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Въведение
Брошурата се разработва в рамките на европейски
проект VS/2012/003/0305 „Информирани и опитни за устойчиво земеделие”, финансиран от Европейския съюз, ГД „Заетост,
равни възможности и приобщаване” на Европейската комисия
по Бюджетна линия BL 040303.
Тази брошура е издадена на два езика – български и английски, за да се ползва от синдикални активисти, представители на работниците и служителите, от представители на
работодателски структури, на мениджмънта на предприятия
в сектор Земеделие и други заинтересовани от развиване на
ефективен социален диалог в сектора и издигане на гражданското съзнание, а също така да даде по-подробна информация
за състоянието на системата за информиране и консултиране в България на партньорите ни в този проект.
Целта на разработката е да направи обстоен преглед
на законодателството в областта на информирането и консултирането . Възможностите и пропуските при прилагането
на закона в сектор Земеделие в България, пречупени през спецификите на отрасъла, структурата на земеделските предприятия и заетостта в тях,организацията и разпределението
на работното време. Непрекъснатите структурни промени,
наложени от политическата, икономическата конюнктура,
често предизвикват социално напрежение и възникване на
конфликти.
Познавайки нормативната уредба и възможностите за
прилагането и от двете заинтересовани страни – работници
и служители, от една страна и работодатели, мениджмънт
от друга – но най-вече участвайки информирано и активно в
процесите на управление на предприятието, могат да бъдат
преодолени сериозни и сложни конфронтации и постигнати помалко загуби за участниците в тях.
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Този материал е разработен въз основа на експертния
принос на юристи, синдикалисти, изследователи, както и позовайки се на дългогодишния опит на синдикалните активисти на ФНСЗ във воденето на социален диалог в различните
браншове на сектора и търсенето и прилагането на различни
ефективни мерки – споразумения, социални клаузи или програми за смекчаване на социалните последици от структурни
промени и ликвидации. Благодарност дължим на участниците
в Националния семинар на социалните партньори от земеделието, проведен през ноември миналата година. В хода на полезната дискусия и целенасочената работа на форума, успяхме
да изведем и систематизираме препоръките за подобряване
на процеса по информиране и консултиране в сектора. Тези
препоръки ще бъдат адресирани чрез националния секторен
съвет към Законодателя, с което вярваме, че ще подобрим
състоянието на работещите и служителите в сектора и ще
засилим участието им в управлението.
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Уважаеми читателю,
Изкушени сме да те занимаваме с тази
скромна информационна брошура, защото в работата ни на активни синдикалисти и социално отговорни партньори
в сектор Земеделие от години наблюдаваме явлението на недостатъчна
информация по отношение на нашите
Светла Василева
фундаментални граждански права. И в
Председателят на
ФНСЗ
това няма особена новост, защото законодателството е динамичен процес.
С направените през 2006 г. промени в трудовото законодателство у нас, бе създаден и изграден българския модел на информирането и консултирането
на работниците и служителите и процедурата за тяхното
осъществяване в България, фактите обаче говорят, че тази
система се използва недостатъчно от участниците в нея, и
особено от работещите.
При проведеното наше изследване сред работещи в
земеделието на въпроса „Запознати ли сте със законодателството, което въвежда общата рамка за информиране и консултиране (Директива 2002/14 ЕС), респондентите отговарят утвърдително, като уточняват, че познанията им са в
различна степен попълнени.
Изследването, което проведохме за целите на проекта
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)
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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, информирането по основните трудови
права на работещите в тях ще продължи, но изводът е, че
е необходима целенасочена кампания за популяризиране и активно ползване на възможностите за упражняване на права
на работещите в трудовия живот. Това е пътят за реалното
възприемане на европейските стандарти в нашата трудово
правна практика.
Днес повече от всякога при провежданите непрекъснатите промени на работната среда са ни нужни информираност, диалог, знаещи и осъзнати социални партньори в сектора, които да използват и развиват системата за информиране и консултиране в повече земеделски предприятия, където
участието на работещите в управлението превръща потенциала на човешкия ресурс в мощен двигател за развиване на
модерно и устойчиво земеделие в България.
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Информиране и консултиране на
работниците и служителите
и участие на работниците –
основни аспекти на европейското
законодателство и мястото му в
националното ни законодателство

Правната рамка на информиране и консултиране
1. Причини за създаване на нормативната уредба на института за информиране и консултиране.
Основната причина за създаване на специална уредба по
въпросите на информирането и консултирането е поетото
от Законодателя задължение във връзка с присъединяването
ни към Европейския съюз за хармонизиране на националното ни
законодателство с нормите на европейското право. Тези норми се съдържат в редица директиви на ЕС, конвенции на МОТ,
както и в редица международни актове, каквато например е
Европейската социална харта, ЕСХ, ратифицирана от република България и част от вътрешното ни законодателство.
2. Систематичното място на уредбата за информиране и консултиране.
Директива 2002/14 ЕО на Европейския парламент и на
Съвета на ЕС за създаване на обща рамка за информация и
консултация на работниците и служителите в Европейската
общност бе транспонирана в българското законодателство
през 2006г. със Закона за изменение и допълнение на Кодекса
на труда /обн. ДВ, бр. 48 от 2006г./, в сила от 01.07.2006г. С въвеждането на няколко изцяло нови текста в Кодекса на труда
бе създаден и изграден българския модел на информирането и
консултирането на работниците и служителите и процедура-
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та 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 и начинът на определяне на представители на работниците и служителите, с които ще се провеждат тези процедури, съответно и правата и задълженията на представителите на работниците и служителите. Създаде се нов раздел II
„Общи правила за информиране и консултиране” в глава шеста
на КТ „Основни задължения на страните по трудовото правоотношение”. Тази уредба се съдържа съответно в членове:
130, 130а, 130б, 130в, 130г. Разпоредбите на посочените членове са съобразени с изискванията на чл. 21 от ЕСХ, в който е
установено задължението на работодателя за информация и
допитване до работниците и служителите или техните представители, както и с тези, установени в директива 2002/14/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2002г. за
създаване на обща рамка за информиране и консултиране на
работниците и служителите в Европейската общност.
Освен посочените по-горе членове на вътрешното ни
законодателство, в Кодекса на труда се съдържат и редица
други текстове по въпросите на колективното информиране
и консултиране и такива са: чл. 136а (при въвеждане на едностранно удължаване на работното време от работодателя);
чл.138а, ал. 2 и 3 (еднократно въвеждане на непълно работно
време от работодателя); чл.139а (въвеждане на ненормиран
работен ден); чл.173, ал. 1 (утвърждаване графика за ползване
на работниците и служителите на платения годишен отпуск
за същата календарна година); чл. 181, ал. 2 (издаване на правилник за вътрешния трудов ред).
Всички посочени актове на работодателя, които той
има право да осъществи, ще са законосъобразни, ако преди
въвеждането им са консултирани с представителите на ра-
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ботниците и служителите, в лицето на синдикалните органи и представителите по чл. 7, ал. 2 КТ. Разпоредба, която с
императивни норми, задължава работодателя да предостави
информация и да проведе консултации с представителите на
работниците и служителите се съдържат и в други закони.
Такива са Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
ЗЗБУТ, Закона за насърчаване на заетостта, ЗНЗ и др.
Нормите, които установяват общото задължение на работодателя за информиране и консултиране - Общата законова рамка за информиране и консултиране - се съдържат в чл.
130 ал. 1-3 от КТ.
Ал. 1 на чл. 130 установява конкретно на кои представители работодателят е длъжен да предостави информация,
с кои трябва да проведе предварителните консултации. Това
са: на първо място представителите на синдикалните
организации, а така също и на представителите по чл. 7,
ал. 2 и чл. 7а от КТ - представителите на работниците и служителите по информиране и консултиране,
ако такива има избрани от общото събрание на работниците
и служителите в предприятието. В предприятията, включително и в предприятия, които осигуряват временна работа по
смисъла на чл.107 р от КТ (нов; Д. В., Бр.7 от 2012г. в сила от
05.12.2011г.) с 50 и повече работници и служители, както и в
организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание (събранието на пълномощниците) избира от своя състав
новия вид представители с предназначението за осъществяване на консултирането и информирането по чл.130в и чл.130г
от КТ. Численият състав на предприятията и поделенията (с
50 и повече работници и служители и съответно 20 и повече
работници и служители) се определя от средномесечния им
списъчен състав през предходните 12 месеца, които са били
в трудово правоотношение с работодателя, независимо от
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основанието, на което трудовото право отношение е възникнало. Броят на представителите на работниците и служителите за информиране и консултиране е определен в чл.7а, ал.3
от КТ според общия брой на представляваните работници и
служители в предприятието или поделението. Той е следният: за предприятия от 50 до 250 работници и служители – от
3 до 5 представители; за предприятия с над 250 работници
и служители – от 5 до 9 представители; за организационно
и икономически обособени поделения, в които работят повече от 20 работници и служители - от 1 до 3 представители.
Кандидатурите за избор на представители на работниците и
служителите за информирани и консултиране могат да бъдат
предлагани от отделни работници и служители, както и от
представители на синдикалните организации в предприятието. Основните функции на представителите на работниците и служителите за информиране и консултиране са определени конкретно в чл.130в и чл.130г от КТ. Редът за провеждане на избора на представители от общото събрание (неговото свикване, ръководство и същинско провеждане), както и
начинът на гласуване - тайно или явно - се определя от самото
общо събрание. Решението за избора се приема с обикновено
мнозинство,т.е. повече от половината от присъстващите на
събранието работници и служители. Добре е да се знае, че въпросите, които са от компетентност на представителите
за информиране и консултиране и определени от законодателя
в чл.130 в и чл.130 г от КТ, по своята същност са все въпроси
от текущата дейност на предприятието и поделението,
от които на практика зависи съдбата на трудовите отношения на работниците и служителите, респ. постоянността на
тяхната работа и размера на трудовите им доходи. Затова
интересът им диктува, тази информация да бъде представяна редовно от работодателя на техните(на работниците и
служителите) представители, а чрез тях тази информация да

11

Наръчник

За подобряване на процеса на информиране и консултиране и активно
участие на работещите и служителите в Земеделието в България

