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Проект VS/2012/003/0305  
 

Обобщение на въпросниците  
за изучаване на ситуацията в сектор земеделие, попълнени като 

полустанартизирано интервю с работодатели и  представители  на 
организациите на работниците и служителите в сектора по отношение на 

правата за информиране и консултиране, свързани със закона за 
информиране и консултиране и Директива 2002/14/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 
 

Въпросниците са разработени за целите на проекта VS/2012/003/0305 

„Информирани и опитни за устойчиво земеделие – повишаване капацитета за 

информиране и консултиране в сектор Земеделие за активно участие в 

трудовия живот за устойчиво земеделие” и имат за цел да съберат актуална 

емпирична информация за разбирането на българските социални партньори в сектор 

Земеделие по отношение на основното право на информиране и консултиране, както и 

на отношението им към него и възможностите за ползването му в съвременните 

индустриални отношения. Тези въпросници бяха предоставени на десет мениджъра 

(представители на работодатели) от сектор Земеделие в България и на 10 синдикални 

председатели от структурата на Федерацията на независимите синдикати от 

земеделието – всички те активни в социалния диалог на секторно ниво. Въпросниците 

и темите в тях бяха обсъждани и по време на националния семинар за повишаване 

капацитета за информиране и консултиране на секторните социални партньори,  

проведен в София на 1-2 ноември 2012 г. В резултат бяха попълнени и върнати за 

анализ въпросници от 4 работодатели и 8 представители на синдикални организации 

(синдикални председатели), един фермер и двама представители на земеделски 

кооперации. Разпределениео по разреза мъже-жени на респондентите е 5 мъже : 10 

жени.  

Анализът на отговорите по въпросниците е изложен по-надолу, както следва:  

На основния и първи въпрос: Запознати ли сте със законодателството, 

което въвежда общата рамка за информиране и консултиране (Директива 2002/14 

ЕС), респондентите отговарят утвърдително, но в различна степен. Тук основният 

извод е, че направените през 2006 г. промени в трудовото законодателство 

предпоставят правно развиването на системата в България, но тя се използва в 

различна степен и недостатъчно от участниците в нея, и особено от работещите. Тези 

законодателни промени влизат в сила от 01.07.2006г. и със тях бе създаден нов 

Раздел II „Общи правила за информиране и консултиране” в глава шеста на Кодекса 

на труда „Основни задължения на страните по трудовото правоотношение”, в който бе 

транспонирана Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информация и 

консултация на работниците и служителите в Европейската общност. С въвеждането 

на нови текстове  в Кодекса на труда  бе създаден и изграден българския модел на 

информирането и консултирането на работниците и служителите и процедурата за 

тяхното осъществяване. Законът урежда в кои случаи за работодателя възниква 

задължение за провеждане на процедури по информация и консултация, в какви 

срокове те трябва да бъдат проведени, редът, начинът на определяне на 

представители на работниците/служителите , с които ще се провеждат тези процедури, 
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съответно правата и задълженията на представителите на работниците и служителите 

в тях. 

Да погледнем в детайли отговоите. Всички интервюирани работодатели и 

представители на синдикалните организации от Селскостопанска академия и 

Напоителни системи (две браншови организации в сектор земеделие, добре 

структурирани в социалния диалог – като представители и като активни участници в 

него) отбелязват, че са запознати със законодателството, отразяващо процесите по 

информиране и консултиране. Не така стои въпросът при фермерите и земеделските 

кооперации, обаче. Представителите на фермерите и част от представителите на 

земеделските кооперации, независимо, че познават и спазват нормите на трудовото 

законодателство познават бегло съдържанието на текстовете, уреждащи процесите по 

информиране и консултиране. Една от причините за това е липсата на учредена 

синдикална организация в ново-сформираните земеделски производствени 

структуриите в тях, както и липсата на организирани представители на работещите. 

Това изследване, проведено в сектор Земеделие в България още веднъж показва, че 

процесите по информиране и консултиране (свързани с вече споменатата европейска  

директива)  са най-слабо развити  там, където няма синдикални организации. 

Необходима е активна кампания за популяризиране на механизмите по информиране 

и консултиране и активно участие на работещите в трудовия живот в сектора.  

