка има както законови, така
и психологически правила, които са в основата на избора на такава
стратегия и тактика на предприемане на действия, която да сведе до
минимум отрицателните последици за стачкуващите работници и да
увеличи до максимум положителните резултати за тях.
Законовите правила за провеждане на стачката са уредени в Закона
за уреждане на колективните трудови спорове.
Позитивният и негативният опит, натрупани от участниците в
стотиците стачки в България след 1990 година, дават основание да се
обобщят в няколко общовалидни изисквания към работата на стачните
комитети, спазването на които увеличават шанса за краен успех на
стачката.
Правило номер 1: „Не стреляй с топ по врабчетата”
Формите и цената на усилията, които ще се приложат с организиране
и провеждане на стачка, трябва да бъдат преценени през призмата на
поставената целта с минимум усилия и жертви да бъде постигнат
максимум резултат.
Както войниците излизат на сцената, когато дипломацията вече е
безпомощна, така и стачния комитет трябва да взима нещата в свои ръце,
едва когато всички са убедени че:
По-нататъшни преговори с ръководителя са безсмислени;
Всички възможни средства за „мирен” натиск върху
ръководителя са изчерпани

Загубата в конкретния конфликт не може да бъде
„преглътната”.
Злоупотребата с „тежката артилерия” за спечелване на маловажни
спорове често води до създаване на обстановка на тотална нетърпимост
между работодателя и синдиката (и преди всичко с неговото ръководство),
до невъзможност чрез преговори и компромиси да бъде постигнат същият
или близък положителен резултат на много по-ниска социална цена.
Правило номер две: „Щом имаш споразумение за мир - забрави
за войната“
Международните трудови стандарти, в т.ч. конвенциите на MOT,
вътрешното ни законодателство, както и трайната практика на
индустриалните отношения посочват, че основният инструмент в
осъществяване на отношенията между работодателя и наемните работници
са преговорите и сключените въз основа на тях нормативни договори.
Общото признание от обществото на приоритета на тези „мирни средства“
е подкрепено и със силата на закона, който ограничава правото на стачка
по онези въпроси, на които има действащ КТД или друго формално (т.е.
официално и писмено) споразумение. Тази законова разпоредба поставя
пред стачния комитет изискването много внимателно да се запознае с
всички колективни трудови договори, допълнения към тях и всякакви
други споразумения между работодателя и синдикатите, които са в сила
към момента на обявяване на стачните действия. Изключителната
сериозност на това задължение се определя от обстоятелството, че ако
бъде обявена стачка по въпроси, по които има действащо споразумение,
рискът стачката да бъде обявена за незаконна е огромен.
Значението на това правило нараства и от обстоятелството, че
болшинството от КТД съдържат специални „мирни клаузи“, с които
синдикатът поема задължението да не организира стачни акции през
периода, в който договорът е в действие и по въпросите, които този
договор обхваща.
В тези случаи, независимо от значимостта на спорните въпроси и
общата позиция на колектива в подкрепа на стачката, конфликтът трябва
да бъде отнесен за решаване от арбитраж или от съда.
Правило номер три: „Давид е победил Голиат не със сила, а с
изненада"
Целта на стачните действия е да бъде оказан достатъчен натиск
върху работодателя да промени една или друга своя позиция. Най-често
това се постига чрез колективно спиране на работа, по време на което
работниците отказват да изпълняват своите служебни задължения,
произтичащи от индивидуалните им трудови договори. Но този
традиционен метод на натиск е твърде познат на работодателя, който вече

си е изработил "имунитет“ срещу него. Нещо повече, в немалка случаи той
е дори желан от работодателя и се използва от него, за да се създаде
напрежение и недоверие между синдиката и трудовия колектив. В полза на
тази тактика на работодателя работи и законът, който предвижда, че за
времето на участие в ефективни стачни действия, стачкуващите работници
нямат право на трудово възнаграждение. Затова стачният комитет, преди
да избере конкретната форма на протест, трябва да си припомни, че
десетилетните борби на трудещите се по света са родили и много други
видове „стачки“- така наречените „преки работнически действия", които
бързо и пряко засягат трудовия процес. Така ефектът от „класическата“
стачка може да бъде постигнат и чрез:
забавяне на трудовия процес при буквално, дори абсурдно
изпълнение на технологичните предписания относно осъществяването на
самия трудов процес;
спиране на трудовия процес не поради стачката, а поради
неизпълнение от страна на работодателя на всички, дори и елементарни
изисквания за безопасност на труда;
призоваване на трудовите колективи на партньорите на
работодателя кьм отказ дa изпълняват сключените договори за доставка;
убеждаване на обществото да „бойкотира" работодателя, т.е.
дa се въздържа от купуване на продуктите на предприятието.
Използването на тези и много други подобни форми на преки
индустриални акции не е забранено от нашето за законодателство и често
могат да постигнат по-бърз ефект и то на по-ниска социална цена.
Правило номер четири: „Недей да лежиш на стари лаври“
В болшинството от случаите, които признават правото на стачка, са
установени, редица законови изисквания и процедури, коитo стачните
комитети трябва да спазват преди спиране на работния процес, както и по
време на самите ефективни стачни действия. По принцип тези процедурни
изисквания са оправдани дотолкова, доколкото са необходими „ правила
на играта“. Много често обаче процедурите са толкова усложнени, че
може стачните действия практически да се окажат невъзможни за
peaлизиране.
Без да изпада открито в подобна крайност, българското
законодателство за уреждане на колективните трудови спорове също
съдържа не малко „подводни ями", в които може да потъне и „хлътне“
дори „врял и кипял в стачен котел“ синдикален комитет.
Едновременно с това трябва винаги да се има предвид, че всеки
колективен спор и всяка стачка е неповторима и се развива в уникална
ситуация. Това означава, че натрупаният опит от предишни конфликти е
много важен и полезен, но в никакъв случай не е напълно достатъчен. Не

