
 
                  

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
ОТНОСНО: БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В 
СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И 
СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПО-БЛАГОПРИЯТНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ДЕЙНОСТТА НА БАБХ, СЪС ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 
02.05.2012 – 02.05 2014 г. 
 

Уважаеми колеги синдикални председатели,  
Уважаеми колеги синдикалисти,  

 
 Във  връзка с подписаните на 02.05.2012г. Браншов колективен трудов 
договор на работещите в системата  на БАБХ и Споразумение за държавните 
служители Ви предоставяме следната информация:  
1. Преговорите по горепосочените документи се водиха на ниво бранш и 
административно ръководство. От страна на синдикатите в преговорите 
участваха д-р Маргарита Янакиева, председател на БСС на БАБХ – КНСБ и 
Светла Василева, председател на ФНСЗ–КНСБ, а от страна на 
административното ръководство участваха г-жа Севделина Чепелова, директор 
Дирекция „Финансово-стопанска дейност” и г-жа Анита Пашова, директор  
Дирекция „Правна”, упълномощени от изпълнителния директор на БАБХ д-р 
Йордан Войнов. 
2. Новите клаузи в БКТД и Споразумението са съобразени освен с промените, 
настъпили в законовата уредба – Кодекс на труда и ЗДСл., така и с 
променената реалност и отношение на управляващите. Запазването на 
постигнатите клаузи бе наша първостепенна задача, сложността при 
договарянето идва от прилагането на Кодекса на труда и Закона за държавния 
служител, които са със различен аспект на действие и преговаряне. За 
удовлетворяване на интересите на работещите по трудови и служебни 
правоотношения в една и съща организация, се изискват доста усилия за 
преодоляване на неравнопоставеността или изравняване на условията. 
За работещите по трудово правоотношение, съгласно диспозитивните 
разпоредби на Кодекса на труда има възможности чрез БКТД да договаряме 
по-големи размери на отпуски, обезщетения, социални норми. Това право 
използваме при всички преговори, поради което в годините назад успявахме да 
извоюваме размери на платен годишен отпуск от 22 до 28 дни, съгласно чл.155  
ал.4 от КТ, а  за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 6 работни 
дни (съгл. Приложение).  
3. След преминаването на голяма част от работещите от системата на НВМС 
от трудови правоотношения към служебни правоотношения, за синдикалните 
членове се подписва Споразумение за държавните служители (съгласно Закона 
за държавния служител), в което договаряме допълнителен платен отпуск до 