Проведеният (в рамките на този европейски проект) през ноември национален семинар 

на социалните секторни партньори, както и последвалите го отделни информационни 

срещи в страната, успяха да запознаят частично участниците - представители на 

работниците и служителите, работодатели от земеделските кооперации и фермери с 

новата нормативна уредба на процесите по информиране и консултиране, да 

предизвикат интерес за развиването им на ниво предприятие, благодарение на 

партньорството и осъществения контакт между структурите на двете партньорски 

организации по проекта ще продължи информирането по основните трудови права на 

работещите в тях, но изводът е, че е необходима целенасочена кампания за 

популяризиране и активно ползване на възможностите за упражняване на права на 

работещите в трудовия живот.     

 

Значително място във въпросниците е отделено на провежданата 

информационна и обучителна дейност – запознаване със законодателство, 

провеждане на обучения, предоставяне на практически насоки, изграждане на умения 

и разработване и сключване на примерни споразумения между страните. 

Интервюираните синдикалисти от браншовете Напоителни системи, Селскостопанска 

академия и членове на ръководни синдикални органи са отразили в отговорите си  

проведените обучения, които Федерацията на независимите синдикати от земеделието  

организира за своите активисти и структури още в 2007 и 2008 г.във връзка с по-горе 

цитираните промени в Кодекса на труда в частта за информиране и консултиране. 

Паралелно с това в различните области на страната регионалните структури на 

Конфедеарцията на независимите синдикати в България, чийто основен член е ФНСЗ, 

са обучавани и продължават да се обучават синдикални активисти от сектора по 

проблематиката на информиране и консултиране. Това мултиплицира информираност 

знания и формира нагласи, както в мениджмънта, така и у работещите за решаване на 

конкретни проблеми, особено в условия на криза.   

Нормите, които установяват общото задължение на работодателя за информиране и 

консултиране се съдържат в чл. 130 ал. 1-3 от Кодекса на труда (КТ). 
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Алинея 1 на чл. 130 установява на кои представители работодателят е длъжен да 

предостави информация, с кои трябва да проведе предварителните консултации. На 

първо място това са представителите на синдикалните организации, а така също и на 

представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от КТ, ако има 

такива, избрани от общото събрание на работниците и служителите в предприятието.  

По силата на Член 7а, ал. 2, Общото събрание може да предостави функциите на 

представителите по чл. 7а на определени от ръководствата на синдикалните 

организации представители. Представителите на синдикалните организации и 

представителите по чл. 7, ал. 2 (ако има такива) биват информирани и консултирани 

по важните въпроси на управлението и дейността на предприятието, а 

представителите по чл. 7а -  по текущите  въпроси  на икономическото състояние, 

временна промяна в дейността и промяна в организацията на труда на 

предприятието. 

Досегашната практика, показва че в отрасъл Земеделие информирането и 

консултирането по така наречените „текущи въпроси” се осъществява с 

представители на синдикалните организации, поради липса на избрани 

представители по чл. 7а във всички предприятия с 50 и повече работници и служители 

и прехвърляне на техните правомощия по волята на Общото събрание на работещите 

и служителите на синдикатите. В тези и в другите случаи – по важните въпроси 

процедурата по информиране и консултиране се осъществява по ред и при условия, 

договорени в колективния трудов договор, КТД. Факт е, че системата за 

информиране и консултиране работи там където има висока или средна степен на 

организираност на работниците и служителите в синдикати и култура за водене  

на социален диалог.Това важи в особена степен за сектор Земеделие, който се 

харктеризира  с голям брой дребни и средни стопански единици, трудно достъпни за 

самоорганизиране на работещите в тях и, следователно, с ограничение в 

упражняване на колективни трудови и граждански права. В подкрепа на този факт ще 

приведем пример от проведена мащабна кампания на Конфедерацията на 

независимите синдикати в България, КНСБ, „Бъди info!” проведена в периода 

октомври-декември 2012г., чиято цел бе да се достигнат 20 000 работници от 200 

предприятия с над 50 души персонал в страната от различни стопански сектори, за да 

се насърчи правото им на информиране и консултиране. От посетените за около един 

месец 124 предприятия няма нито една земеделска структура. Това налага още по-

сериозно необходимостта от зеленасочена кампания в сектора, както и от 

законодателни промени, които да повлияят положително/насърчително 

упражняването на правото на информиране и консултиране, като основно гражданско 

право и в този сектор.  

