
 
Изх.№ 93/19.12.2011 г. 
 
               

                                     До 
   Г-жа Светлана Боянова 

    Зам.-министър на МЗХ и 
                 Председател на ОСТС към МЗХ 

 
                                     До 
                                        Г-жа Лилия Иванова 

     Главен секретар на МЗХ 
До 

    Г-жа Марияна Николова 
                  Директор на дирекция”Правно-                        

нормативни дейности” 
 
 

Уважаема г-жо Боянова, 
 

Обръщаме се към Вас, не само като зам. министър на Министерството на 
земеделието и храните и председател на Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество, но най-вече като професионалист, владеещ правната материя, 
във връзка с приемане на нормативен акт, касаещ трудови отношения. 

Съгласно чл.3 ал.2 от Кодекса на труда,  процедурата при приемането на 
нормативни актове в областта на трудовите и непосредствено свързаните с тях 
отношения, осигурителните отношения и по въпросите на жизненото  равнище, 
задължително се осъществява в сътрудничество и след консултации с 
представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите. Опирайки се на горепосочения член, изразяваме следното 
становище, относно незаконосъобразни разпоредби в изготвения проект на 
постановление за изменение Устройствения правилник на Селскостопанска 
академия. От параграф 8 на проекта на МПС е видно, че предстои закриване на 
Института за информационно осигуряване на системата, като активите, 
пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закрития институт 
преминават /се поемат/ към ЦУ на ССА, който се явява правоприемник. От 
мотивите към проектопостановлението става ясно, чемдейността на закрития 
институт не се прекратява, а неговите функции преминават в ЦУ на ССА,  като 
отдел „Информационно осигуряване на системата“. При това положение е 
налице една промяна само в организационно-правната форма на управление. 
Когато дейността се запазва,  макар и преминала при друг работодател, не е 
налице закриване /ликвидация/ по смисъла на чл.328 ал.1 т.1. Щом това е така, 
то работниците и служителите, осъществяващи тази дейност, преминават 
заедно с нея по силата на чл.123 от КТ към новия работодател, трудовите им 
правоотношения на основание цитирания член123 от КТ се запазват, 
следователно не могат да бъдат прекратени по чл.328 ал.1т.1 от КТ. При така 
изяснената фактическа обстановка се налага извода, че разпоредбата в 
проектопостановлението, на основание на която трудовите правоотношения на 
работниците и служителите от закрития институт се прекратяват, поради 
закриването му на основание на чл.328 ал.1т.1 следва да отпадне като 



 
незаконосъобразна. Изразеното от нас становище съответства напълно и с 
постоянната практика на ВКС, съгласно която „в случаите  на преминаване на 
дейност от един работодател към друг, трудовите правоотношения на 
работниците и служителите се уреждат по реда на чл.123 КТ, а не се 
прекратяват“. 

Освен това, от м. януари в някои от структурните звена в системата на 
ССА не се изплащат дължимите обезщетения  по чл.222 ал.3 при прекратяване  
на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тогава, неясно кога  
и как ще бъдат изплатени обезщетенията при едно незаконосъобразно 
уволнение по чл.328 ал.1 т.1 на всички работници и служители от Института  за 
информационно осигуряване на системата. При условие, че бъдат уволнени по 
чл.328 ал.1 т.1 , а  не се приложи чл.123 от КТ, ще бъде натоварена системата 
с огромен финансов ресурс, какъвто  в ССА липсва, а и ще се заведат съдебни 
дела. 

В параграф 9 от същото проектопостановление е посочена общата 
численост както на Централно управление /66/,  така и на научните институти - 
2 540, които са отделни юридически лица, налице е непълнота в уредбата и 
най-вече липсва яснота за работниците и служителите. Още повече, че 
текстове в проектопостановлението уреждат преобразуване, закриване, 
вливане на отделни юридически лица, а не посочват с каква численост ще 
бъдат същите. 

Приемаме, че извършваните промени са необходими в изпълнение на 
Решения на МС  за оптимизация на държавната администрация, но считаме че 
разпоредбите в нормативните актове трябва да се прецизират и да 
съответстват на императивните разпоредби на трудовото законодателство и на 
установената практика на ВКС. 

Федерацията на независимите синдикати от земеделието алармира с 
изключителна загриженост за неясната съдба на трудовите правоотношения  
на работниците и служителите.  
Като разчитаме на Вашата социална отговорност и на ползотворното ни 
сътрудничество смятаме, че посочените проблеми могат да бъдат уредени с 
разбиране и компетентност. 
    
 
                                                    С уважение,  
                                                                   Светла Василева 
                   Председател на ФНСЗ 
                                                                           