може да има гаранции за пълното спазване на изискванията на закона, само
защото това вече „ни е третата, петата и т.н. стачка”. Всяка от
многобройните нормативни бариери трябва да бъде анализирана и
преодолявана с оглед на конкретния трудов спор, на конкретните страни в
спора, дори с оглед на конкретното време на провеждане на стачните
действия.
На трябва да се забравя и безспорното обстоятелство, че
работодателят винаги разполага с по-големи (най-малкото финансови)
възможности да привлече на своя страна високо квалифицирани правни
съветници, които не само ще му помагат в критичния анализ на
действията на стачния комитет, но и ще му подсказват възможните
нормативни „капани“, които би могъл да постави.
Правило номер пет: „Преди да помислиш за стачка, приготви
кофа с мастило”
Документирането на всяко действие по повод организираното
прекратяване на трудовия процес е абсолютно необходимо. Практиката
показва, че това е един от най-слабите моменти в работата на
болшинството от стачните комитети.
Писмено трябва да се оформят не само решенията на стачния
комитет, становищата на трудовия колектив, но и всяка среща по повод
конфликта с работодателя и неговите висшестоящи структури. Особено
важно е документите относно срещите и преговорите между спорещите
страни да бъдат оформени с подписи на представители както на
работодателя, така и на стачния комитет. Нeщo повече, практиката на
конфликтите сочи, че не е излишно дори всеки отделен лист от тези
двустранни документи да бъде подписан от съставителите му. Този подход
на фиксиране на становищата и позициите не само вдъхва на работодателя
pecпeкт oт отговорния подход, но и е гаранция, че след време никой от
спорещите няма да „казва на черното бяло“.
Съставянето и събирането на доказателствата, необходими за
установяване на законността на стачката, ще бъде толкова по- успешно,
колкото по-рано започне.
Правило номер шест: „Помни, че не правиш стачка на
необитаем остров"
Особено важно значение в изработването на печеливша стратегия от
участниците в трудовия конфликт играе умението им да привлекат на
своя страна максимално широк кръг съюзници извън предприятието.
Независимо, че се касае за трудов спор между работодателя и
трудовия колектив, сериозна тактическа грешка на стачния комитет ще
бъде, ако допусне конфликтът да се затвори в рамките на предприятието.
Натрупаният опит показва, че печеливша за работниците позиция е тази,

при която се създават условия за допълнителен натиск върху работодателя
от страна на медиите, местната общественост, изпълнителната власт,
търговските му партньори и т.н. Значителни и постоянни усилия трябва да
се полагат за популяризиране и пропагандиране на позицията на трудовия
колектив, за обосноваване на справедливостта и законността на неговите
искания.
Правило номер седем: „Нe забравяй, че каквото и да направиш,
работодателят има пpaво на ход след теб"
Липсата на опит у членовете на стачния комитет в провеждането на
ефективни индустриални акции често се изразява в наивната надежда, че е
достатъчно само масово участие в стачката и за ден-два. Подобно
стъписване пред организирания протест бе бързо преодоляно от
болшинството български работодатели. Много от тях вече „преживяха“ не
една и две стачки и натрупаха необходимите умения, които им позволяват
да бъдат равностоен противник. Допълнителни предимства в „двубоя" им
дават несравнимо по-големите финансови ресурси, както и възможностите
за „страничен" натиск и влияние върху стачкуващите работници и преди
всичко върху стачния комитет. Точно в тази сфера на действия част от
работодателите обичат да превръщат стачката в естествен елемент на
индустриалните отношения. За да бъдат ограничени до минимум подобни
„ стремежи“ за злоупотреба със закона, стачният комитет трябва постоянно
и явно да демонстрира съобразяването на своите действия със закона и да
не допуска каквото и да било съмнение в позицията си в тази насока. От
тази гледна точка е тактически правилно дори да се обмисли от многото
справедливи искания и ефектни ходове да се предявят и предприемат само
онези, които са юридически безсрочни и няма да създадат допълнителни
правни проблеми на стачния комитет или на стачкуващите работници.
Правило номер осем: „Помни, че дори стогодишната война в
края на краищата е свършила”
Всеки конфликт и всяка стачка започва с явната надежда да свърши
колкото е възможно по-скоро. Това е разбираемо, особено когато се имат
предвид огромното социално напрежение и стресът, който изживяват
стачкуващите работници и особено стачният кoмитeт. В не „покомфортна” ситуация се намира и работодателят. Впечатлението от
първите часове на много стачки е, че „ кръвни врагове са изровили
томахавката“. Но всъщност целта на стачката е не унищожението на една
от страните, а намирането на взаимно приемлив компромис. Колкото побързо стачният комитет и работодателят осъзнаят, че „войната в временна,
а мирът вечен“, толкова по-скоро ще се постигне желаното споразумение.
Тактиката на „изгорените мостове“ е по принцип губеща в индустриалните

отношения. Явният стремеж към преговори, включително и по време на
стачката има двоен положителен ефект - първо дава възможност на
стачния комитет да вземе инициативата в свои ръце и второ - винаги
печели симпатии сред обществеността (спомни си Шестата заповед).
Особено като се има предвид безспорното обстоятелство, че все някога
стачката ще cпpe.
Правило номер девет: „Разменяй кон поне за кон, но не и за
кокошка"
Една от сериозните тактически грешки, която много стачни комитети
допускат, е да не определят предварително целите на стачката Еднакво
вредно в стратегически план е поставянето както на недопустимо ниски,
така и на прекалено високи резултати от колективните протестни акции. В
първия случай се обезценява най-силното оръжие на наемния труд, а във
втория - дори да бъде постигнат сам по себе си значим ycпex, той се
омаловажава на фона на прекалено амбициозните и нереалистични
очаквания.
Опитният стачен комитет тръгва към общите протестни действия и
ги води с яснoтo съзнание, че „абсолютната“ победа е вредна илюзия.
Поначало най-успешни са онези стачки, в които основна цел е
компромисът, който носи толкова по-добри условия на труд, колкото
работодателят може да понесе, без да фалира. Печеливша е тактиката на
онзи стачен комитет, които не само успешно започва една стачка, но
умее организирано да я преустанови, след като е успял да постигне
максимума от ситуацията.
Правило номер десет: „Когато не си сигурен, че ще победиш
противника, по-добре е да го поканиш на масата (на преговорите)"
Неслучайно синдикатите използват стачката като крайна мярка за
защита на интересите на своите членове. Колкото е добра онази
медицина, в която хирургът идва едва след като специалистите по
вътрешни болести вдигнат безпомощно ръце, толкова е стратегически
грешен стремежът решаването на трудовия спор да стане обезателно чрез
стачка, без да са изчерпани възможностите за преговори. Излишната
„демонстрация на мускули" е еднакво вредна, както в случаите когато
работодателят е в състояние с един зaмaх да „смаже" пpoтecтa, така и
тогава, когато е толкова безпомощен да отговори на исканията, че му е
„все едно” дали има, или няма стачка. Лошата преценка на ситуацията и
възможностите от страна на стачния комитет може да нанесе трудно
поправими поражения на синдикалната организация и на нейното влияние
в предприятието. След такъв „удар" победителите не преговарят с
победените - те проста им съобщават своите решения.

5.7. Правила за подготовка и провеждане на събрание, митинг и
манифестация (Закон за събранията, митингите и манифестациите).

Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и
провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени
организации.

На събранията, митингите и манифестациите гражданите
изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически,
икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати,
макети и по друг подходящ начин.

Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за
организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за
изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява
престъпление или друго правонарушение.

Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по
всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа.
Какво е необходимо, за да организираме протест, така че той да е
законен?
Най-важното нещо е да бъде уведомен кметът на съответното
населено място. За тази цел се подава уведомление до Общината
(приложено е на края на статията – Вие само трябва да попълните
данните). Кметът не дава разрешение дали да се проведе даден протест, но
може да го забрани. Това трябва да стане мотивирано и в писмен вид, като
забраната може да се обжалва в Административния съд в срок от 3 дни.
Уведомлението се подава най-късно до 48 часа преди събитието (има
вариант и това да стане в рамките на 24 часа). Така протестът ще е законен
и необходимите ведомства ще могат да вземат мерки за нормалното му
провеждане.
След това Вие, като организатор, ще бъдете потърсен от
представител на местното РПУ, за да обсъдите маршрута или мястото на
събитието. Ще има назначен отговорен полицай и може да се обръщате
директно към него, най-вече на самия протест.
Полезна информация за организаторите
Подали сме уведомление и след това какво следва?
Организацията не се изчерпва само в това. В дните до протеста
трябва да го популяризирате, така че да разберат повече хора за него. Има
няколко начина да направите това -чрез социалните мрежи, местните
медии (телевизии, печатни издания, сайтове в Интернет) и чрез раздаване
на листовки, лепене на плакати и т.н.
Много зависи и за каква аудитория ще бъде предназначено
съответното събитие. Ако целите Ви са да поканите основно млади хора,

тогава наблегнете над социалните мрежи – Facebook, Google+ и Twitter.
Най-масово за това сега се използва Фейсбук, а това са неговите
предимства:
– може да направите събитие и да го споделите с приятели (помолете
ги да Ви съдействат и да го споделят и те с други хора). Постарайте се да
напишете информация, която ще е полезна за протестиращите – дата и час
на събитието, какви са Вашите искания и мотиви, какви са Вашите
предложения и т.н.;
– може да пишете до администраторите на страници и групи, които
да популяризират информацията за протеста;
– може да публикувате в профила си информация, както и в групите,
в които членувате;
– може да направите кратко видео, в което да е събрана основната
информация и така ще бъде по-лесно за споделяне, а и ще е по-интересно
за хората.
Местните медии ще са в голяма помощ на вашата кауза.
Желателно е протестът да бъде отразен, за да може да стигне
информацията до повече хора. Свържете се с местните медии – телевизии,
вестници и радиа. Повечето от тях имат и сайтове в интернет, така че ще
може да покриете по-голяма аудитория (не всеки има Фейсбук, но и не
всеки гледа телевизия постоянно). Когато каузата си заслужава и касае
повече хора, бъдете сигурни, че медиите ще се отзоват.
По време на протеста:
– в началото на протеста обявете началото му. Призовавайте да се
спазва реда, да няма вандалски прояви, насилие, да се спазва определеният
за събитието маршрут (ако е митинг-шествие), да няма преминаване на
загражденията и т.н. Вие носите отговорност като организатори. Ако
усетите, че губите контрол върху положението, може да кажете
ОТМЕНЯМ ПРОТЕСТА и добавяте, че всеки носи наказателна
отговорност за действията си. Ако всичко е наред, отмяната става в
уречения час за край на събитието;
–препоръчително е да се снабдите с мегафон, за да може всички да
ви чуват. Това се отнася както и за митинги, така и за шествия. Така хората
ще могат да чуват какво говорите. В случай, че протестът се провежда на
дадено място, може да го направите до общината, някое читалище и т.н. и
да потърсите съдействие оттам да Ви изкарат микрофон. Имаше такива
случаи в някои градове, но и един мегафон ще свърши работа;
– желателно е да има още поне един организатор освен Вас, с когото
да координирате действията си и да си помагате по време на протеста.
Дори да нямате, помолете приятели или съмишленици да участват и те.
Подгответе си какво ще говорите и се редувайте, за да не стане скучно на

хората. Може да предоставите възможност на гражданите да се изказват,
но внимавайте някой да не изземе функциите Ви, защото тогава може
нещата да се объркат съвсем. Хубаво е да има кой да помага с
организацията и да следи за нарушения и провокации по време на
протеста. За да се ориентирате по-лесно къде се намират, може да са
облечени в светлоотразителни жилетки или пък да имат някакви ленти.
Уведомете полицаите за тях и в случай на провокация или агресия да си
помагат. Представете си, че дойдат 5000 човека на протеста – ще е малко
трудно да контролирате изцяло нещата.
5.8. Роля на Националния институт за помирение и арбитраж за
уреждане на колективни спорове.
Когато не се постигне споразумение или някоя от страните откаже да
преговаря, всяка от тях може да потърси съдействие за уреждане на спора
чрез посредничество и/ или доброволен арбитраж от синдикални и
работодателски организации и/ или от Националния институт за
помирение и арбитраж.
Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за
доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници
и работодатели. Той е юридическо лице към министъра на труда и
социалната политика със седалище София и с ранг на изпълнителна
агенция.
Институтът оказва съдействие за уреждане на колективни трудови
спорове чрез посредничество и арбитраж. Тези способи са алтернативни на
съдебните. Те се отличават с избор на процедурата и на органа, с бързина и
поверителност на информацията.
Арбитражният спор се разглежда въз основа на писмено искане на
страните или на техните представители.
Спорът се разглежда в открито заседание с призоваване на страните.
На заседанието се изслушват обясненията на страните, на техните
представители, обсъждат се представените писмени документи и други
материали, могат да се изслушват и становища на трети лица, както и да се
иска заключение на вещи лица.
Спорът се разглежда най-много в две заседания, като прекъсването
между тях не може да бъде повече от 7 дни освен ако страните се
споразумеят за друг брой заседания или за друг период от време между
заседанията.

Арбитражното решение се постановява в съответствие с
действащото законодателство в писмена форма в тридневен срок от деня
на последното заседание.


Арбитражната комисия взема решения с обикновено
мнозинство.

Решенията, особените мнения и мотивите се съобщават
незабавно на страните.

Арбитър или член на арбитражна комисия, който работи по
трудово правоотношение, има право на неплатен служебен отпуск за
времето, през което участва в уреждането на колективен трудов спор по
този закон. Отпускът се зачита за трудов стаж.

За разглеждането и решаването на спора страните заплащат на
арбитъра и членовете на арбитражната комисия уговореното между тях и
арбитъра или членовете на арбитражната комисия възнаграждение, както и
всички други разноски във връзка с уреждането на спора.