достигне до всеки отделен работник или служител.
Своевременно получената информация е необходима, не
само да се знае какво е положението/състоянието на предприятието, но защото тя е част от сигурността в работата
и в живота им.
Съгласно ал. 2 на чл.7а от КТ общото събрание (събранието на пълномощниците) може да вземе решение да не
избира нарочни представители по чл.7а от КТ, а да
предостави техните функции на ръководствата на
синдикалните организации в предприятието.
Впрочем, в значителна част от предприятията, институтите, бюджетни организации и други в системата на отрасъл „Земеделие” вече е практика общото събрание на работниците и служителите да не избира представители по
чл.7 а от КТ, а възползвайки се от цитираната разпоредба
да предоставя функциите по информиране и консултиране на
синдикалните ръководства в предприятието. Това решение
на общото събрание е взето свободно, без натиск отвън, а
единствено мотивирано от обстоятелството, че синдикатите в предприятието се отличават с най- добра организация,
имат компетентната помощ от синдикалните формирования
на по-високите нива и богата традиция в представителство
и защита на интересите и трудовите права на работниците и служителите. В тази връзка синдикалните организации
притежават богат опит от успешно водене на преговори и
постигане на резултати за установяване на по-благоприятни
условия на труд, в това число и по въпросите, свързани със
запазване на заетостта и договаряне на провежданите подготвителни мерки, когато съществува заплаха за заетостта.
Практиката ни показва, че редица въпроси от компетентността на представителите по чл.7а от КТ, синдикалните
ръководства решават не толкова чрез сключване на отделни
споразумения по отделните проблеми, а по-трайно и по-дъл-
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говременно, чрез постигнати договорености в сключения с
работодателя колективен трудов договор. Тази наша практика е в съответствие с ал.5 на чл.130 от КТ, съгласно който с
колективен трудов договор или със споразумение могат да се
договорят и други практически мерки за информиране и консултиране на работниците и служителите, освен посочените
в закона. Идеята на законодателя, обективирана в цитираната законова разпоредба е много полезна за практиката.
Но тази разпоредба следва да бъде променена при едно
бъдещо изменение на Кодекса на труда, защото в нея – като
страна по КТД, са посочени представители по чл.7а КТ. Това е
незаконосъобразно, защото ноторен факт е, че само синдикална организация може да е страна по КТД.
ϽϽМандат на представителите на работниците
и служителите
Уредбата на мандата на представителите на работниците и служителите се съдържа в чл.7 б КТ, въведен със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИДКТ/
(ДВ, бр.48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.). От ал.1 на чл.7 б
от КТ е видно, че мандатът е въведен за точно определени
видове представители на работниците и служителите. Те са:
ϽϽтези, които представляват общите интереси на
работниците и служителите пред работодателя и
пред държавните органи по въпросите на трудовите и
осигурителните отношения - по чл.7, ал.2 КТ;
ϽϽтези, които са избрани на основание чл.7а с нарочно
определената в закона цел - за информирането им от
работодателя и консултирането с тях по въпроси,
отнасящи се за предстоящите изменения в дейността
и икономическото състояние на предприятието, за
положението, структурата и очакваното развитие на
заетостта, за броя на работниците и служителите,
изпратени от предприятие, което осигурява временна
работа или за намеренията си да ползва такива
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работници и служители, както и за предвижданите
подготвителни мерки, в случаите, когато е налице
действителна заплаха за заетостта, за възможните
промени в организацията на труда в предприятието,
в т.ч. при въвеждане на надомна работа и работа от
разстояние.
Мандат с посочена в ал.1 на чл.7б от КТ продължителност се отнася и за представените по чл.7а, ал.2 КТ. Такава
хипотеза е налице, когато общото събрание по собствена
преценка е взела решението да предостави функциите по информирането и консултирането по чл.130в и 130г от КТ да
се осъществяват от представители, определени от ръководствата на синдикалните организации или да се осъществяват
от представителите, които представляват общите интереси на работниците и служителите - тази по чл.7, ал.2 от КТ.
Съгласно изречение първо на ал.1 на чл.7б КТ, посочените по-горе представители на работниците и служителите от
предприятието или за такива от организационно и икономически обособено поделение, се избират за срок от една до три
години. Като не е фиксиран точно срока, за който са избрани/
определени/ представителите на работниците и служителите, законодателят е гарантирал свобода на общото събрание,
а в случаите на чл.7а, ал.2 - на ръководствата на синдикалните организации сами да определят при всеки конкретен избор
срока, в който съответните представители ще изпълняват
функциите си. Най-краткият мандат за представител е от
една година, а най-продължителният - от три години. Същевременно законът не определя максималния брой мандати за
всеки един представител. Това на практика означава, че ако
съответния представител добросъвестно и ефективно е изпълнявал своите функции, той би могъл да бъде избиран за толкова мандати, за колкото реши общото събрание на работниците и служителите, респективно синдикалните ръководства
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при делегирано право да определят такива.
В случаите, когато се касае за изтекли срокове за изпълнение на функции на представители по чл.7, ал.2 КТ, би могло
да се приложи законодателното решение, съдържащо се в разпоредбата на чл.130, ал.2 КТ. А то е: работодателят предоставя информация, провежда консултации и съгласуване в предвидените от закона случаи само със синдикалните организации, когато в предприятието няма избрани представители по
чл.7, ал.2, или когато някой откаже да участва в процедурата
по информиране и консултиране.
В изречение второ на ал.1 на чл.7б законодателят е установил правилото - представителите по чл.7, ал.2 и чл.7а да
се освобождават и предсрочно. Това може да се извърши само,
ако са налице някои от предпоставките, визирани в точки 1-4
на същата алинея. Законодателното решение е отразено в
императивна форма - „те се освобождават предсрочно“.
Нормата в тази й редакция дава основание да се направят
два извода. Първият от тях е, че предсрочното освобождаване на представителите на работниците и служителите задължително се осъществява, щом като е налице някой
от случаите, посочени в т.1-4, т.е. без каквато и да е преценка
от страна на избирателното тяло. Вторият от изводите е,
че общото събрание в случаите на чл.7а, ал.3, ръководствата
на синдикалните организации не могат по своя инициатива и
при наличието на други обективни причини, които не могат да
се подведат към случаите по т.1-4, да се освободят предсрочно избраните представители. Посоченото законодателно решение не е от най-сполучливите по наше мнение, още повече,
че посочената норма не е в пълно съответствие с чл.6а, ал.1
КТ, съгласно която общото събрание само определя реда за
същата.
Предпоставките, при наличието на която и да е от
тях, избраният представител по чл.7, ал.2 и чл.7а КТ да се ос-
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вобождава предсрочно са следните:
1. Когато лицето е осъдено за умишлено престъпление
от общ характер. Престъпленията от общ характер са посочени в Наказателния кодекс. Следователно, за да бъде предсрочно освободен от функциите си представителят на работниците и служителите по смисъла или в съответствие
с чл.7б, ал.1, т.1 КТ, трябва да е налице осъждането му с
влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и при установена форма на вината - умисъл.
2. Когато представителят системно не изпълнява
възложените му функции. Тези функции са законово определени и не бива в никакъв случай да се смесват с неизпълнение на конкретните трудови задължения на лицето, които
произтичат от характера на извършената от него работа по
трудов договор, от задължения, вменени му с длъжностната
характеристика, КТ и редица вътрешни актове в предприятието. Функциите на лицето - в качеството му на представител
на работниците и служителите по чл.7, ал.2 КТ и чл.130, ал.2 и
3 КТ. Такива функции конкретно са определени и в нормите на
чл.130а, 130б, 130в и 130г КТ. За да може съответният представител да бъде законосъобразно освободен, неизпълнението на
функциите му трябва да представлява не еднократен акт, а
„системно неизпълнение“. Именно изискването за системност
предполага, че е необходимо да е налице неизпълнение на такива функции три или повече пъти.
3. При обективна невъзможност да изпълняват
функциите си повече от 6 месеца. При тази предпоставка
става дума за това, че въпреки желанието на съответния
представител, той наистина обективно е възпрепятстван
ефективно да изпълнява функциите, за изпълнението на които е избран. Обективната невъзможност се дължи на някакви
конкретни, действителни причини, които са настъпили след
избора на съответното лице. Законът определя, че тази обек-
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тивна невъзможност трябва да продължава повече от 6 месеца. Като се има предвид колко бързо следва да реагират
представителите по чл.7а при една информация от страна на
работодателя във връзка с промяна в организацията на труда
или на положението и структурата за заетостта, този дълъг
срок, след който може да бъде освободен представителят по
т.3 на чл.7б, наистина е неоправдан. Нашето мнение е, че би
било по-правилно, ако избирането и освобождаването на тези
представители в рамките на задължителния мандат става
по решение на общото събрание, като членовете му гласуват
по своя свободна преценка, без да са обвързани от каквито и
да са нормативни условия. При едно бъдещо изменение на КТ
правото за предсрочно освобождаване на представителите
на работниците и служителите не бива да се формализира и
да е допустимо само при изчерпателно изброени основания.
4. По тяхно искане - тази изрична предпоставка предполага, че щом като съответния представител по чл.7, ал.2
или по чл.7а депозира пред общото събрание на работниците
и служителите искане за освобождаването му от изпълнение
на функциите си като такъв, неговото желание следва да бъде
уважено. Законът не изисква това желание да бъде мотивирано, но няма и пречка лицето да изложи своите мотиви за това.
Законът не определя, когато на мястото на предсрочно
освободения представител се избере друг такъв, дали той ще
изпълнява функциите си в рамките на мандата на освободения, или ще бъде избран за представител на свое собствено,
самостоятелно основание. По наше мнение, тъй като представителите по чл.7, ал.2 и чл.7а не формират специален колегиален орган, то мандатът на новоизбрания представител
ще бъде такъв, какъвто е определен при избора му - най-малко
една, но не повече от три години.
В ал.2 на чл.7б КТ се урежда положението, но само на
представителите по чл.7а, ал.2, при промяна на работодателя
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по чл.123,ал.1 ККТ. В нея се съдържат две хипотези.
Първата от тях урежда случаите, когато реорганизираното предприятие, част от него, и дейността или част от
нея запази самостоятелността си. В тези случаи и представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 запазват положението и функциите си при същите условия, вид
и обем, каквито са имали преди промяната. И това важи до
момента на избиране на нови представители, но за не повече
от една година от датата на промяната.
При втората хипотеза - ако след промяната на
работодателя, предприятието, дейността или част от предприятието или дейността не запази самостоятелността
си, мандатът на избраните представители на работниците
и служителите се прекратява. В тези случаи работниците и
служителите, които са преминали при новия работодател, се
представляват от представителите на работниците и служителите в предприятието, в което са преминали. Тук би могло да се каже, че изречение второ на ал.2 на чл.7б от КТ не
въвежда съвсем точно чл.6, ал.1, изр.4 на Директива 2001/23/
ЕО, съгласно който работниците и служителите от реорганизираното предприятие, което е загубило самостоятелността
си, имат за свои представители тези на работниците и служителите в предприятието, в което са преминали на работа,
но само до избора на нови представители в определен срок
след промяната. В ал.2 на чл.76 КТ не се съдържа уредба за
положението и функциите на представителите по чл.7а КТ.
ϽϽПрава и задължения на представителите на
работниците и служителите в предприятието
Правната уредба на правата и задълженията на представителите на работниците и служителите в предприятието се отнася и за двете групи представители - представителите на работниците и служителите за участие в
обсъждането и решаването на въпроси на управление на предприятието по чл.7 ал.2 КТ и представителите за информиране
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и консултиране на работниците и служителите по чл.7 а КТ.
Макар, че съществуват различия между тях във функциите и
кръга на въпросите, по които те осъществяват представителството на интересите на работниците и служителите в
предприятието, съществуват и важни общи черти помежду
им. И те са: и двете групи осъществяват представителство
на един и същ кръг лица, избират се от един и същ орган по
един и същ ред и т.н. Правната уредба на общите им права и
задължения се съдържат в чл.7 в, ал.1 т.1-6 от КТ както следва:
99да бъдат информирани от работодателя по „начин, който им позволява да оценят евентуалното
въздействие на предвидените от компетентните органи мерки”. Тази формулировка е много