 

Рзглеждайки кой поема инициативата за провеждането на Общото събрание 

за избор на представителите за информиране и консултиране, всички 

интирвюирани единодушно посочват, че тя е в ръцете на синдикалната организация. 

Номинацията на кандидатите за представители се извършва също от синдикалната 

организация. Разбира се, макар и в редки случаи,  е имало намеса при избора и от 

работодателите. 

Избраните представители в няколко от колективите от Напоителни системи и 

Селскостопанска академия са определени от ръководството на синдикалната 

организация, а в другата по-голямата част общото събрание е да предоставило   

функциите по информиране и консултиране на синдикалните ръководства.  
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Броят на представителите на работниците и служителите (където има избрани такива) 

е определен от общото събрание и е съобразен с изискванията на Закона и 

средносписъчния състав. Обучения с избраните представители са провеждани в 

единични региони. Болшинството от анкетираните  участници отговарят, че нарочни 

обучения за избраните представители от тяхната икономическа структура не са 

провеждани. 

Необходимо е да отбележим, че направените промени в националното ни трудово 

законодателство, разписани като общи правила за задължението на работодателя за 

информиране и консултиране на работниците и служителите, дадоха тласък на 

колективното договаряне и обогатиха съдържанието на колективните трудови 

договори. И това е така, защото съгласно член 130 ал.1 работодателят е длъжен да 

предостави и на синдикалните организации изискващата се от закона информация, 

както и да проведе консултации с тях, а не само на представителите на работниците и 

служителите, избрани по реда на чл.7 и чл.7а (това са представителите за 

информиране и консултиране  на работниците и служителите). Освен това, текстът на 

чл.130 ал.5 предвижда една правна възможност за договаряне на допълнителни 

форми за информиране и консултиране, която е предоставена на синдикалните 

организации и представителите по чл.7а, (тук представителите  на работниците и 

служителите по чл.7 са изключени), а именно:  „... с колективен трудов договор или 

със споразумение работодателят и представителите на работниците и 

служителите могат да договарят …..”. В българското трудово законодателство е  

залегнал принципът, че колективен трудов договор могат да сключват единствено и 

само синдикалните организации. Разбира се, такива допълнителни практически мерки 

по информиране и консултиране могат да бъдат договорени и между 

представителните организации на работниците и на работодателите. Такова 

споразумение е предвидено да бъде сключено между българските секторни социални 

партньори – партьори и в този проект.  

Натрупаният през годините практически опит в колектовното трудово договаряне на 

Федерацията на независимите синдикати от земеделието, ФНСЗ е изведен като 

положителна практика в договорени специални клаузи в браншовите колективни 

трудови договори, които са разписани в съответствие  с горепосочената норма.  

Задължението на работодателя за информиране и консултиране с представителите 

на синдикалните организации е предвидено и за информиране и консултации в случаи 

на масово уволнение, при промяна на работодателя, за провеждане на консултации 

преди удължаване на работното време, предварително съгласуване при въвеждане 

на непълно работно време от работодателя, провеждане на консултации при 

установяване на ненормиран работен ден за някои длъжности в предприятието, 

предоставяне на информация за свободните работни места и длъжности при пълно и 

непълно работно време и т.н. Посочените правила намират конкретен израз и 

приложение в отделните колективни договори, които сключваме в Напоителни 

системи, в Селскостопанска академия, в Българската агенция за безопасност на 

храните, в земеделските кооперации и др. Доколкото отрасъл Земеделие е във 

непрекъснато преструктуриране, а от там и обслужващите го структурни звена, 

каквито са системите на Селскостопанска академия, Напоителни системи, Агенцията 

за безопасност на храните, Агенцията за борба с градушките и пр., които се 

характеризират с висока степен на организираност на работещите и водене на 

ефективен социален диалг, практика стана да се сключват споразумения между 

синдикатите и работодателя в случите на промяна на правната/организационната 
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форма, вливане, сливане, преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно 

предприятие на друго, реорганизация - все промени, които оказват сериозно влияние 

върху трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите на 

предприятието. Към колективните трудови договори има сключени отделни 

споразумения с клаузи, предотвратяващи социалните последици при прилагането на 

горепосочените промени в производствената структура. Ефективността на 

прилагането на тази система е оценена високо както от работниците и служителите, 

респективно от синдикатите, така и от работодателите, защото тя ползва и двете 

страни във връзката работник-работодател, подкрепя управленски решения при 

необходимост, но най-вече защитава наемните работници.  