За постигане на своите искания всяка от страните може да
въздейства върху другата, без да преустановява работа, чрез организиране
на публични събрания, митинги или демонстрации в извънработно време,
информиране на обществеността чрез средствата за масово осведомяване
или по друг правомерен начин.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение към т.6 ЗБУТ
Обща и допълнителна информация и насоки към нормативна
уредба по безопасност и здраве при работа
Правата и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд са уредени в глава XIII „Здравословни и безопасни
условия на труда” на КТ.
Министърът на труда и социалната политика самостоятелно
или съвместно с други министри издава актове по осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд, както и правила за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 276 КТ).
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”
осъществява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство
във всички отрасли и дейности, както и специализирана контролна дейност
по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба, и на правата и задълженията на страните по
служебното правоотношение (чл. 399 КТ).
Работодателят: осигурява здравословни и безопасни условия на
труд (чл. 275 КТ); провежда инструктаж и обучение по безопасните методи
на работа (чл. 281 КТ); осигурява на санитарно-битово и медицинско
обслужване (чл. 282 КТ); предоставя безплатно специално работно облекло
и лични предпазни средства (чл. 284 КТ); осигурява на безплатна храна
и/или добавки към храната (чл. 285 КТ); организира и провеждането на
предварителни и периодични медицински прегледи (чл. 287 КТ);
предприема мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите
злополуки и на общите заболявания и професионалните болести (чл. 289
КТ).
Работникът или служителят има право да откаже изпълнението
или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена
опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия
ръководител. (чл. 283 КТ).
1.
Обучение и квалификация (чл. 281 КТ)
Всички работници и служители се инструктират и обучават по
безопасните методи на работа. Работниците и служителите, работата на

които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и
други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в
дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително
се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труда.
Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с
повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и
служители. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби.
Списъкът на съоръженията и дейностите с повишена опасност се
утвърждава от съответните ведомства.
Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения,
които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труда в предприятието.
Работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично
обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и
по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната
политика.
2.
Медицинско наблюдение
Работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово и
медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно
санитарните норми и изисквания (чл. 282 КТ).
Всички работници и служители подлежат на задължителни
предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за
извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно
характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и
служителите се определят от министъра на здравеопазването.
Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които
кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за
сметка на работодателя. Работодателят и длъжностните лица в
предприятието са длъжни да опазват в тайна данните относно
здравословното състояние на работниците и служителите и информацията
от и за съответните медицински прегледи (чл. 287 КТ).
3.
Трудови злополуки и професионални болести
Трудовите злополуки, общите заболявания и професионалните
болести, както и редът за тяхното установяване и последиците от
настъпването им са уредени от отделен закон (чл. 290 на КТ).
4.
Социално битово и културно обслужване на работниците и
служителите
Въпросите, свързани със социално битовото и културното
обслужване в предприятието са уредени в глава XIV на КТ.


Осигуряване задоволяването на социално-битовите и
културните потребности (чл. 294 КТ): организирано хранене съобразно
рационалните норми и специфичните условия на труд; търговско и битово
обслужване; транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата
и обратно; бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура,
спорт и туризъм; бази за културни занимания, клубове, библиотеки и
други; подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и
служители; задоволяване на други социално-битови и културни
потребности.

Работно и униформено облекло (чл. 296 КТ): осигуряване на
работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при
условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния
трудов договор.
5.
Други въпроси, свързани с осигуряването на безопасността
и здравето на работниците и служителите

Специална закрила на непълнолетните работници и
служители: минимална възраст за приемане на работа (чл. 301 КТ);
приемане на работа на лица, ненавършили 16 години (чл. 302 КТ) и на
лица от 16 до 18 години (чл. 303 КТ); работи за лица, ненавършили 18
години (чл. 304 КТ); особени грижи за непълнолетните (чл. 305 КТ).

Специална закрила на жените:защита на бременните жени и
на кърмачките (чл. 307 КТ); осигуряване на стаи за жени (чл. 308 КТ);
трудоустрояване на бременни жени или кърмачки (чл. 309 КТ);
командироване на бременни жени и майки с деца (чл. 310 КТ); надомна
работа (чл. 312 КТ); ползване на правата на майката от бащата (чл. 313
КТ); задължение за уведомяване (чл. 313а КТ).

Специална
закрила
на
лицата
с
намалена
работоспособност: основание за трудоустрояване (чл. 314 КТ); работни
места за трудоустрояване (чл. 315 КТ); специализирани предприятия и
цехове за лица с трайно намалена работоспособност (чл. 316 КТ);
трудоустрояване на работници и служители; (чл. 317 КТ); платен годишен
отпуск (чл. 319 КТ); трудово възнаграждение (чл. 320 КТ).

Закрила при уволнение:(чл. 333 КТ).
ІІ. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
Предмет: Урежда правата и задълженията на държавата,
работодателите, работещите, представителите на работещите по
безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят
сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Цел: Да въведе общи принципи за превенция и мерки за
стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите:
превенция на професионалните рискове; защита на безопасността и
здравето; отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм
и професионалната заболеваемост; информиране, консултации и обучение;
балансирано участие.
1.Основни задължения на страните по трудово или служебно
правоотношение
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат
работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи,
предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както
и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са
длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички
случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички
останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до
работните помещения, площадки или места (чл. 14, ал. 1 ЗЗБУТ).
Задължения на работодателя: да осигурява здравословни и
безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите
мерки, вкл.: превенция на професионалните рискове; предоставяне на
информация и обучение; осигуряване на необходимата организация и
средства (чл. 4, ал. 1 ЗЗБУТ); да осигурява основните принципи на
превенция: избягване на рисковете; оценка на рисковете, които не могат да
бъдат избегнати; ограничаване на рисковете при източника на
възникването им; приспособяване на работата към работещия, особено по
отношение на проектирането на работните места, избора на работното
оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване
или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и
за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
привеждане в съответствие с техническия прогрес; замяна на опасното с
безопасно или по-малко опасно; обозначаване на съществуващи опасности
и източници на вредни за здравето и безопасността фактори; прилагане на
последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията,
организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения
и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
използване на колективните средства за защита с предимство пред личните
предпазни средства; даване на съответни инструкции на работещите (чл. 4,
ал. 3 ЗЗБУТ).
Задължения на възложителя, проектанта и строителя в процеса
на проектиране на строителни обекти и дейности, производства,
конструкции, технологии и работно оборудване(чл. 5 ЗЗБУТ).
Задължения на юридическите или физическите лица,