обща, достатъчно неясна, но всъщност предоставя възможност представителите на работниците и служителите по чл.7а или синдикалните
ръководства, на които са представени техните
функции да получават от работодателя ясна,
точна и разбираема информация по въпроси от
дейността на предприятието;
99да получават необходимата информация в определените за това срокове и във всеки случай своевременно;
99да участват в процедури по консултиране с работодателя и да изразяват свободно становището
си на срещи, дискусии, заседания и други подобни
организационни форми по предложените от управителните органи мерки;
99да изискват срещи с работодателя, в случаите,
когато се налага да го информират за поставените от работниците и служителите въпроси.
Това всъщност е една от особено полезните форми на
социален диалог. За да могат ефективно да управляват изброените по-горе права законодателят е постановил че:
ϽϽПредставителите на работниците и служителите
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да имат право на безпрепятствен достъп до всички
работни места в предприятието или поделението.
Всъщност това право кореспондира с правата на
представителите на синдикалните организации по чл.
406, ал.2,т.2 от КТ, които наред с представените им
функции по чл.7а КТ, запазват правата си на сигнална
функция;
99да участват в обучение във връзка с упражняването на техните функции. Такова обучение най-вече
се организира от висшестоящия синдикален орган
в лицето на браншовата или отрасловата синдикална организация.
Задълженията на представителите на работниците
и служителите са две и се съдържат в т.1 и т.2 ал.2 на чл.7 в
КТ а именно:
99те са длъжни да информират работниците и служителите за получената информация от работодателя и за резултатите от проведените консултации с него;
99да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията,
която им е предоставена от работодателя по т.1
и 2 на ал.1 на чл.7 в КТ, която им е предоставена с
изискване за поверителност, докато са представители на работниците и служителите, както и
след преустановяването на функциите им;
99С колективния трудов договор или с отделно споразумение може да се уговори,че представителите
на работниците и служителите /както и представителите на синдикалните ръководство, когато са
им предоставени от общото събрание функциите
по информиране и консултиране/ когато е необходимо и с оглед на задълженията им, могат да
ползват намалена продължителност на работното
време, допълнителен отпуск и др. подобни.
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ϽϽОбщи правила за информиране и консултиране
Информирането представлява предоставяне на информация от работодателя на данни, факти и обстоятелства
за дейността на предприятието и неговото управление. Тази
информация се предоставя на работниците и служителите
пряко или косвено чрез ръководствата на синдикалните им организации.
Синдикалните организации, както и другите два вида
представители на работниците и служителите по чл.7, ал.2
и чл.7 а (ако има такива в предприятието) са длъжни да запознаят работниците и служителите, които представляват
с получената информация и да вземат тяхното мнение при
провеждането на консултациите.
Информацията, която работодателят предоставя,
трябва да е изискващата се от закона, т.е. конкретизираната информация в текстовете на закона (чл.130а, 130б,
130в от КТ и др.) Тя трябва да се отнася до икономическото и финансовото състояние на работодателя и да е
от значение за трудовите права и задължения на работниците и служителите.
Такава е информацията, свързана със запазване или намаляване на заетостта; със запазване или изменение размера на
трудовото възнаграждение или на допълнителните трудови
възнаграждения; предстоящо намаляване на обема на работата, което при висока степен на вероятност може да доведе
до спиране на работата, до преминаване на непълно работно
време и др.подобни. Казано с други думи, актуалното икономическо и финансово състояние на работодателя трябва да е
непосредствено и пряко свързано със съдбата на трудовите
правоотношения на работниците и служителите.
Предоставената от работодателя информация задължително трябва да е:
ϽϽСвоевременна, т.е. дадена навреме. Задължително
да бъдат спазени законовите срокове, примерно във
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връзка с предстоящо масово уволнение, промяна на
работодателя, промяна в организацията на труда или
продължителността на работното време.
ϽϽДостоверна – трябва да е истинна. Трябва
да отговаря на действителното състояние на
предприятието към момента на изискването и
предоставянето и. Актуалността и достоверността й
е от съществено значение с оглед защита интересите
на работниците и служителите във връзка с
предстояща промяна в трудовите им правоотношения.
ϽϽРазбираема –тя да е достъпна за разбиране от
синдикалното ръководство и от работниците и
служителите. На практика означава да бъде спазено
изискването работодателят да се въздържа от
употреба на специални технически термини и особено
на чуждици.
Информацията трябва да бъде предоставена на общоприетия български език. Трябва да отбележим, че информацията трябва да бъде предоставена в писмена форма. Това задължение е регламентирано в законовите разпоредби, но се
подразбира и произтича от основната цел на информацията
- да запознае работниците и служителите със фактическото
състояние на предприятието към определен момент, а това
от своя страна е тясно свързано с трудовите им права и
задължения.
В случаите, когато информацията, разгласяването на
която може да увреди законните интереси на работодателя,
той има право да я предостави с изискване за поверителност.
В тези случаи представителите на работниците и служителите, на които е предоставена (това е информацията, която те
получават, във връзка с предстоящо изменение на дейността,
икономическото състояние и организацията на труда в предприятието) нямат право да я разгласяват на останалите
работници и служители или на трети лица.
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Нещо повече, в ал. 5 на чл. 130в от КТ законодателят е
установил правото на работодателя да откаже предоставянето на информация или провеждането на консултации, когато характерът на информацията или консултациите могат
да навредят на функционирането на предприятието или на
законните интереси на работодателя.
За да се охранят/защитят интересите на работниците и служителите, законодателят е постановил, че при възникнал спор по повод отказ за предоставяне на информация и
провеждане на консултации, заинтересованите представители на работниците и служителите имат право да потърсят
съдействие за уреждането му чрез институтите за посредничество или договорния арбитраж от Националния институт за помирение и арбитраж, НИПА.
Консултирането е обмен на мнения и становища в
процес на социален диалог, осъществяван най-често между
работодателя и неговите длъжностни лица и представителите най-вече на синдикалните организации. Предназначението
на консултирането е да запознае работодателя със становищата и мненията на работниците и служителите и техните
представители, да предизвика обсъждане и вземането им под
внимание при формирането на най-правилното крайно решение, което работодателят самостоятелно приема по всички
важни въпроси от общ интерес за всички работници и служители. Добре е да се знае, че работодателят е в правото си
да предостави информация, да проведе консултации, както и
съгласуване в предвидените от закона случаи (например при
въвеждане на непълно работно време едностранно за определен период) само с представителите на синдикалните организации, ако в предприятието няма избрани представители
по чл.7ал.2 или макар и да има, те изрично или мълчаливо са
отказали да участват в процедурата по информиране и консултиране (съгл. чл.130 ал.2 от КТ).
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В ал. 5 на чл. 130 от КТ законодателя е установил общото правило, че с колективен трудов договор или отделно
споразумение към него, работодателят и представителите
на работниците и служителите по чл. 7а могат да договарят
и други практически мерки за информирането и консултирането на работниците и служителите освен посочените в закона.
Всъщност това правило е полезно и в интерес на работниците и служителите, защото предполага използване на практически мерки извън установените в чл.130 а, 130 б, 130 в КТ, но
това не би могло да се прилага по отношение представителите по чл.7 а , защото съгласно императивните разпоредби на
КТ, те никога не са били и не могат да бъдат страна по КТД,
в който следва да се договарят тези различни и разнообразни практически мерки. Страна по КТД могат да бъдат само
синдикалните организации. Следователно, тази разпоредба
следва да претърпи законодателна промяна в тази насока, а
именно за представителите на работниците и служителите
по смисъла на ал.5 на чл.130 могат да бъдат определени единствено ръководствата на синдикалните организации.
3. Право на Информация и консултация в случаите на масово уволнение
Правна уредба на въпросите, свързани с правото на информация и консултации при масово уволнение са уредени в чл.
130а на КТ и чл. 24-25 от Закона за насърчаване на заетостта.
Разпоредбите на цитирания чл. 130а са въведени в Националното ни законодателство с изменението на допълнението
на КТ от 2001г. /(ДВ бр. 25 от 2001г., в сила от 31.03.2001г.)
Впоследствие нормите на този член от КТ бяха променени
последователно през 2004г. и 2006г., с оглед пълно и точно хармонизиране с директива 98/59/ЕО на Съвета на ЕС, относно
сближаване на законодателствата на държавите членки в
областта на масовите уволнения.
Действащата правна уредба, съгласно вътрешното ни
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законодателство поставя три основни въпроси и те са:
ϽϽПонятие за масово уволнение
ϽϽИнформиране и консултиране при масово уволнение
ϽϽОтговорността за нарушаване на законовата уредба
на масовото уволнение.
Легалното определение на понятието „масово уволнение” е дадено в точка 9 на чл. 1 от Допълните разпоредби
на КТ. Всъщност то възпроизвежда точно дефиницията, съдържаща се в чл. 1б „а” от Директива 98/59/ЕС. Тя гласи ”Масови са уволненията на едно или повече основания извършени по
преценка на работодателя, несвързани с конкретния работник, когато борят на уволненията е:
А) най-малко 10 в предприятие, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ месеца на масовото
уволнение в повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за периода от 30 дни;(Следователно тази хипотеза
предвижда брой на работници и служители от 21 до 99 души
в съответното предприятие.)
Б) най-малко 10 на 100 от броя на работниците и служителите в предприятие, където списъчния състав на заетите
в месеца, предхождащ масовото уволнение е най-малко 100, но
не повече от 300 работници и служители и тези 10% са уволнени за период също от 30 дни (календарни);
В) най-малко 30 (на брой), където списъчния състав на
заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение е най-малко 300 или повече работници и служители.” И в този случай 30
те работника следва да бъдат уволнени за период също от 30
дни.
Когато в хипотезите, съдържащи се в точки „А” – „В”
работодателят в периода от 30 дни е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания по причини, несвързани с конкретния
работник и служител, се взема предвид при определяне броя
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на уволненията по букви „а” – „в”
От съдържанието на легалното определение на „масовото уволнение” става ясно, че се касае за прекратяването на
трудовите правоотношения на:
1/ относително голям брой работници и служители
2/ на определени законови основания
3/ за сравнително кратко време – в рамките на 30 календарни дни.
Когато работодателят има намерение да предприеме
масови уволнения, съгласно императивната разпоредба на ал.
1 на чл. 130а от КТ, той е длъжен да започне консултации с
представителите на синдикалните организации и представителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им. По време на консултациите (които съгласно сключените КТД в предприятията,
бюджетни организации и институти в отрасъл „Земеделие”
– практиката е въведена от ФНСЗ - започват в срокове 5060 дни преди масовото уволнение), работодателят е длъжен
да положи усилия за постигане споразумение със синдикалните
представители и тези по чл. 7, ал. 2 от КТ, за да се избегнат
или ограничат тези уволнения. Когато това обективно е невъзможно, трябва да се приемат конкретни практически мерки за смекчаване последиците от тях.
Редът и начинът за провеждане на консултациите се
определят от работодателят и представителите на синдикалните организации. Установена е вече добра практика, въпросите за реда и начина за провеждане на консултациите да
се договарят в сключените КТД.
В ал.2 на чл.130 КТ законодателят е постановил решението, че независимо от обстоятелството кой правен субект (работодателят или друг орган) е взел решението за
извършване на масовите уволнения, работодателят е длъжен
преди провеждане на консултациите за тях, да предостави
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писмена информация на синдикалните представители в един
разумен срок относно:
ϽϽконкретните причини за предвижданите от него
уволнения;
ϽϽточния брой на работниците и служителите, които
ще бъдат уволнени по групи икономически дейности,
професии и длъжности;
ϽϽброя на заетите работници и служители от
основните икономически дейности, групи професии и
длъжности в предприятието;
ϽϽконкретните показатели за прилагане критериите
за подбор по чл. 329 на работниците и служителите,
които ще бъдат уволнени. (Тези показатели обикновено
се договарят в КТД и зависят от особеностите на
съответната производствена и служебна дейност,