Работниците и служителите имат право на своевременна, достоверна и разбираема  

информация за икономическото и финансово състояние на работодателя, която е от 

значение за трудовите им права и задължения. От тази законова норма, при умело 

воден диалог и договаряне, произтичат разписване на по-благоприятни текстове при 

определяне на трудовите възнаграждения, сроковете и  размера на обезщетения при  

прекратяване на трудовото правоотношение, брой и размер на обезщетенията при 

навършване на осигурителен стаж и възраст, отпуски, други социални придобивки. 

Икономическото и финансово състояние на предприятието, структурата  и очакваното 

развитие на заетостта в него,  както и предвижданите подготвителни мерки, бъдещи 

планове на мениджмънта, особено когато съществува заплаха за заетостта, са сред 

най-често консултираните проблеми с представителите на работниците и 

служителите, за които са разписани подробни клаузи в КТД. Нашият анализ и опит 

показва, че текстовете, разписани  в колективните трудови договори  имат по-голяма 

сигурност,  дългосрочност и контрол, съгласно трудовото законодателство, в 

сравнение със споразуменията, подписани  с представителите по чл. 7а. Това разбира 

се, не отнема значението и мястото на споразуменията, особено като се вземе 

предвид факта, че те дават допълнителна сила и тежест на участието на работещите 

и служителите в трудовия живот и развиват индустриалната демокарция.   

 

Информирането и консултирането в системата на отрасъл Земеделие в 

значителна част от случаите се осъществява при спазване принципите на 

ползотворния социален диалог, а именно в дух на сътрудничество и зачитане 

интересите на двете страни, както и тези на предприятието, така и на работниците и 

служителите. 

Всички анкетирани, независимо дали при тях системата по информиране и 

консултиране е интегрирана и действаща или имат само теоретична представа за нея 

или никаква, изразяват мнение, че държавата трябва да предприеме сериозни мерки 

за насърчаване на упражняване правото на информираност на работниците и 

служителите, като се има предвид, че то е фундаментално право на всички 

европейски работници и служители. Направени са предложения за реални санкции за 

работодателите, които не предоставят исканата информация. Това кореспондира с 

намерението на синдикатите и социалните партньори в България да бъде създадена 

национална система за регистрация, наблюдение и анализ на процесите по 

информиране и консултиране, която да се координира от Министерството на труда, 

както и да се създадат условия за контрол по спазване на тези права.  

Конкретно и важно предложение, което е направено от всички участници в 

изследването е да бъде променен текста на Чл. 7а от Кодекса на труда в частта му, 

определяща броя на наетите работници в предприятието за осъществяване на 
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информиране и консултиране. Това предложение е пряко свързано със спецификата 

на структурите в отрасъл Земеделие, особено като се има предвид малката численост 

на наетите в земеделските производствени структури. 

От анализа на обработените въпросници, попълнени от представители на 

синдикални активисти, работодатели, работници и фермери, считаме, че имаме 

частична, но представителна извадка върху състоянието на процесите по 

информиране и консултиране в сектор Земеделие в България, както и бе отразено 

отношението, нагласите и поведението на секторните социални партньори – 

работодатели и синдикати към този процес. Тази информация бе допълнена и 

доразвита от проведените национален семинар и последвали срещи между 

партньорите.  

Ясно се очертава тенденция на все по-голямо осъзнаване необходимостта от 

общуване и диалог, от развиване и прилагане на процесите и системите за 

информиране и консултиране и в предприятия от сектор Земеделие, от формиране на 

знания и умения у работещите за упражняване на тези права. Всичко това показва, че 

дейностите по проекта са навременни и полезни, те са в синхрон с аналогични проекти 

и кампании, развивани от социалните партньори на национално ниво, с което ще 

допринесат за постигане целта  за повишаване информираността и участието на 

разботещите в трудовия живот. В хода на работата до тук се очертава необходимост 

от последваващи работни срещи с информационен и обучителен храктер по темата, 

на които да се разясняват в детайли процедури, права и възможности по създаване и 

интегриране на система за информиране и консултиране в Земеделието. 

 