регистрирани като търговци, за извършване на специални и
технологични (повтарящи се) взривни работи (чл.13а-13ж ЗЗБУТ).
Задължения на работещите: да се грижат за здравето и
безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица,
пряко засегнати от неговата дейност (чл.33 ЗЗБУТ); да използват правилно:
работното оборудване; дадените им лични предпазни средства, специално
работно облекло, средствата за колективна защита и предпазните
устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите,
предприятието или сградата; да информират незабавно работодателя или
съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа,
която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и
за всички неизправности в средствата за колективна защита; да съдействат
на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на
представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при
изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните
органи; да възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки
за незабавно възстановяване на временно отстрани от него средство за
защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж,
профилактика и др. (чл. 34 ЗЗБУТ).
2.Работно време, почивки и отпуски
При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен
ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова
норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и
почивка (чл. 12 ЗЗБУТ). Условията, редът и изискванията за разработване
на физиологичните режими на труд и почивка са определени с наредба на
министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната
политика.
3.Безопасност и здраве при работа
При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд работодателят е длъжен:

да оценява рисковете за безопасността и здравето на
работещите; да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и
производство; да възлага на работещите задачи, съобразени с техните
компетентности, опит, възможности и с пригодността им по отношение на
безопасността и здравето при работа; да отчита специфичните опасности за
работещите, които се нуждаят от специална закрила, с оглед осигуряване
на съответните улеснения на работните им места; да създаде необходимата
организация за осъществяване на наблюдението и контрола по
изпълнението на планираните мерки; да осигури ефективен контрол за
извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин; да не

допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност
за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени,
инструктирани и екипирани; да предприеме необходимите мерки за
координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват
работи или дейности от работещи и на други работодатели (чл. 16 ЗЗБУТ);

да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с
подходящо образование и квалификация, или да създаде специализирана
служба за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата
от професионалните рискове и превенция на тези рискове (чл. 24 ЗЗБУТ).
Техните функции и задачи са определени с наредба на министъра на труда
и социалната политика (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ).

да въвежда в експлоатация нови, реконструирани или
модернизирани обекти при доказано съответствие с изискванията за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 6 ЗЗБУТ);

да осигурява минималните изисквания за осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд на работните места (чл. 7
ЗЗБУТ); Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд са определени с наредба на министъра на труда и социалната
политика и министъра на здравеопазването (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ);

да използва подходящо за извършваната работа работно
оборудване: да не застрашава здравето и безопасността на работещите и да
отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
установени с нормативни актове (чл. 8, ал. 1–3 ЗЗБУТ);

да поддържа работното оборудване и своевременно да го
ремонтира през целия период на използването му и след извеждането му от
експлоатация, така че да не застрашава здравето и безопасността на
работещите (чл. 8, ал. 4 ЗЗБУТ);

да осигурява лични предпазни средства при работа с риск за
здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин (чл.
10, ал. 1 ЗЗБУТ);

да осигурява подходящи средства и оборудване за избягване на
ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести. (чл. 11 ЗЗБУТ);
Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при ръчна работа с тежести са определени с наредба на министъра на
здравеопазването и министъра на труда и социалната политика (чл. 11, ал.
3 ЗЗБУТ);

да създаде и поддържа картотека на информационните листове
за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични
вещества и препарати (чл. 13, ал. 2 ЗЗБУТ);

осигури организация за действия по ликвидиране на

опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия
за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска
помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението (чл.
20 ЗЗБУТ).
4.Трудова дисциплина
Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си,
както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от
неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от
работодателя инструкции (чл. 33 ЗЗБУТ).
Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им
инструкции са длъжни: да използват правилно машините, апаратите,
инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и
другото работно оборудване; да използват правилно дадените им лични
предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги
връщат на съответното място за съхранение; да използват правилно и по
предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят
самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с
които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието
или сградата; да информират незабавно работодателя или съответните
длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може
да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички
неизправности в средствата за колективна защита; да съдействат на
работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите
на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на
мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд и на предписанията, дадени от контролните органи (чл. 34, ал. 1
ЗЗБУТ).
Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или
сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е
длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни
мерки със същата ефективност (чл. 34, ал. 2 ЗЗБУТ).
5.Обучение и квалификация
Работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ, включително
на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна
работа, както и на работещите на смени и полагащите нощен труд,
подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в
съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на
професията при: постъпване на работа; преместване на друга работа или
промяна на работата; въвеждане на ново или при промяна на работно
оборудване и технология. Обучението се осъществява в работно време,

като всички разходи за провеждането му са за сметка на работодателя (чл.
26, ал. 2 ЗЗБУТ).
6.Медицинско наблюдение
Работодателите са длъжни да осигуряват обслужване на работещите
от регистрирани служби по трудова медицина (СТМ) (чл. 25 ЗЗБУТ).
7.Трудови злополуки и професионални болести
Работодателят задължително установява, разследва и регистрира
всяка станала трудова злополука и известните му случаи на
професионални заболявания по ред и начин, определени с Кодекса за
социално осигуряване (чл. 23, ал.1 ЗЗБУТ).
Задължително застраховане за риска „трудова злополука”: за
сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на
Министерския съвет(чл. 52, ал.1 ЗЗБУТ).
8.Социален диалог
Политиката за осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд се определя и осъществява след съгласуване в рамките на
постоянни или временни структури на тристранното сътрудничество на
национално, отраслово и регионално равнище (чл. 38 ЗЗБУТ):

национално ниво: Национален съвет по условия на труд
(НСУТ) – състав (чл. 39, ал.2 ЗЗБУТ), функции и задачи (чл. 39, ал.1, чл. 40
ЗЗБУТ).

отраслово и регионално равнище: отраслови и браншови
съвети по условия на труд – състав (чл. 41 ЗЗБУТ), функции и задачи (чл.
42 ЗЗБУТ); регионални (областни и общински) съвети по условия на труд
(чл. 43 ЗЗБУТ).
Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни
представители и организации, като създава възможност те да участват при:
обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето
и безопасността на работещите; определянето на работещи, които ще
извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на
работещите; планирането и организацията на обучението на работещите по
здравословните и безопасни условия на труд (чл. 26, ал.1 ЗЗБУТ).
Социалният диалог на ниво предприятие се осъществява чрез
комитети по условия на труд (КУТ) (чл. 27 ЗЗБУТ) и групи по условия на
труд (ГУТ) (чл. 28 ЗЗБУТ). Функциите на КУТ/ГУТ са регламентирани в
чл. 29 ЗЗБУТ, а права на представителите на работещите в КУТ/ГУТ – в
чл. 30 и 30а на ЗЗБУТ.
В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с
работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и
здравето при работа, включително при възникване на рискове, които

създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота
на работещите (чл. 32а ЗЗБУТ).
ІІІ.Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Предмет: Урежда обществените отношения, свързани с държавното
обществено осигуряване (ДОО) при общо заболяване, трудова злополука,
професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт, както и
с допълнителното социално осигуряване.
Въпросите, свързани с осигуряването за трудова злополука и
професионална болест са уредени в част I на КСО „Държавно обществено
осигуряване”.