условията на труда, структура на персонала и др. При
определянето на конкретните показатели за прилагане
на основните критерии на подбора, които по начало
са икономически по своя характер /предпочитат
се работници и служители с по-висока квалификация
и работят по-добре/ проличава находчивостта
на работодателя, познаване на работата в
предприятието, същинското семейно и материално
положение на работниците и служителите, с еднаква
квалификация, опит, умения и др.Тези именно показатели
работодателят трябва да обсъди с по-широк кръг от
представители на работниците и служителите.);
ϽϽвремето, през което ще се извърши уволнението
– информацията по този въпрос включва: момента,
от който ще започне извършването на масовото
уволнение, „на части” – на колко и в какъв интервал,
или наведнъж ще бъде извършено, кога ще бъдат
отправени предизвестията, на какво правно основание
ще се извършва уволнението по чл. 328 ,ал.1 КТ, ще се
отработва ли предизвестието или за него ще бъдат
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изплащани обезщетения по чл. 220 от КТ и др;
ϽϽдължимите обезщетения, свързани с уволненията –
такива са по чл. 220, 224, 222 ал 1 и чл. 222, ал. 3 от КТ.
След представянето на горепосочената информация по
т. 1-6 на ал. 2 на чл. 130а от КТ на синдикалните представители, процедурата при информиране при масово уволнение изисква нужната информация да бъде представена на съответното поделение на Агенцията по заетостта.в тридневен срок,
т.е. от три работни дни.
Представителите на синдикалните организации могат
да изпратят на същото поделение на Агенцията по заетостта своето становище по представената им от работодателя информация във връзка с предвижданите уволнения. Копие
от уведомлението на работодателя, поделението на Агенцията по заетостта изпраща на общинската администрация.
След получаването на информация от териториалното
поделение на Агенцията по заетостта, се съставят екипи
на тристранна основа – с представители на работодателя,
на Агенцията по заетостта, на синдикалната организация и
представители по чл. 7, ал. 2 от КТ (ако има такива). Те изготвят проекта за необходимите мерки за посредничество и
заетост, за обучение на „възрастни работници и служители”.
Тези проекти се предоставят за одобрение на комисията за
заетост при общинската администрация. Едва след изчерпване на процедурата по информиране и консултиране,
предвидена в чл.130 а КТ и чл.24, 25 от Закона за насърчаване на заетостта, работодателят може да започне уволненията на работниците и служителите.
При неизпълнение на задължението на работодателя за
информиране и консултиране, синдикалните организации в изпълнение на синдикалната си функция по чл.406 следва да информират затова нарушение Изпълнителната Агенция „Главна
Инспекция по труда”. За неспазването на трудовото законодателство в тези случаи работодателят носи администра-
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тивнонаказателна отговорност по чл. 414, ал. 5 от КТ, която
гласи: Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 130а,
ал. 1 и 2, чл. 130б ал. 1 и 2 и чл. 130в ал. 1 и 2 се наказва с имуществена санкция или глоба в размер на 1500 до 5000 лв., а
виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 200 до 1000
лв., за всяко отделно нарушение. Отделно от отговорността
по КТ, работодател, който не е информирал съответното поделение на Агенцията по заетостта за масово уволнение или
е започнал масовите уволнения преди да са изтекли 30-те дни
от уведомлението до това поделение на Агенцията по заетостта, на отделно основание носи административнонаказателна отговорност по Закона за насърчаване на заетостта,
ЗНЗ, независимо от тази по Кодекса на труда.
4. Задължение за информация и консултации при
промяна на работодателя
Задължението за Информиране и Консултиране при промяна на работодателя е уредено с разпоредбите, съдържащи
се в чл. 130б от КТ, въведен в законодателството на изменението на КТ от 2006г. ДВ бр. 48 от 2006г, в сила от 01.07.2006г.
Промяната на работодателя, която се има предвид е уредена
в чл. 123 и 123а от КТ и се състои в: сливане, вливане, разпределение дейността на едно предприятие между две и повече
предприятия, преминаване на обособена част от едно предприятие към друго, промяна в правно-организационната форма, в която се осъществява дейността (от ООД в акционерно
дружество и др.), смяна на собственика на предприятието или
на обособена част от него (приватизация, продажба на предприятието), преотстъпване или прехвърляне на предприятието в наем, аренда или в концесия.
В тези случаи при трудовите правоотношения на работниците и служителите със „стария” работодател, въпреки
промяната и заменянето му с „нов” работодател не се прекратяват, а се запазват и продължават да същест-
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вуват със създадения при вливането, сливането или разпределението на дейността между няколко работодатели – новият
собственик, работодателя-наемател или концесионер.
Но поради дълбоката промяна в трудовите правоотношения, изразяваща се в промяна в едната страна на трудовото правоотношение, законодателят изисква старият и новият работодател преди всичко да информират работниците и служителите си за предстоящата промяна, чрез представителите на синдикалните организации в предприятието
и представителите по чл.7 , ал.2 (ако такива има избрани от
общото събрание).
Информацията за предстоящата промяна, представена
на синдикалните организации и представителите по чл. 7 ал. 2
трябва да съдържа следните данни:
ϽϽвида на предвижданата промяна и датата на
извършването и;
ϽϽпричините, довели до промяната;
ϽϽвъзможните правни и икономически последици за
работниците и служителите;
ϽϽпредвижданите мерки по отношение на работниците
и служителите, включително за изпълнението на
задълженията по чл. 123 ал. 4 КТ. , а именно – за
задълженията към работника или служителя, преди
промяната по ал.1 на същия член отговаря; при сливане
или вливане и при промяна на правно-организационната
форма, новият работодател, а в останалите случаи
отговарят солидарно и двамата работодатели.
В случаите при отдаването на предприятието под
наем, аренда или концесия – за задълженията, възникнали преди промяната, отговарят солидарно двамата работодатели /
старият и новия/.
Както „старите” работодатели, така и „новите” по смисъла на чл. 123 и 123а са длъжни да уведомят своите работници, чрез техните представители – синдикални и тези
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по чл. 7, ал. 2 КТ в срок най-малко два месеца преди извършването на промяната.
В случаите, когато някои от работодателите предвижда осъществяването на мерки по отношение на работниците
и служителите от своето предприятие (напр. закриване на
част от дейност, съкращаване на отделни работници и служители или уволнението им, поради намаляване обема на работата), то съответният работодател е длъжен да проведе
своевременно консултации с представителите на синдикалните организации и тези по чл.7 ал.2 от КТ.
По време на задължителните консултации работодателят следва да положи необходимите усилия за да постигне
споразумение с представителите на синдикатите, относно
предвижданите мерки. Такова споразумение може да бъде постигнато, ако ведно с тях се предвидят механизми, които
да защитят работниците и служителите. Такъв пример са
приемане на специални програми относно тяхната бъдеща
заетост, изплащат се значителни по размер парични обезщетения, предвидените за уволнение работници и служители се
включват в курсове за квалификация и преквалификация, с оглед
сигурното им устройване на друга подходяща работа и т.н.
Ако работодателят не съобрази поведението си с изискванията на закона и не изпълни задълженията си за информиране и консултиране по смисъла на чл. 130б от КТ, представителите на синдикалните организации и тези по чл.7 ал.2, както и отделните работници и служители в защита на своите
интереси могат да се обърнат към Изпълнителната Агенция
„Главна инспекция по труда” за неспазване на трудовото законодателство. Контролните органи при констатация на нарушението имат правото да наложат имуществена санкция или
глоба на провинилият се работодател по чл. 414 от КТ.
Съгласно ал. 5 на чл. 130б, работодателят не може да
оправдае незаконосъобразното си поведение на отказ да пре-
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достави информиране на представителите на работниците
и служителите с мотива, че не той, а друг орган е взел решението за промяната по смисъла на чл. 123 и 123а КТ.
5. Задължение на работодателя за информиране
при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда в предприятието.
Въпросите, по които се извършва информиране и консултиране, визирани в чл. 130в, се определят като текущи и
много важни въпроси, отнасящи се до съдбата на трудовите
правоотношения на работниците и служителите. Затова и
законодателят, отчитайки това обстоятелство е постановил, че функциите по цитираната ал.1 на чл.7а общото събрание може да предостави на ръководствата на синдикалните
организации. Тук е мястото да поясним, че 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”, по
така наречените „текущи въпроси” информирането и консултирането се осъществява с представители на синдикалните
организации поради липса на избрани представители по чл. 7а
и прехвърляне на техните правомощия по волята на общото
събрание 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 КТД.
На практика в предприятията, в това число изпълнителни агенции, институти и други бюджетни организации в системата на отрасъл Земеделие информиране и консултиране
по чл. 130в и 130г КТ се осъществява между работодателя и
ръководствата на синдикалните организации. Редът, начинът
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и сроковете за предоставяне на информацията и провеждане
на консултациите се определят в КТД. По силата на ал. 1 на
чл. 130в от КТ, работодателят е длъжен да предостави информация на нарочно избраните представители по чл. 7а или упълномощените от общото събрание синдикални ръководства
информация относно:
ϽϽПоследните и предстоящи изменения в дейността и
икономическото състояние на предприятието;
ϽϽположението, структурата и очакваното развитие
на заетостта, както и относно предвижданите
подготвителни мерки, особено в случаите, когато
съществува заплаха за заетостта.Навременната и
обстойна информация по тази точка е от съществено
значение с оглед защитата на правата и законните
интереси на работниците и служителите.Затова
по тези въпроси синдикалните ръководства в
предприятията от отрасъл Земеделие, договарят
в КТД вида на информацията, в какви срокове тя
трябва да им бъде предоставена, особено ако се
касае за закриване на отделни структурни звена или
съкращаване в щата, както и социалните мерки за
смекчаване последиците от евентуални уволнения;
ϽϽброя на работниците и служителите, изпратени от
предприятие, което осигурява временна работа или
за намерението на работодателя да използва такива
работници и служители;
ϽϽвъзможните съществени промени в организацията
на труда, в т.ч. при въвеждане на надомна работа и
работа от разстояние.
При разглеждане на общите правила за информиране и
консултиране посочихме, че въз основа на законодателно решение, работодателят преди да предостави самата информация по групите въпроси може да поиска декларация за конфиденциалност от страна на социалните партньори, в случай
че евентуалното разследване на предоставените данни може
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да увреди законните му интереси. В този случай представителите на работниците и служителите нямат право да разкриват тази информация на останалите работници и служители и на трети лица.
След предоставянето на информацията работодателят има още едно съществено задължение. И то е да проведе
консултации по въпросите, конкретизирани в т. 2-4 на ал. 1 на
чл. 130в КТ.
Законодателят допуска, макар и по изключение, работодателят да откаже предоставянето на информация или
провеждането на консултации, когато характерът на информацията или консултациите могат сериозно да навредят на
функционирането на предприятието или на законните му интереси.
При такъв отказ и при възникнал спор относно неговата основателност, страните в диалога могат да потърсят
съдействие за уреждането му чрез посредничество или доброволен арбитраж от Националния институт за помирение
и арбитраж, НИПА.
В разпоредбите на чл. 130г от КТ законодателят е повелил, че въпросите относно съдържанието на информацията,
сроковете, в които тя трябва да бъде предоставена, сроковете, в които представителите на работниците и служителите следва да изготвят и представят своето становище,
както и по отношение сроковете и предмета на консултациите, страните следва да сключат споразумение. А когато не са
сключили такова споразумение, то законодателят сам в разпоредбите на т. 1-4 е определил както сроковете, в които по
различните въпроси следва да бъде представена информация,
така и времето в което следва да бъдат проведени консултациите по чл. 130в, ал.1, т. 2,3 и 4 КТ.
Нашето становище, базирано на константната ни практика е, че с оглед сигурността за ефективното решаване на
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посочените въпроси и по-голяма яснота в отношенията между
работодателя и представителите на синдикалните организации във връзка с информирането и консултирането, редът и
начинът за осъществяването им следва да бъдат уговорени в
сключения колективен трудов договор.
Информирането и консултирането в системата на отрасъл Земеделие в значителна част от случаите се осъществява при спазване принципите на ползотворния социален диалог и в дух на сътрудничество и зачитане интересите на
двете страни, както тези на предприятието, така и на работниците и служителите.

