
 
Изх.№ 92/19.12.2011 г.         
София      ДО 
      ДОЦ. ГЕОРГИ КОСТОВ 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
      СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
      
    Уважаеми доц. Костов, 
 

На 7.12.2011г. в гр.София Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието проведе своя редовен Конгрес, на който  като делегати от ССА 
присъстваха 41 души. На браншовото заседание, което се състоя в същия ден, 
синдикалистите бяха запознати с паметната записка от проведената на 18.11.2011г.  
наша съвместна среща. Присъстващите на браншовото заседание синдикални 
председатели поставиха следните въпроси и проблеми:  Съгласно поетия 
ангажимент от ръководството на ССА да се проведе дебат по Проекта на Закона за 
ССА със синдикалния актив /след 15.01.2012 г/. За Ваша информация на проведеното 
последно заседание на ОСТС към МЗХ зам. министър Светлана Боянова предложи 
като решение обсъждането на Проекта на Закона за ССА да се състои на следващото 
заседание   на ОСТС.  

С безпокойство беше поставен въпроса със закъснелите работни заплати в 
държавните предприятия. Ръководството на ФНСЗ следи Вашите усилия за 
нормализиране на ситуацията и  предаде изказаните от вас уверения, изплащането на 
работните заплати на всички работници и служители да стане преди предстоящите 
празници, както и дължимите обезщетения  по чл.222 ал.3 /при прекратяване на 
трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право 
на осигурителен стаж и възраст/. Независимо от това е необходимо в най-скоро време 
да се изясни статута на научните работници в държавните предприятия, изпълняващи 
задачи и проекти, относно регулярното  им заплащане. 

На проведената среща на 18.11.2011г. Вие подробно ни запознахте с 
предстоящите структурни промени, както и с по-големите правомощия на 
Управителния съвет при промяна числеността на персонала, което взаимно 
одобрихме. 
  Във връзка с изготвения проект на постановление за изменение на 
Устройствения правилник на ССА изразяваме следното становище: 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, че 
дейността 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 чл.123 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 Вие сам признахте, че в системата на ССА в някои от 
структурните звена 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 незаконосъобразното 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 проекто постановлението 
уреждат преобразуване, закриване, вливане на отделни юридически лица, а не 
посочват с каква численост ще бъдат същите. 

Убедени сме, че извършваните промени са необходими в изпълнение Решения 
на МС за оптимизация на държавната администрация, както и за облекчаване бюджета 
на ССА, но считаме, че ведно с увеличаване правомощията на Управителния съвет 
предварително е необходимо  да бъде изяснена ситуацията  и най-вече числеността 
на закритите звена и на новосъздадените отдели, въпреки че Вие ни информирахте, че 
това намаление няма да засегне широк кръг от хора, реално заети в Академията.  

Но, желаем правилно да бъдем разбрани, работниците и служителите от 
посочените структурни звена са в неизвестност - колко и по какъв начин ще бъдат 
освободени. Разчитаме, че  ще спазите клаузите на КТД, необходимите съкращения да 
бъдат обсъдени със синдикалните ръководства по места,  за да се избегне социалното 
напрежение. В процеса на ползотворното ни сътрудничество и доказаната социална 
отговорност, се надяваме  взаимно да се информираме  и спестим  трудови спорове. 

 
Преди няколко дни бяхме запознати с протокола от проведеното синдикалното 

събрание на ИКХТ, което Ви препращам. За съжаление не познавам обстойно 
ситуацията в този институт, но съм притеснена от случващото се  - съдебни дела, 
доноси, делене на синдикати, сигнали   от авторитетна научната общност. Желанието 
на всички е да се работи на проектен принцип и в колектив. Тук не е ясно как ще се 
осъществи, след като цари  агресия и негативизъм. В  съвместната ни дейност с 
колегите от КТ”Подкрепа” винаги съм била достатъчно коректна и толерантна , 
коментари , относно техни прояви никога не съм правила.В поделенията на ССА при 
посещенията си  никога не  разделям синдикалните членове на КНСБ и КТ Подкрепа -
всички са се ползвали с еднакво уважение.Държа да запазим и двете организации , но 
нека спазваме правомощията , които са  дадени на синдикати и работодатели   от 
закона.  

Предлагам да потърсим начин, с общи усилия да нормализираме  създалата се 
ситуация. 
 
                             
 

  С уважение,  
                                        Светла Василева  
                                    Председател на ФНСЗ 