12 дни за ненормирано работно време и за тях. По този начин и на двете 
категории работници и служители се договаряха почти един и същи размер 
отпуск. 
4. В последната промяна на ЗДСл бе отменен допълнителния платен отпуск в 
размер на 15 дни, съобразно длъжността (Д. В. бр. 58, м.11, 2010г.). Отпускът 
на държавния служител се изравни с отпуска на работниците и служителите по 
трудово правоотношение, разписан в КТ, с което се обезсмислят текстовете на 
ЗДСл. Необоснованото отнемане на отпуска е в противоречие с характера на 
извършваната специфична, натоварена с големи отговорности работа на 
държавните служители. Единствената възможност за по-голям размер на 
платен отпуск остана чл. 50ал.2 от ЗДСл - ”За изпълнение на  задълженията 
извън работно време държавния служител има право на допълнителен 
платен отпуск до 12 дни”. Редът за ползването на този допълнителен отпуск 
се определя от органа по назначаването. Съгласно този текст от Закона, в 
Споразумението за държавните служители договаряме допълнителни дни за 
ненормирано работно време, което се доказва при определени от 
ръководството условия за изпълнение на задълженията след изтичане на 
работното време в рамките до 12 дни. 
За съжаление след многократно изискваните справки от структурните звена на 
министерствата за дължимите отпуски на работещите след 2009 г. се установи,  
че са натрупани и неизползвани голям размер дни отпуск. В резултат на което 
последва решение на Министерски съвет от 17.01.2012г., с което се 
«препоръчва на ръководителите на администратинвните структури при 
спазване разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона на държавния 
служител да предприемат мерки за определяне на еднакъв размер на 
допълнителния платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен 
ден за държавните служители и работещите по трудово правоотношение в 
държавната администрация в рамките на 5 работни дни.» 
При  преговорите  водени  през април 2012 г. Ръководството на БАБХ заяви, че 
няма да отстъпи от позицията си за изравняване на размера на платения 
годишен отпуск за  работещите по трудовите и служебните правоотношения и 
ще се придържа към решението на МС. Независимо от това успяхме да 
договорим платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни  за работещите 
по трудови правоотношения  и  за работещите по служебни правоотношения – 
25 дни (при законови разпоредби в КТ 20 дни и според ЗДСл -20дни).  
5. Договорката със административното ръководство е, че допълнителните дни в 
размер на 5  дни за работниците и служителите по трудови правоотношения и 
за държавните служители за синдикалните членове, ще се ползват като 
договорен основен платен отпуск, независимо че са посочени членовете от КТ 
и ЗДСл за ненормирано работно време – това няма да се доказва, каквато 
практика имаше преди време. За обезщетенията по Чл.222 ал.3 от КТ при 
прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст отново  
бе поставено условие да бъдат изравнени с обезщетенията  на работещите по 
служебни правоотношения съгл. Чл.106 ал.1 т.5 и ал.3 (При работа  при един и 
същ работодател през последните 10 години – обезщетение в размер  на 
брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца). Но практиката 
показва, че голяма част продължават да работят след навършване на  
пенсионна възраст, тъй като в КТ отпадна текста  за едностранно прекратяване 
на трудовия договор от страна на работодателя и може да бъде уволнен 



едностранно само работник или служител, които е придобил и упражнил 
правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Всички останали 
социални клаузи са запазени както в БКТД така и в Споразумението за 
държавните служители. Когато говорим за равнопоставеността на двете 
категории работещи в държавната структура трябва да отчитаме и усилията на 
синдикатите и най-вече на ръководството на БАБХ за осигуряване на 
финансовите средства за работно облекло и за работещите по трудови 
правоотношения в същия размер, какъвто се дължи на работещите по 
служебни правоотношения. Всеки синдикален председател трябва да е 
запознат със сключените договори, със срока на действие и приложение.  
6. Синдикалният актив на ФНСЗ-КНСБ започна преговорите в законовите 
срокове, но си задаваме въпроса, къде в този процес беше синдикалният актив 
на КТ «Подкрепа» и защо не е проследил кога приключват старите договори и 
не е поставил своите искания?  На това само те могат да отговорят.  
7. Ръководставото на ФНСЗ изразява искрена благодарност за 
инициативността на председателя на БСС при БАБХ-КНСБ, д-р Маргарита 
Янакиева  и на г-жа Севделина Чепелова, която направи всичко възможно, 
независимо от ограничения бюджет на Агенцията за 2012 г. в параграфите за 
работна заплата, за да запази процента за придобит трудов стаж и 
професионален опит, както и другите допълнителни възнаграждения, защото с 
изтичането на действието на договорите, тези допълнителни възнаграждения 
можеха да останат в размерите, определени в наредбите (вместо 1 % - 0,6 %, 
вместо 100лв. за доктор – 15лв. за доктор на науките, вместо 160 – 50 лв.  и др., 
а разликите са очебийни!).  
 
В заключение е необходимо да припомним още веднъж, че постигнатите 
резултати и за двете катгории работещи - по-голям размер на отпуски, 
работно облекло, социални клаузи и защита – са благодарение на усилията 
на синдикатите, на разумното и компетентно водене на преговорите, на 
разбирането от страна на административното ръководство.  
Сключените договори са гаранция за правата на нашите синдикални членове и 
наш ангажимент е да не допускаме нечленвуащите работници и служители в 
синдикалната организация да ползват по-благоприятните условия на труд 
разписани в БКТД и Спарозумението.  
 
 
 
 
 
 
      Със синдикален поздрав,  
        Светла Василева,  
        Председател ФНСЗ 