2

Стереотипи в нагласите и
поведението на работниците и
служителите и на работодателите/
мениджмънта в процеса на
информиране и консултиране

С навлизането/транспонирането на Европейските директиви в българското законодателство и последвалите промени в Кодекса на труда служителите бяха обвързани с повече
права и задължения чрез правно регламентираните трудови
отношения – работник-работодател и точно описване на техните права и задължения от сключването на индивидуалния
трудов договор (ИТД) до напускането (или пенсионирането им)
на предприятието.
Промени се и обхватът на сключваните КТД на браншово ниво и в предприятията. Несигурността на работните
места и осъзнаването от работещите, че застраховани от
съкращения няма, принуди работещите и служителите да бъдат по-инициативни в търсенето на информация, както и на
контакт и консултации със синдикалните представители по
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места по различни въпроси, свързани с трудови, битови и социални проблеми. Осъзнатата необходимост от информиране
на работниците и служителите, за да знаят и отстояват правата си, се засили още повече в процеса на продължителната
криза през последните години, растящата безработица, несигурността на работните места и социални сътресения.
От друга страна, работодателите също осъзнаха потребността и принудата от спазването на своите регламентирани права и задължения по Кодекс на труда и започнаха да
предоставят повече актуална информация, която да достига
до работещите, както и да търсят консултации със синдикалните ръководители за становища по актуални проблеми на
трудовия процес, безопасните и здравословни условия на труд,
съкращения и пр.
Така променената икономическа и социална обстановка
променя и стериотипите и нагласите в традиционните индустриални отношения, на трудещите се и на работодателите.
Променящото се и усъвършенстващо се законодателство в
областта на трудовото право и трудовите отношения също
тласка напред този процес на променящите се стериотипи
в предприятията. Развиващите се Колективни трудови договори, които все по-пълно отразяват промените в законодателството, а и в самото предприятие и включват в себе си
истинските трудови и социални потребности на колектива
според спецификата на трудовата дейност, също сериозно
допринасят за разбиване на стериотипите и за изграждане
на съвременни индустриални отношения в предприятията
и засилено и активно участие на работещите в живота на
предприятието. Желанието да са в крак с времето на промените, както и ясното осъзнаване, че само чрез действащите
колективни трудови договори на територията на предприятията могат да запазят и развият редица свои социални достижения, е мощен двигател за активна синдикализация сред
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работещите и промяна на стериотипите в социалния диалог
“работник - работодател”.
По надолу в този материал са описани три кратки
рефлекции на три синдикални председателки от Федерацията
на независимите синдикати от земеделието, които прилагат
системата на информиране и консултиране на ниво предприятие и които споделят своето отношение и опит в светлината на темата. Надяваме се, че тези три мнения ще дадат
представа за отношенията в Земеделието, както и ще инспирират размисъл и идеи за действия.
Колкото и добра да е съществуващата в организацията система на
управление, няма заместител на директния контакт с хората и живото
обсъждане на настоящите проблеми
и възможности с тях. Информирането и консултирането на работниците и служителите не трябва да бъде
подценявано, тъй като то обединява
Емилия Димова
Синдикален председател
служителите около общи идеи и ценна клон „Тополница”
ности, обвързват се личните цели на
Напоителни системи ЕАД
служителите с тези на организацията,
изгражда и насочва поведението им,
поддържа стабилността във фирмата и кара служителите и
работниците да се чувстват част от едно цяло. Когато работодателят информира своите служители, изгражда доверие
и усилва връзките между намеренията и производствените
резултати във фирмата.
Много често, обаче, работниците и служителите във
фирмата остават с усещането, че ръководството не е честно и искрено в своите действия и не предоставя достатъчно
информация на своите работещи, така например при промяна
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в организацията на работа или в структурата, при промяна
в системата на възнагражденията. Това, естествено, създава напрежение и демотивира хората за постигане на искания
резултат. Какво е най-важно за хората, работещи в дадена
фирма, какво ги подтиква към активност и какво ги кара да
са пасивни? Своевременната, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на работодателя, постоянната комуникация между работодател и
служител повишават мотивираността и резултатността на
работещите и служителите. Крайният резултат е, че цялата организация започва да работи в много по-добър синхрон и
дава отражение в резултатите.
Като председател на синдикалната организация в Клон
„Тополница” на Напоителни системи ЕАД във Федерацията на
независимите синдикати от земеделието към КНСБ и като
служител в „Напоителни системи” ЕАД за мен е от огромно
значение и голяма отговорност да опосредствам информацията, свързана с трудовите и осигурителните отношения,
структурни и икономически въпроси и пр., между работниците
и служителите и работодателя. Целта ми винаги е била да
намаля тази информационна и комуникационна пропаст между
двете страни, да дискутирам честно с работниците и служителите наболелите проблеми в предприятието, да намеря начин и път към тях да приемат адекватно промяната в структурата на организацията и икономическата ситуация.
Участието ми в семинара, посветен на процесите по
информиране и консултиране през ноември 2012 година ми
даде идеи за подобряване на процеса в моето предприятие
и затвърди убеждението ми за необходимостта от водене
на ефективен социален диалог, който неминуемо минава през
взаимно информиране и доверие.
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Правото на информиране и консултиране е право на всички работници и служители, не само на синдикалните членове, защото това право
им дава възможност да участват в
управлението на предприятието (чл.7
на КТ). Извоювано е след дългогодишни борби на международната трудова
общност, за да влязат в законодаЕлена Колева
синдикален председател на
телствата на страните, но дори и в
Добруджански земеделски
институт в Ген. Тошево
днешни дни непрекъснато се усъвършенства, изменя и допълва, съобразно
изменящите се условия на труд – дългогодишна икономическа криза, масово обедняване, голяма безработица, последиците от глобализацията.
За стериотипите в поведението на работниците и служителите, както и на работодателите много е важно чия е
собствеността на предприятието. Много са различни моделите на поведение на служителите и работодателите в частните предприятия (разлики има и дали са български или чужди фирми), еднолични собственици, а съвсем други са тези в
държавните предприятия или общинските. Моят практически
опит е от Добруджански земеделски институт- Генерал Тошево. Най-големият институт в Селскостопанска академия с научно-изследователска и производствена дейност, работещ на
бюджетна субсидия, но с производство на собствени семена и
хибриди за българския и международен земеделски пазар.
До 2007 година работодателите сами преценяваха за
какво да информират работещите или техните представители, а самите работещи изцяло разчитаха на своите синдикални организации. Това ставаше най-често по време на
провеждане на синдикалните събрания при обсъждането на
поредния колективен трудов договор. Работодателите също
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не бяха особено ентусиазирани да ни информират за мерките, които ще предприемат за запазване на състава, нито пък
предварително да се консултират със синдикатите по проблемите на запазване на работните места, младите хора, безопасните условия на труд, трудоустроените или провеждане на
подбор на персонала при съкращения. Всичко се решаваше от
Директорския екип. Защитата на неправомерно съкратените
в съда също ставаше по тромави и продължителни процедури.
В процеса на подготовка и сключването на 6 поредни Колективни трудови договора в Института съм категорична, че
информирането и консултирането са в основата и главна движеща сила на процеса за договаряне на поредния КТД в предприятието. Това е така, защото за 2 години продължителност
на действащия КТД настъпват много промени в Кодекса на
труда, в Браншовите колективни трудови договори, сключени
от нашата Федерация на независимите синдикати от земеделие, в условията на труда и обкръжаващата ни икономическа и
социална действителност.
В Добруджанския земеделски институт нашата синдикална организация е единствена в предприятието и няма
друг синдикат. На основание чл. 7 на КТ на Общо събрание
на работещите и служителите предоставиха функциите по
Информиране и консултиране по ал.1 на ръководството на
синдикалната организация, СО. Това е заслужено и извоювано
във времето доверие, като в Устройствения правилник на Института има нарочна клауза, че в Дирекционният съвет към
Директора участва синдикалния председател. Участието на
синдикалното ръководство в процеса на вземане на решения
по управлението на предприятието е пряко и всички проблеми
и въпроси на синдикалните членове се поставят директно за
разрешаване от Ръководството/мениджмънта. Естествено,
много е важна и обратната връзка в този процес – информацията за взетите решения да достигнат много бързо до
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синдикалните членове. Кодексът на труда в чл. 7 в, дава всички изброени права и задължения по И и К на работодателя от
синдикалния председател по отношение изпълнението на договореностите по КТД и всички останали проблеми възникнали в процеса на труда – работно облекло, предпазни средства,
здравословни и безопасни условия на труд и пр. Член 58 от
Кодекса на труда задължава работодателят да информира
всички работници и служители, не само синдикалистите, за
сключеното КТД ..”с който работодателят е обвързан” ..( чл.
50, ал. 2 КТ) в предприятието, т.е. всички работници и служители имат право да бъдат информирани. На основание чл.7а,
ал.2 на КТ на общо отчетно-изборно събрание по предложение
на синдикалното ръководство се избират синдикални представители по работни сектори и те са живата връзка за
Информиране и Консултиране на редовите синдикални членове. Те изграждат нашия Синдикален комитет за управление
на синдикалната организация. Те информират синдикалното
ръководство за проблемите, исканията на синдикалните членове, организират и провеждат събранията за разглеждане на
действащото КТД и записват в протоколите предложенията
за промяна в обсъжданията на проекта за нов КТД. Организатори са на изпълнението на Социалната програма към Колективния трудов договор, одобрена на Общото събрание. След
заседанията на синдикалния комитет именно те запознават
работещите с взетите решения и направените предложения
за обсъждане от редовите синдикалисти. Тъй като в чл. 7в на
КТ не е посочено тези права и задължения по И и К за кои представители на работниците и служители се отнася, при нас
Общото събрание избра именно синдикалното ръководство и
синдикалните отговорници.
За нас - синдикалното ръководство понятието от КТ
“необходима информация” при процеса на информиране означава такава, която е необходима за да упражняваме своите пра-
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ва и да защитаваме интересите на работниците и служителите. Например, работодателят има ли намерение да наема
допълнително служители за временна заетост – на временни
трудови договори, колко и на какви позиции.
В Кодекса на труда чл. 7в, ал 1, т. 3 дава правото на синдикалното ръководство да участва в процедурата по Консултиране с работодателя. За нас това е сериозно постижение,
което ние използваме най-активно. Чрез процеса на консултирането се осъществява социалният диалог и сътрудничеството между работниците и служителите и работодателя.
Така се обменят мнения и позиции по всички интересуващи
ни въпроси и се търсят решения. Но правото да се участва в
консултациите е свързано с правото да се изразяват обосновани и аргументирани становища по всички въпроси, свързани
с трудовите, социалните, икономическите права на работещите, което пък предполага сериозна подготовка и от наша
страна.
По време на националния семинар по информиране и консултиране имах възможността, слушайки теоретичните основи на информирането и консултирането (Кодекса на труда, постигнати договорености в Европейския съюз) да сравнявам с
практиката, развита в резултат на нашата дейност. Потвърди се разбирането ми, че процесът по информиране и консултиране не приключва единствено и само с КТД в предприятието, нито с която и да е отделна самостоятелна възможност
за прилагане на И и К от разпоредбите на КТ за всички работници и служители и на работодателите. Това е един непрекъснат процес, в който ние чрез различни форми на обучение
доразвиваме знанията си за правните възможности и как да
ги прилагаме по-ефективно в практиката. В практиката проверяваме теорията и си правим своите изводи и заключения
според специфичните условия на труд в различните предприятия и отрасли. Нашата цел е повече знаещи и информирани
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работници и служители. Създаденото от нашата синдикална организация т. нар. пряко информиране и консултиране
по въпроси, касаещи специфичните трудови и социални права
правят нашите работници и служители истински граждани на
Европа на работното им място. Това, естествено, подкрепя
по-доброто отстояване на общите граждански, трудово-правни, икономически и социални права чрез непрекъснато разясняване, информиране и консултиране в рамките на закона.
Чрез процеса на информиране и консултиране осъществяваме по-добра връзка с постъпващите нови работници и служители и успяваме в организирането им в синдиката. Непрекъснатата разяснителна работа по КТД и работата на синдикалната организация в предприятието е особено ефективна
за решаване на конкретни проблеми в условията на криза, каквито са забавяне на работните заплати, липса на работно
облекло, отсъствие на договорени купони за храна и пр.
Двете страни - работодател
и работници имат интерес производственият процес да върви безпроблемно. Те трябва да работят
заедно, за да се постигат по- добри
икономически резултати. Когато има
взаимодействие между назначения
ръководител(работодателя) и избрания от работниците и служителите
техен представител, представящ
Вася Шаповалова
тяхната гледна точка за процесите
Синдикален прeдседател
на Клон „Долен Дунав”,
във фирмата, проблемите се решаНапоителни системи ЕАД
ват в полза и на двете страни. При
добро взаимодействие работодател
–представител на работниците и служителите и взаимни компромиси в рамките на допустимото
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от двете страни, добрите резултати няма да закъснеят.
За да участват работниците пълноценно и равнопоставено при обсъждането и решаването на проблемите, те
трябва да имат достатъчно информация, която да е точна
и достоверна по обсъжданите проблеми. Често пъти, обаче,
такава информация дори да се поиска по установения ред, не
винаги се предоставя от работодателя. Ръководителите в
повечето случаи неглижират представителите на работниците и служителите и не желаят намесата им при възникване на
проблем. Представителите на работниците и служителите в
много случаи са притискани от работодателя да „не задават”
много въпроси, за да не бъдат уволнени, независимо от това,
че имат защита. Днес при тази огромна безработица страхът е толкова голям, дори по-голям от глада.
Дали могат да бъдат преодолени стереотипите в поведението? Да, могат, ако има желание от страна на работодателите или има по-добра законодателна уредба в защита на работниците и служителите, участващи в Групите на
представителите по информиране и консултиране. Законодателната уредба трябва да задължава работодателят в найкратки срокове да дава поисканата информация, да урежда и
санкциите в случай на нежелание за предоставяне на такава.
Представителите на работниците и служителите трябва да
имат по-добра защита. В нашата фирма процеса по информиране и консултиране е „едностранен”, т. е. работниците и служителите искат информация по надлежния ред –писмено входиране искане. Работодателят прави резолюция до компетентен служител да даде исканата информация и нещата до там
приключват. Работодателят е „изпълнил” своята част, като е
препратил искането до служител, компетентен да отговори,
а въпросният служител не отговаря. Никой не му търси отговорност за това. Работниците и служителите нямат опции, с
които да задължат работодателя да изиска от служителя по-
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исканата информация. Ако продължим с искане за проверка от
Инспекцията по труда и, да речем, тя бъде направена, напише
предписание, дава срокове и т. н., докато минем по цялата
бюрократична процедура, във времето исканата информация
става вече ненужна и неактуална. Всичко това кара работодателя да се чувства неуязвим и да не се съобразява с представителите на работниците и служителите. И тогава е на
ход синдикалната организация, позовавайки се на КТД, в който,
благодарение на възможностите по чл. 130а(2) от Кодекса на
труда се регламентира получаване на информация по важни
въпроси, свързани със структурни промени и социални последици от тях. Добър пример в това отношение бе договореното Споразумение за уволнените при преструктурирането на
дружеството работници и служители. „Напоителни системи”
ЕАД е търговско дружество, което изпълнява и държавна задача да предпазва от вредното въздействие на водите. През
2011 год. финансовото му състояние в резултат на нефинансиране на дейностите наложи преструктуриране и от 22 клона в цялата страна останаха 10. Това доведе до съкращаване
на 620 работници и служители. Това е масово съкращение и
съгласно Кодекса на труда се стартира процедура. Следвайки
законодателството, ръководството и представители на работниците и служителите(в случая тези представители бяха
председателите на СО в клоновете), седнахме заедно на масата, за да се договорим как най- безболезнено да се извърши
преструктурирането.
По време на разговорите по настояване на представителите на работниците и служителите, бе направен подробен анализ на работещите в дружеството по възраст, трудов
стаж, професионален опит, незаети бройки в щата. На втората среща с работодателя бе подписано споразумение, с което
бяха уточнени критериите при съкращенията, за да бъдат
защитени максимално правата на работниците.
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Бяха постигнати резултати, защото имаше коректност от страна на работодателя -изпълнителния директор
на дружеството и разбиране от страна на работниците и
служителите. Двете страни направиха допустимите компромиси в името на подобряване на финансовото състояние на
дружеството. За съжаление, година и половина по-късно, финансовото състояние на „Напоителни системи” ЕАД не е подобро, но дори е по-лошо. Все още по места (на ниво клонове)
процедурите по информиране и консултиране не се прилагат
максимално ефективно, което би довело до добри резултати.
За мен беше полезно участието в националния семинар
по информиране и консултиране. Бях впечатлена от начина на
работа на немските работнически съвети – мисля, че тяхната практика е добра защото и законовата уредба е по-добра.
Бях впечатлена и приятно изненадана от фермерите, участници в семинара, които представиха социалната политика
към своите работници и местната общност като пример
на социално отговорно поведение. Някой беше казал, че информацията е най-скъпото нещо днес. Ние трябва да правим
всичко възможно да отстояваме правото си да я получаваме.
За това трябва да си много знаещ самия ти, за да можеш аргументирано да покажеш на колегите, че има начин. А когато
има начин, търсим заедно решение.