2.Приложение към т.13. Насърчаване
организационната култура, доброто управление
демокрация в предприятието

и
и

развитие на
индустриалната

Допълнителна информация
за организационна култура, добро управление, индустриална
демокрация и нормативни източници.
1Влияние на организационната култура, доброто управление и
индустриалната демокрация върху процесите на индустриални отнош
ения и колективно договаряне
Съществуването на организационна култура предполага установено
конкретно отношение на собствениците и управляващите екипи към
работниците и към техните представители. Разбира се, някои компании
развиват култури, които са традиционалистки или патерналистични, т.е.,
игнорират правата на работниците, като във втория случай е налице визия
за осигуряване добро благосъстояние на работната сила, но правото на
работниците да се сдружават и /или да излъчват свои представители и да
влияят върху управленските решения на компаниите е силно ограничено
или на практика недопустимо.
В практиката се развиват и бизнес- култури на диалога, които по
един или друг начин възприемат правата на работниците – или чрез
приемане на колективните преговори като основен инструмент за
регулиране на трудовите отношения, или с акцент върху информирането и
консултирането. Най-добър за синдикатите е вариантът, при който двата
подхода се съчетават, тъй като не всички измерения на трудовия живот
могат да бъдат договорени с колективен трудов договор(КТД) или дори с
отделни специфични споразумения.

Компаниите с добре развита организационна култура най-често
възприемат и практиките на добро управление, а някои са принудени да го
правят поради участието си в европейския пазар или изискванията на
националиня пазар за ценни книжа. Основните принципи , които
обикновено се възприемат в писмените документи за добро управление
(кодекси и др.) са отражение на организационната култура(ако е
формирана такава) и /или на традициите в управлението на предприятията
в съответната страна. Разбира се, през последните години заложените в
международни и европейски документи принципи също имат своето
отражение.
По правило отношенията собственици/мениджърски екип с наемните
работници не заемат достатъчно съществено място в документите за добро
управление, освен общи пожелания и идеи. По-сериозни са случаите,
когато в рамките на съдържанието на доброто управление се засяга и
управлението на човешките ресурси и /или взаимоотношенията с
организациите на работниците.
Предприятията, които попадат в обхвата на директивата за
оповестяване на нефинансова информация и подлежат на наблюдение
относно спазване на принципите на добро управление по правило залагат
повече аспекти на взаимоотношенията с персонала в документите си за
добро управление.
Оповестяването на нефинансова информация се осъществява от
отделни компании и холдинги в България от 2009 година по силата на
присъединяването си към Националния кодекс за корпоративно
управление и изискванията на Българската фондова борса, но далече не
всички предприятия, попадащи в този списък са представяли подробни и
публични отчети.
Системите за информиране ,консултиране и участие на работниците
в управлението по презумция би трябвало да са добре интегрирани в
индустриалните отношения в предприятията. Все пак прегледът тяхното
прилагане в България в периода 2007-2020 година дава някои отчетливи
измерения:
-Възприемането в законодателството на възможността за избор на
представители по информиране и консултиране от целия персонал все още
се приема като не много добра алтернатива на синдикатите, въпреки че в
законодателството има ясно разграничаване на функциите;
-Възможността на синдикатите да се делегира правото да упражняват
функциите по информиране и консултиране се възприема добре, но на
практика не се спазва законовата процедура- това да става чрез общото
събрание или събранието на пълномощниците на работниците и
служителите;

-Практиката на паралелно съществуване на синдикално
представителство и отделно избрани представители по информиране и
консултиране се използва главно в големи поделения на
многонационалните компании(МНК) и отчасти в някои големи български
предприятия с добри традиции в тази област; в повечето от тези случаи
синдикалните членове и лидери са добре представени в процеса на
информиране и консултиране;
-В повечето предприятия, в които има синдикални организации
обаче няма избрани допълнително работнически представители и
информирането и консултирането , ако се осъществява ,става главно чрез
синдикатите;
-В редица предприятия без синдикати, в т.ч. и такива с 50 и повече
заети няма и друга форма на работническо представителство; изключения
са някои поделения на МНК без синдикати , в които има избрани
(понякога формално) работнически представители ;
-В болшинството от малките и микро предприятия няма никакво
представителство-нито синдикални организации, нито избрани други
представители ,често не се използват и общите събрания.
В обобщение, формите на индустриална демокрация, които
надхвърлят синдикалното представителство и сдружаване могат да бъдат
интегрирани в индустриалните отношения, но това зависи от волята на
синдикалните и другите работнически представители, както и от
работодателите.
2.Нормативни основи доброто управление.
Определящи за съвременното корпоративно управление са
принципите, заложени в различни международни и европейски документи.
Те обаче са предимно препоръчителни рамки, според които отделните
държави и компании трябва да формират свои рамки и правила за добро
управление.
Един от тях е Кодексът на ОИСР за добро управление на публичните
компании. Някои от основните принципи, заложени в него са :
•
защита правата на акционерите и справедливо третиране на
миноритарните акционери;
•
съобразяване със заинтересованите лица;
•
разкриване на информация и прозрачност;
•
отговорности на корпоративните ръководства;
•
участие по възможност на представители на работниците в
органите за надзор/управление на публичните компании
Някои аспекти на доброто управление се съдържат и в Правилата на
ОИСР за многонационалните предприятия , например спазване процедури