3

Практики на прилагане на процеса
по информиране и консултиране в
сектор Земеделие

Информирането и консултирането е задължително с
работодателя и с работниците и служителите при следните
казуси от Кодекса на труда:
99на основание чл. 51а на КТ при водене на преговори
за сключване на КТД в предприятието има практи-
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ческа нужда от своевременна, достоверна и разбираема информация, каква е перспективата пред
предприятието в условията на икономическа криза
и намален бюджет; предвиждат ли се съкращения,
реорганизации и пр., при съкращения в щата на
длъжности;
99възможността за преминаване на работа от пълно
на непълно работно време и обратно;
99служителите на срочни трудови договори ползват
същите права и задължения като тези на безсрочни
трудови договори;
99максималната и минимална продължителност на работното време, при работа на график или на трудоустроени служители, сумирано работно време и пр.
99при изготвянето на графици за отпуски, договаряне
допълнителен отпуск и пр.
99в чл. 130 на КТ са регламентирани задължения за
Информиране и Консултиране
99чл.130 а - при масови уволнения,
99чл.130в - при извършена промяна на работодателя.
Натрупаният през годините практически опит в колективното 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.
В Приложения 1 и 2 са представени Споразумение –анекс
към БКТД на НС ЕАД във връзка с преструктурирането и Социалната програма от КТД на Добруджанския земеделски институт,
които илюстрират практически възможностите на синдикатите в обвързването на колективното договаряне и информирането и консултирането.
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4

Неизследваните възможности за
работодателя и работниците и
служителите в процеса на отговорно
управление чрез процесите на
информиране и консултиране

Направените през 2006 г. промени в трудовото законодателство предпоставят правно развиването на системата
по информиране и консултиране 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”. С въвеждането на новите 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, съответно правата и задълженията на представителите на работниците и
служителите в тях.
Ако разгледаме в съпоставка познаването на системата по информиране и консултиране от работодатели и представители на синдикалните организации от браншовете Селскостопанска академия и Напоителни системи (две браншови
организации в сектор земеделие, добре структурирани в социалния диалог – като представители и като активни участници в него) и тези от фермерски организации и земеделски
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кооперации, ще се натъкнем на сериозни различия. Първите
отбелязват, че са запознати със законодателството, отразяващо процесите по информиране и консултиране. 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 новосформираните земеделски производствени структури 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.

49

Наръчник

За подобряване на процеса на информиране и консултиране и активно
участие на работещите и служителите в Земеделието в България

Значително място трябва да се отделя на 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.
Федерацията на независимите синдикати от земеделието организира за своите активисти и структури още в 2007
и 2008 г обучения 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 Конфедерацията 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).
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
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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 характеризира 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 целенасочена кампания в сектора, както и от
законодателни промени, които да повлияят положително/на-
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сърчително упражняването на правото на информиране и консултиране, като основно гражданско право и в този сектор.
Важен елемент е и въпросът, кой поема инициативата за провеждането на Общото събрание за избор на
представителите за информиране и консултиране.
В общия случай 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 предоставило
функциите по информиране и консултиране на синдикалните
ръководства.
Броят на представителите на работниците и служителите (където има избрани такива) е определен от общото
събрание и е съобразен с изискванията на Закона и средно-списъчния състав. Обучения с избраните представители са провеждани в единични региони. Все още липсват, обаче, 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

52

европейски проект
Информирани и опитни за устойчиво земеделие

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 – партньори и в този проект.
Натрупаният през годините практически опит в колективното 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
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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 диалог, практика
стана да се сключват споразумения между синдикатите и работодателя в случите на промяна на правната/организационната 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. (Виж Приложения 11 и
22 ). 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
1 Споразумение –анекс към БКТД на НС ЕАД във връзка с преструктурирането
2 Социална програма от КТД на Добруджанския земеделски институт
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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.

5

Заключения и препоръки с
практическо приложение

Правото на информиране и консултиране, гарантирано
от Хартата за фундаменталните права и от Директива 2002
/14 ЕС е и право на всички работници и служители, а не само
на синдикалните членове. Затова Федерацията на независимите синдикати от земеделието избра за свои партньори
Асоциацията на земеделските производители в България и Ре-
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гионалния съюз на земеделските кооперации – Велико Търново,
с цел да предостави на наемните работници и на работодателите конкретна и съдържателна информация за правата по информиране и консултиране, нормативна уредба и практически
опит в тази област от синдикалните ни организации в ССА и
НС-ЕАД. Дейностите по проекта показаха, че информирането
и консултирането по Директива 2002/14 е слабо развито там,
където няма синдикални организации.
Там където има избрани представители директно от
общите събрания/събранията на пълномощниците /или делегирани права на синдикатите в предприятията да изпълняват
тези функции, системата се оценява като ефективна и от
синдикатите и от работодателите и дава конкретни резултати за представителството на наемните работници. Те се
оказват особено полезни за решаване на конкретни проблеми, не само в условията на криза, но въобще в условията на
преструктуриране, какъвто процес все още не е приключил
в отрасъл Земеделие. Непрекъснатите промени в работната
среда в отделни браншове изправят работниците и служителите често пъти пред неизвестността не само за бъдещето на фирмата, но и за сигурността на работните места.
С процедурите по информиране и консултиране работниците
и служителите имат възможност да се запознаят с предстоящите промени, както и необходимостта да се адаптират
към тях, да предприемат мерки за облекчаване на социалните
последици.
Работещите имат право да бъдат уведомявани своевременно за икономическото и финансовото състояние на работодателя, както и за перспективите за развитие на предприятието, в което работят.
Продължителността на прехода поставя работната
сила пред потребността от непрекъснато самоусъвършенстване. За да го направят, хората трябва да имат достъп до
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информация и до възможности за непрекъснато обучение, квалификация и преквалификация.
Данните от информационните срещи и изследванията
показват, че множество въпроси, които се обсъждат чрез системите за информиране и консултиране в предприятията са
от ключово значение за наемните работници, икономически,
финансови, организационно-структурни, трудови, социални и
най-вече свързани с хипотезите на правоприемство и на масови съкращения, които имат сравнително добро приложение в
практиката. Институцията на представителите на работниците и служителите дава възможност да се ангажират работещите с целите и проблемите на фирмата, да се подобрят
комуникациите и подходите в управлението, да се преодолеят
бариерите и задръжките към промяната.
Добре е ръководството на всяко предприятие да се ръководи от разбирането, че мотивиран и ефективен може да
бъде само човекът, който е информиран и удовлетворен от
отношението към неговия труд.
В заключение е 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. 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 – партньори и в този проект.
Натрупаният през годините практически опит в колек-
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тивното 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.
В процеса на действие на проекта – информационни срещи, обучения, изследвания са направени следните Предложения
за изменения и допълнения на някои разпоредби на КТ:
1. Изменение на разпоредбата на чл.7 б,ал.1 от КТ, с което се дава възможност Общото събрание на работниците
и служителите да може предсрочно да освобождава представителите на чл.7,ал.2 и чл.7 а извън изрично формализираните
случаи, изчерпателно изброени в т.1-4 на същия 7 б, ал.1 КТ.
С предложеното изменение се дава възможността на
общото събрание, ОС предсрочно да освобождава посочените по-горе представители на работниците и служителите и
при наличие на причини извън тези в т.1-4 на цитирания член,
които са също така обективни и сочат на поведение на представителите, несъобразено с интересите на работниците и
служителите.
В чл.7 б, ал.1 КТ се създава нова точка 5-та със
следното съдържание: „Т.5 По решение на Общото
събрание (събрание на пълномощниците) взето с мнозинство повече от две трети на членовете му
2. В чл.130 се създава нова алинея 3-та, която урежда
провеждане на процедура по информиране и консултиране при
изтекли срокове /мандати/ на представителите по чл.7, ал.2
и чл.7 а КТ и все още не са избрани такива за нов мандат.
В чл.130 КТ се създава нова ал. 3 със следното съдържание: /3/ В случаите, когато са изтекли сроковете
по чл.7 б, ал.1, за които са избрани представителите
на работниците и служителите по чл.7, ал.2 и чл.7 а,
работодателят предоставя информация, провежда
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консултации и съгласуване в предвидените в закона
случаи само с представителите на синдикалните организации в предприятието.
Съответно сегашните алинеи 3, 4, 5 на чл.130 от КТ
стават алинеи 4, 5, 6 от КТ.
3. С оглед прецизиране разпоредбата на сегашната алинея 5 на чл.130 КТ (бъдеща ал.6 на направеното предложение
за създаване на нова ал. 3 на стария член) и внасяне на максимална яснота, с оглед правилното й приложение, предлагаме
изменението й, като тя придобива следната нова редакция:
/6/ С колективен трудов договор, сключен между работодателя и синдикалната организация в предприятието, както и със споразумение, сключено по чл.130
г, ал.1 КТ – между работодателя и представителите
на работниците и служителите по чл.7 а, могат да
се договарят с други практически мерки за информиране и консултиране на работниците и служителите
освен посочените в закона.
4. 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 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.
5. Необходимо е да се гарантира по-добре упражняването на правата на наемните работници, като се осигури мониторинг и контрол на процесите. Направени са предложения
за реални санкции за работодателите, които не предоставят
исканата информация.
6. Законодателните решения по отношение работещите по трудови правоотношения за процесите на информиране
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и консултиране трябва да намерят своето място в Закона
за държавния служител, тъй като правото на информиране и
консултиране е общо право, а към момента то не се ползва от
държавни служители работещи по служебни правоотношения.
От проведените до момента дейности по проекта
считаме, че имаме частична, но представителна извадка за
състоянието на процесите по информиране и консултиране в
сектор Земеделие в България, както и за отношението, нагласите и поведението на секторните социални партньори – работодатели и синдикати към този процес. 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 работещите в трудовия живот. В хода на
работата до тук се очертава необходимост от последващи
работни срещи с информационен и обучителен характер 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. Вярваме, че
това може да бъде претворено в бъдещи общи действия от
социалните партньори в сектора.
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Introduction
These Guidelines have been developed within the framework
of a European project VS/2012/003/0305 „Informed and Experienced
for Sustainable Agriculture” funded by the European Union, Employment, Equal Opportunities and Inclusion DG of the European Commission under BL 040303 budget line.
This brochure is published in two languages – English and
Bulgarian – and is intended to be used by trade union activists, representatives of workers and employees, representatives of employers’ organizations, the management of enterprises in the agricultural
sector and by other stakeholders who contribute to promoting an
efficient social dialogue in agriculture and civic awareness, as well as
to provide more detailed information about the state of the information and consultation system in Bulgaria to our partners under the
project.
The purpose of the guidelines is to make a comprehensive
review of the legislation in the area of information and consultation;
the opportunities and gaps in the implementation of the relevant legislation in agriculture in Bulgaria in the context of the specifics of
the sector, the structure of agricultural enterprises and employment,
working hours organization and arrangements. The ongoing structural changes as a result of the political and economic situation often
cause social tension and conflicts.
The improved knowledge of the two stakeholders in the process – workers and employees, on the one hand, and employers, the
management, on the other hand – about the legal framework and the
practical application of the legal provisions, and, in particular, their informed and active participation in the management of the enterprise
will be instrumental both in finding solutions to serious and complicated conflicts and in mitigating damages to those concerned.
These guidelines have been drafted with the expert contribution of lawyers, trade union experts, researchers, and on the basis
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of the long experience FITUA trade union activists have in terms of
social dialogue in the various areas of agriculture and the implementation of various efficient measures – agreements, social provisions
or programs aimed at mitigating the social consequences from structural changes and winding up of enterprises. We are grateful to the
participants in the National Workshop of the Social Partners in Agriculture which was held in November 2012. The fruitful discussions
and the focused efforts in the course of the workshop helped us
draw up some recommendations for improving information and consultation in the sector. These recommendations will be put forward,
via the National Sector Council, to the legislator, whereby we hope
to contribute to improving the situation of workers and employees in
agriculture and to fostering their involvement in governance.

72

EU Project
Informed and experienced for sustainable agriculture

Esteemed reader,
We are tempted to bring this modest information brochure to your attention,
as, being trade union activists and socially
responsible partners in the agricultural sector, in the course of many years we have
witnessed the lack of sufficient informationSvetla Vassileva,
President of FITUA
regarding our fundamental civil rights. This
does not come as a surprise, given the dynamics of the law-making process.
While the 2006 amendments to the Bulgaria labour legislation
regulated the implementation of the Bulgarian model for informing
and consulting workers and employees and the procedure to this
end, the facts show that the system is underused by the stakeholders,
in particular by workers and employees.
Within the framework of a survey conducted among workers
and employees in agriculture, the respondents gave a “Yes” answer
to the question: “Are you familiar with the legislation introducing
the general framework for information and consultation (Directive
2002/14)” and specified that they have different levels of knowledge.
The survey carried out in Bulgaria for the purpose of the agriculture project confirmed that the information and consultation processes (mostly in relation to the above mentioned Directive) are least
developed in those enterprises that do not have trade union organizations. An active awareness-raising campaign is needed in order
to both advocate the information and consultation mechanisms and
promote workers’ active involvement in the governance of the sector.
The national workshop of the sector social partners (within
the framework of the EU-funded project) in November 2012 and the
subsequent meetings for disseminating information held across the
country have provided the participants – workers’ and employees’
representatives, employers from agricultural cooperatives and farm-
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ers – with some knowledge about the new legal framework regarding
the information and consultation processes and have aroused interest in implementing such processes at the enterprise level.
The partnership and the contacts established between the two
partner organizations under the project will facilitate further dissemination of information about the basic labour rights amongst workers
and employees; however, the conclusions drawn point to the need for
a targeted advocacy campaign and a more active exercise of labour
rights. This is the way forward to the real implementation of the European standards in our national context and legal practice.
At present, given the ongoing reforms in our labour environment, more than ever do we need to ensure information, dialogue,
well-informed and knowledgeable social partners in our sector who
are able to implement the information and consultation system in an
growing number of agricultural enterprises where workers’ involvement will turn the human resource potential into a powerful driving
force for the development of a modern and sustainable agriculture
in Bulgaria.
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1

Information and consultation of
workers and employees and workers’
participation – main aspects of the
European legislation and transposition in
the national legislation
Legal framework regarding information
and consultation