на прозрачност, недопускане на корупция и превенция срещу корупцията,
коректно отношение към потребителите, опазване на околната среда ,както
и спазване на човешките права и адекватно отношение към наемните
работници. В тези правила са заложени и препоръки за работа на МНК с
доставчиците и подизпълнителите. Важни са и препоръките за оценка на
въздействието на дейността на компаниите(върху пазара на труда, цените,
околната среда и др.) с отчитане на възможните негативни въздействия и
тяхното предотвратяване или преодоляване.
През последните години се формира и рамка на Европейския съюз за
корпоративно управление. Тя съдържа „Зелена книга”, публикувана през
2010. Рамката за корпоративно управление засяга основно дружества,
чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар в Европейския съюз. На
национално равнище тези принципи могат да се прилагат гъвкаво-като
комбинация от законодателни актове, актове с незадължителна правна
сила, в т.ч. препоръки, и кодекси за корпоративно управление.
Някои от основните принципи на „Зелената книга„ засягат следните
аспекти на управление:
-Органите за надзор/управление на компаниите, механизмите по
които те действат, състава им, принципът на мандатност, разнообразие,
равнопоставеност
между
половете,
конфликтът
на
интереси,
възнаграждения на участниците и др.;
-Отношенията с акционерите и защитата на миноритарните
акционери, преодоляване на конфликти на интереси,
а също и
възможностите за дялово участие на наемните работници;
-Принципи за прилагане и наблюдение на кодекси за корпоративно
управление в отделните компании-„изпълни или обясни”-т.е., дружество
което реши да не прилага такъв кодекс или друга система от правила
трябва да посочи конкретни и подробни причини за това
Важно значение за доброто управление има и приетата през 2014
година Директива относно оповестяването на нефинансова информация от
предприятията(2014/95/ЕС), в която се изисква от предприятия с 500 и
повече заети, извършващи дейност от обществен интерес, заедно с
годишните финансови отчети да представят и нефинансови декларации
относно свои политики, най-малко за политиките в областта на околната
среда, социалните въпроси и отношението към наемните работници
Българската рамка за добро корпоративно управление е изградена в
съответствие с европейските директиви и с помощта и инициативите и
препоръките на ОИСР . През 2007 е разработен проект на Национален
кодекс за добро корпоративно управление, като през 2009 той е възприет
като документ на Българската фондова борса, който става задължителен за
спазване от компаниите , които са регистрирани на борсата и листват

акциите си във високи сегменти. За другите регистрирани на борсата
компании този кодекс е препоръчителен.
Правила за доброто корпоративното управление се съдържат
частично и в някои закони: Закона за публично предлагане на ценни
книжа, Търговския закон, Закон за счетоводството, също така и
Гражданския процесуален кодекс и Кодекса на труда.В първите три се
отразява най-вече принципът на прозрачност и коректност на бизнесотношенията, спазване на задълженията спрямо бюджета и партньорите, а
в Кодекса на труда са отразени и отношенията с наемните работници и
връзката на доброто управление с управлението на човешките ресурси в
компаниите
3. Нормативни основни индустриалната демокрация
Индустриалната демокрация има сравнително добра уредба в редица
международни и европейски документи, както и в националното
законодателство. Това включва както уреждане на правото на синдикално
сдружаване , колективно договаряне и стачка, които са добре познати и са
предмет на други раздели, така уреждане на правата на различни форми на
представително участие в управлението, което осигурява представителство
на всички работници, освен на синдикалните членове.
В рамките на ЕС правата на работническо представителство на
всички работници са сравнително добре уредени и създаването на някои
от документи датира от 70-те години на ХХ век, а някои са вече
актуализирани с нови документи. Тук се включват , както следва:
- Директива за регулиране на действията в случаи на
колективни(масови)
съкращения,
в
т.ч.
и
за
работническо
представителство , информиране и консултиране (75/129/ЕИО).Тази тема е
актуализирана с нова Директива за регулиране на действията в случаи на
колективни(масови)
съкращения,
в
т.ч.
и
за
работническо
представителство , информиране и консултиране (98/59/ЕС);
-Директива за регулиране на действията в случаи на промяна на
работодателите, в т.ч. работническо представителство, информиране и
консултиране (77/187/ЕИО).Тази тема също е актуализирана с нова
Директива за регулиране на действията в случаи на промяна на
работодателите, в т.ч. работническо представителство, информиране и
консултиране (2001/23/ЕС);
-Директива за регулиране на действията в случаи на несъстоятелност
на предприятията, в т.ч. и работническо представителство, информиране и
консултиране(80/987/ЕИО);

-Рамкова директива за безопасност и здраве при работа ,в т.ч. и за
информиране и консултиране с работнически представители (89/391/
ЕИО), 12.06.1989
В началото на ХХІ век е приета Рамкова директива за информиране
и консултиране(2002/14/ ЕС), от 22.03.2002, с която се създава обща рамка
за работническо представителство за всички предприятия в рамките на
страните от ЕС, които имат 50 и повече наети работници.
През 2004 година е приета и директива, която регулира
управленските действия, в т.ч. и информиране и консултиране на
работническите представители в случаи на поглъщане на предприятията от
по-мощни фирми (национални и многонационални)-(2004/25/ ЕС).
Освен това си заслужава да се споменат някои основни документи,
които регулират транснационалното работническо представителство, а
именно:
-Директивата за създаване на Европейски работнически съвети в
многонационалните предприятия и групи от предприятия (94/45/ЕИО). Тя
е ревизирана чрез Подобрената директива (2009/38/ЕС) ;
-Директивата, допълваща Статута на Европейското търговско
дружество (2001/86/ЕС), която урежда правата на информиране и
консултиране на работническите представители и участието им в органите
за надзор/управление на многонационални компании, които са
регистрирани като Европейски търговски дружества;
-Директива, допълваща Статута на Европейското кооперативно
дружество(2003/72/ЕС), която урежда правата на информиране и
консултиране на работнически представители и участието им в органите за
надзор/управление на европейски кооперации;
-Директива за трансграничните сливания на предприятия
(2005/56/ЕС), която урежда правата по информиране и консултиране на
работническите представители в случаи на трансгранични сливания, а в
някои случаи-и правата за участие в органите за надзор/управление на
новосформираните в следствие сливанията многонационални компании.
Всички изброени директиви са отразени в българското
законодателство, главно в Кодекса на труда, а за транснационалните
компании и сливания- в Закона за информиране и консултиране на
работниците и служителите в многонационални предприятия, групи от
предприятия и европейски дружества приет за първи път през 2006 година.
Част от измеренията на европейското законодателство са отразени и в
Търговския закон и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Повечето промени са направени до 2006 година , т.е. в процеса на
подготовка на страната за присъединяване към ЕС, а някои –след
приемането им от европейските институции в периода 2007-2019 г.

3.Приложение към т.15. Корпоративна социална отговорност на
предприятията и ролята на колективните прeговори и договаряне.
Обща информация
относно корпоративната социална отговорност
2.Рамки на корпоративната социална отговорност
2.1.Международни и европейски документи
Корпоративната социална отговорност се основава на редица
международни и европейски документи, без да има задължителен
характер. Тук можем да посочим:
-Правилата на ООН за добро бизнес-поведение;
-Тристранната декларация на МОТ за многонационалните компании;
-Декларацията на ОИСР за международни инвестиции и Правилата
на ОИСР за многонационалните компании
В тези документи се акцентира и върху поведението на компаниите,
главно МНК спрямо техните доставчици и подизпълнители. Тук се
включват мерки, които подпомагат развитието на веригите на доставки и
местните трудови пазари, но и поставяне на изисквания към предприятията
(най-често средни, малки и микро предприятия), които са част от веригите
на доставки за спазване на определени стандарти. Това засяга най-вече
спазване на законодателството (в т.ч. и трудовото) и опазването на
околната среда.
Европейският съюз обръща сериозно внимание на КСО от началото
на новия век с публикуването на „Зелена книга” през 2001 година, в която
се обръща внимание на социалните инициативи на предприятиятаи
необходимостта от тяхното разширяване. Нов момент е приетата през 2014
година
Директивата за нефинансово отчитане, според която в
нефинансовите отчети трябва да се посочват като минимум социалните
дейности и дейности по опазване на околната среда, които са част от
политиките по КСО.
Някои предприятия, предимно мултинационални и техните
поделения използват и социален „одит”, чрез който външни експерти и
наблюдатели извършват наблюдение и контрол на техните дейности по
КСО, но и по спазване на стандартите на законодателството.
Освен това, някои многонационални компании са въвели свои
вътрешни споразумения-транснационални споразумения, които се
подписват между централните органи за управление на съответната
компания и представители на работниците. Това най-често са европейска

и/или международна секторна федерация, понякога участват и национални
секторни синдикати в страните ,в които са централите на компаниите,
Европейски /или Глобални работнически съвети, избрани от всички
работници в поделенията на компаниите и други. В тези споразумения на
по-ранен етап се включват изисквания за спазване на основни права, найчесто насочени към поделения в страни с недоразвито трудово и социално
законодателство. През последните години споразуменията по-често
съдържат аспекти на надграждане на законодателството, най-често чрез
дейности по корпоративна социална отговорност.
2.2.Български документи
В България на практика проблемите на социалната отговорност се
обсъждат от началото на този век, още повече че редица предприятия,
основно поделения на МНК и големи български фирми имат редица
инициативи и практики още от 90-те години на ХХ век. Още тогава
възникват и организации, които популяризират корпоративната социална
отговорност, например Българския форум на бизнес –лидерите, който е
създаден през 1998 г. и е част от Международния форум на бизнеслидерите. Възникват и редица неправителствени организации ,които се
занимават с благотворителна дейност.
Инициативи за благотворителност и подпомагане на уязвими групи
има и КНСБ, още от 90-те години на ХХ век, като те продължават и до
сега.
През 2008 година Министерството на труда и социалната политика
разработва съвместно със социалните партньори и други неправителствени
организации Стратегия за КСО 2008-2013 , която включва редица аспекти
на популяризиране, информация, обучителни мероприятия и дискусии по
различните аспекти на КСО. През 2013 -2014 е разработена нова стратегия
2014-2019, която продължава и надгражда досегашната, а през 2019 се
разработи също нов стратегия. Част от предвидените инициативи в
стратегиите на държавата са полезни, особено в контекста на
популяризирането и обучителните дейности. Все пак ролята на
институциите в тази област не бива да се надценява, тъй като КСО е
изцяло доброволна дейност и зависи от политиките на отделните
предприятия и визиите на собствениците и мениджърските екипи.
Социалните партньори имат свои собствени инициативи в областта
на социалната отговорност. Някои от работодателските организации
разработиха и осъществиха свои проекти , а синдикатите участваха в
проекти на Европейската конфедерация на профсъюзите. Някои секторни
синдикати на КНСБ осъществиха и свои проекти по социална икономика и
корпоративна социална отговорност. На двустранно равнище в някои

браншови съвети са приети харти, кодекси и други които уреждат рамките
на провеждани на инициативи по КСО в съответния отрасъл или бранш.
По инициатива на социалните партньори в Икономическия и
социален съвет на България в периода 2010-2020 са разгледани и приети
няколко становища и анализи за корпоративната социална отговорност и
социалния одит, както и за социалната икономика.
През последните десет години в някои университети се откриха и
специалности по корпоративна социална отговорност или сходни такива ,
както и обучения по дисциплини, засягащи дейностите по корпоративна
социална отговорност.
3.Влияние на корпоративната социална отговорност върху
индустриалните отношения
Корпоративната социална отговорност има особен акцент спрямо
индустриалните отношения. Обхватът на дейностите й е свързан с
въздействие върху местните пазари на труда , в посока подобряване
(например чрез създаване на вериги на доставки, чрез подобряване на
професионалното обучение и качествата на работната сила и др.). В
същото време КСО чрез вътрешните й измерения е силно обвързана с
управлението на човешките ресурси и доброто управление като цяло,
които са пряко свързани с индустриалните отношения
В този контекст са изразени редица мнения на работодатели,
експерти, представители на академични среди, на неправителствени
организации и на синдикатите, които си противоречат и понякога се
изключват взаимно .Една група счита ,че КСО на практика измества
индустриалните отношения и синдикатите , като в нея влизат не само
работодатели и представители на НПО, но и синдикалисти, които
изразяват опасения в тази посока. В случая се игнорира факта ,че КСО не
подменя законодателството и установените правила и норми, а само ги
надгражда и че това е доброволна дейност.
Друга група, предимно от страна на работодателите, счита че това не
е така, но двата процеса следва да се развиват независимо един от друг и
синдикатите нямат никакво отношение към КСО и не бива да се намесват в
този процес. Това по-често са работодатели, които възприемат КСО
предимно като дейност извън предприятието. По-мекото становище е, че
синдикатите имат отношение към КСО, но тя не може да бъде предмет на
колективното трудово договаряне.
В тези два случая пък се игнорира факта, че при КСО става дума за
изразходване на средства и за дейности, насочени и вътре в предприятиятапредимно към работещите, както и навън от предприятието. Участието на
синдикатите може да гарантира спазването на баланс, недопускане

изразходване на средства предимно за външни инициативи и търсене на
най-добър подход за политиките вътре в предприятието.
Търсенето на компромисна гледна точка между синдикати и
работодатели относно КСО продължава, като редица работодатели, в т.ч. и
организации на работодателите все повече признават и ролята на
синдикатите за регулиране на КСО. Това се налага и от факта, че общите
рамки са само препоръчителни, няма установени задължителни норми за
прилагане на КСО и всичко е въпрос или на едностранни решения на
органите за управление на предприятията, или –в по-добрия случай –след
консултации със синдикатите, в някои случаи с участие на други
работнически представители /или общото събрание/събрание на
пълномощниците.
Най-добър е вариантът някои от мерките по КСО да се договорят и
залегнат в колективните трудови договори, поне що се отнася до
вътрешните мерки. Външните инициативи на предприятията трудно могат
да се договарят в процеса на колективните преговори, освен ако засягат
непосредствено лица, свързани с работниците и предприятията, например:
членове на техните семейства, бивши (най-често пенсионирани) работници
от предприятията, както и ученици и студенти, на които се гледа като
потенциални кандидати за работа в предприятията, които провеждат тези
политики.
Обсъден и приет от ИК на КНСБ на заседание
проведено на 28 и 29 май 2020г.