1. Reasons for regulating the information and consultation process by law
The main reason for implementing a special legal framework
for information and consultation is the legislator’s commitment to
bring the Bulgarian legislation in line with the EU acquis in relation
to the country’s accession to the European Union. The relevant legal
norms are laid down in a number of EU directives, ILO conventions,
and international legal instruments, such as the European Social
Charter (ESC) which has been ratified by Bulgaria and has been
incorporated into our domestic legislation.
2. The information and consultation system in the legal framework
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the
Council establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community was transposed into the
Bulgarian legislation in 2006 by means of the Law on Amendments
to the Labour Code (prom. SG, issue 48 of 2006) in force as from 1
July 2006. A number of new provisions in the Labour Code regulate
the introduction and development of the Bulgarian model for informing and consulting workers and employees and the procedure for
that purpose.
The law lays down the cases where the employer has the obligation to conduct information and consultation procedures, the time
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limits, the terms and procedure for designating the employees’ representatives with whom the procedure will be conducted, and the rights
and obligations of employees’ representatives. A new Section II “General Rules for Information and Consultation” in Chapter VI of the Labour Code (LC) “General Obligation of the Parties in the Employment
Relationship” has been introduced. This new regulation includes the
following articles: 130, 130a, 130b, 130c, 130d. The provisions of these
articles are in line with the requirements defined in Article 21 of ESC
in terms of the employer’s obligation to inform and consult workers and employees or their representatives, and the relevant requirements in Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the
Council of 11 March 2002 regarding the establishment of a general
framework for informing and consulting employees in the European
Community.
In addition to the above articles in our domestic legislation, the
Labour Code contains a number of other provisions concerning the
issues of collective information and consultation: art. 136a (where the
employer has unilaterally introduced longer working hours); art. 138a
(2 and 3) (where the employer has introduced a one-time schedule of
shorter working hours); art. 139a (where flexible working hours have
been introduced); art. 173 (1) (endorsement of the schedule for using
the workers’ paid annual leave within the relevant calendar year); art.
181 (2) (rules on the internal labour procedure).
All the above actions the employer is entitled to shall be
considered lawful if pertinent consultations are held in advance with
employees’ representatives – trade union bodies and representatives under art. 7 (2) of the LC. This provision whose imperative
norms oblige the employer to provide information and to carry out
consultations with employees’ representatives is also included in
other laws: the Health and Safety at Work Act, the Employment
Promotion Act, etc.
The norms about the employer’s general obligation to ensure
information and consultation – the general legal framework regarding
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information and consultation – are laid down in art. 130 (1-3) of the LC.
Article 130 (1) defines the employees’ representatives to whom
the employer shall provide information and with whom the latter shall
conduct consultations. These representatives are: firstly, the representatives of the trade union organizations, as well as the
representatives under art. 7 (2) and art. 7a of the LC – the
workers’ and employees’ representatives for information
and consultation where such representatives have been elected
by the employees’ general assembly. In enterprises, including enterprises with temporary employment within the meaning of art. 107r
of the LC (SG, issue 7 of 2012 in force as from 5 Dec 2011), with at
least 50 workers and employees, the general assembly (the assembly of proxies) shall elect out of its composition the new type of representatives for the specific purpose of information and consultation
under articles 130c and 130d of the LC. The number of staff in enterprises and their units (at least 50 employees and resp. at least 20
employees) shall be determined on the basis of the payroll staff who
have had employment relationship with the employer, irrespective of
the grounds for such an employment relationship, over the last 12
months. The number of employees’ representatives for information
and consultation is defined in art. 7a (3) of the LC based on the total
number of the workers and employees represented in the undertaking or the unit thereof. This number is, as follows: enterprises with 50
up to 250 employees – from 3 to 5 representatives; enterprises with
more than 250 employees – from 5 to 9 representatives; organizational and economic units with more than 20 employees – from 1 to
3 representatives. The workers’ and employees’ representatives for
information and consultation can be nominated by individual workers and employees, and by representatives of the trade union organization at the enterprise. The main functions of the workers’
and employees’ representatives for information and consultation are
laid down in articles 130c and 130d of the LC. The terms and procedure for the election of representatives by the general assembly
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(convening and conducting the assembly), and the voting procedure
– open or secret – shall be determined by the general assembly
itself. The decision shall be taken by an ordinary majority, i.e. by half
of the attending workers and employees. It should be noted that the
substance of the matters within the competences of the workers’
and employees’ representatives for information and consultation laid
down in articles 130c and 130a of the LC is related to the regular
activity of the enterprise or its unit which determines the state of the
employment relationship between the employees and the employer,
i.e. the permanent nature of their jobs and the amount of the remuneration. Hence, these specific interests require that information be
provided on a regular basis by the employer to the representatives
(of the workers and employees), who will ensure that such information is passed over to all the workers and employees. The reason
for ensuring timely information ensues from the need to be informed
about the current state of the enterprise, but also from the fact that it
is part of security in terms of workers’ jobs and lives.
Pursuant to art. 7a (2) of the LC the general assembly (the
assembly of proxies) may take a decision not to elect special
representatives under art. 7a of the LC, and assign the
functions thereof to the management of the trade union organization in the enterprise.
Most of the enterprises, institutes, state budget-funded entities
and other organizations in the agricultural sector already avail themselves of the above legal provision: i.e. the general assembly does
not elect representatives under art. 7a of the LC, the information and
consultation functions being assigned to the trade union leaders in
the enterprise. The general assemblies have taken this decision at
their discretion without any external pressure, based on the argument
that the trade unions can ensure several important elements: the best
organizational tools, competent support from higher-level trade union structures, and a rich tradition in representing and protecting the
workers’ and employees’ interests. Trade union organizations have
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accumulated a lot of experience with successful negotiations and
positive outcomes in terms of more favourable working conditions,
incl. maintaining the employment rate and negotiating the planned
measures in the event of a threat to employment. The practice so far
shows that a number of issues within the competence of the representatives under art. 7a of the LC are solved by trade unions not by
concluding individual agreements on individual issues but rather via
specific provisions in the collective bargaining agreement, which is
a more viable solution in the long term. This practice is in conformity
with art. 130 (5) of the LC, which stipulates that the collective bargaining agreement or an agreement can be used to also negotiate
other information and consultation practical measures in addition to
the ones regulated by law. The legislator’s underlying idea, as implemented in the law, has proved its practical relevance.
This provision, however, should be changed in future amendments to the Labour Code, as it defines the representatives under
art. 7a of the LC as parties to the collective bargaining agreement
(CBA). This is unlawful, as it is well known that only a trade union
organization can act as a party to the CBA.
ϽϽMandate of workers’ and employees’ representatives
The mandate of workers’ and employees’ representatives is
regulated in art. 7b of the LC, which was introduced by the Law on
Amendments to the Labour Code (prom. SG, issue 48 of 2006). The
provision of art. 7b (1) of the LC makes it clear that this mandate was
introduced for specific types of workers’ and employees’ representatives:
ϽϽThose who represent the workers’ and employees’ general
interests before the employer and the state authorities in relation to employment and insurance matters – under art. 7 (2) of
the LC;
ϽϽThose who have been elected on the grounds of art. 7a for
a purpose explicitly determined by law, i.e. for being informed
by the employer and consulted thereby on matters in relation
to upcoming changes in the activity and the economic state
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of the enterprise, the situation, structure and expected development in employment, the number of workers and employees, as well as the anticipatory measures envisaged where
there is a threat to employment, potential changes in the
working arrangements at the enterprise, incl. the introduction
of sheltered employment and distance employment.
The mandate with the duration defined in art.7b (1) of the LC is
also relevant to the ones under art. 7a (2) of the LC. This assumption
relates to cases where the general assembly has decided, at its own
discretion, to assign the information and consultation functions under
articles 130c and 130a of the LC either to representatives designated
by the trade union leaders or to persons representing the workers’
and employees’ common interests - under art. 7 (2) of the LC.
Pursuant to the first sentence of art. 7b (1) of the LC the above
mentioned workers’ and employees’ representatives in the enterprise
or an organizational or economic unit thereof are elected with a mandate of one up to three years. As the legislator has not defined a
fixed period for the mandate of workers’ and employees’ representatives elected or designated, the general assembly decides on the
term; as for the cases under art. 7a (2), the management of the trade
union organizations determines on a case-by-case basis the term
during which the representatives will perform their duties. The minimum term for a representative is one year, while the maximum one is
three years. Moreover, the law does not limit the maximum number of
mandates for one representative. Therefore, where the relevant representative has delivered their tasks successfully and in good faith, he/
she may be reelected as many times as the workers’ and employees’
general assembly decides or re-designated as many times as the
trade union organization deems it appropriate.
In cases where the term for performing the functions of a representative under art. 7 (2) of the LC has expired, the legislative option laid down in the provision of art. 130 (2) of the LC may be applied:
the employer shall provide information, conduct consultations and
coordination in the cases provided for by law with the trade union
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organizations, where the enterprise does not have representatives
elected under art. 7 (2) or where a representative refuses to take part
in the information and consultation procedure.
The second sentence of art. 7b (1) lays down the option for
an early release from office of representatives under art. 7 (2) and
art. 7a. Such an early release shall be possible only where some
of the conditions defined in items 1-4 of the same paragraph are
present. The legislative solution is imperative: “they shall be released from office early”. Two conclusions may be drawn from
this provision in its current wording. Firstly, workers’ and employees’
representatives shall be released from office early where one
of the circumstances in items 1-4 is present without any judgment by
the body electing them. Secondly, the general assembly under the
circumstances indicated in art. 7a (3) and the management of the
trade union organization, at their initiative and in the event of other
objective reasons outside the scope of the cases in items 1-4, cannot release early the elected / designated representatives. We deem
the legislative norm as not being particularly appropriate; moreover,
the above norm does not fully comply with art. 6a (1) of the LC which
stipulates that the general assembly determines at its discretion the
procedure to be applied to this norm.
The circumstances under which the elected representative
under art. 7 (2) and art. 7a of the LC shall be released from office are,
as follows:
1. Where the person has been convicted for an ordinary criminal offence. The ordinary criminal offence are defined in the Criminal
Code. Therefore, in order for a workers’ and employees’ representative to be released from office early within the meaning or pursuant to
art. 7b (1) (1) of the LC, a final judgment for an ordinary criminal offence with respect to that persons must have been issued and the form of the guilt must have been established
– premeditation.
2. Where the representative regularly fails to deliver on
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the functions assigned. These functions are defined by law and
should in no case be confused with the features of the person’s specific professional obligations ensuing from his/her position as per the
employment contract, the obligations laid down in the job description,
the LC and the enterprise’s internal regulations. The person’s functions in his/her capacity of a workers’ and employees’ representative
under art. 7 (2) of the LC and art. 130 (2 and 3) of the LC: such functions are also explicitly defined in articles 130a, 130b, 130c and 130d
of the LC. In order for a representative to be lawfully released from
office, the failure to perform his/her duties shall not be a one-time
failure but a “regular failure”. This latter condition means that the person must have failed to deliver on his/her duties three or more times.
3. Where the person is unable to perform his/her functions
due to objective reasons for more than 6 months. Under such
circumstances, while the relevant representative wishes to deliver on
the functions for which he/she has been elected, he/she is unable to
do so. The objective impossibility ensues from specific real reasons
that have occurred after the person was elected. The law requires
for such objective reasons to have been present for more than 6
months. In view of the need for the representatives under art. 7a to
expeditiously respond to any information from the employer about
changes in the working arrangements or the state and structure of
employment, this long period before the representative can be released from office under art. 7b, item 3 is indeed unjustified. Hence,
we deem it more appropriate for the general assembly to be entitled
to take decisions about the release from office within the legal mandate and for the members thereof to be able to vote at their discretion without being obliged to observe any legal conditions. When
future changes in the LC are made, the entitlement to early release
from office of employees’ representatives should no longer be formalized and should be made conditional on the existence of a comprehensive list of good reasons.
4. At the representative’s request – this explicit condition
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means that as soon as the relevant representative under art. 7 (2)
or art. 7a has submitted a request for his/her release from his/her
functions as such before the general assembly, such a request shall
be sustained. While the law does not provide for this request to be
justified, the person concerned may present his/her reasons.
The law does not stipulate whether, when the early released
representative is replaced with another elected representative, the
latter shall perform his/her functions within the mandate of the released representative or shall be elected to act as such on individual
grounds. In our view, as the representatives under art. 7 (2) and art.
7a do not constitute a collegiate body, the mandate of the newly
elected representative should be the one as of the point of his/her
election – a minimum of one and a maximum of three years.
Article 7b (2) of the LC regulates this situation but only with
respect to the representatives under 7a (2) in cases where the employer under art. 123 (1) of the LC has been changed. There are two
assumptions.
The first assumption concerns the cases where the restructured enterprise or a part of it and the activity or a part of it
keeps its independence. In such cases the workers’ and employees’ representatives shall also keep their position and functions under the same conditions, type and scope as before the occurrence
of the change. This is valid till the election of new representatives but
not later than one year from the date of the change.
The second assumption – where following the change in
ownership, the enterprise, the activity or a part of the enterprise or
activity loses its independence, the mandate of the workers’ and employees’ representatives elected shall be terminated. In such cases,
the workers and employees transferred to the new employer shall
be represented by the workers’ and employees’ representative in
the new enterprise. In our view, the second sentence of art. 7b (2)
of the LC does not precisely transpose the fourth sentence in art. 6
(1) of Directive 2001/23/EC which stipulates that the workers and
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employees representatives from the reorganized enterprise losing its
independence shall be the workers’ and employees’ representatives
at the enterprise to which they have been transferred only till the
election of new representatives within a certain time limit after the
change. Article 7b (2) of the LC does not regulate the situation and
functions of the representatives under 7a of the LC.
ϽϽRights and obligations of workers’ and employees’
representatives at the enterprise
The legal provisions concerning the rights and obligations of
workers’ and employees’ representatives in the enterprise relate to
both groups of representatives – the workers’ and employees’
representatives for the purpose of their participation in the discussions and decisions on matters concerning the management of the
enterprise under art. 7 (2) of the LC, and representatives for the purpose of informing and consulting workers and employees under art.
7 of the LC. While there are differences in terms of the functions and
the range of issues in respect of which the workers’ and employees’
interests are represented, there are some common features, such
as: both groups represent the same persons, they are elected by the
same body and under the same procedure, etc. The provisions of art.
7c (2), items 1-4 of the LC regulating their right and obligations are,
as follows:
99To be informed by the employer is “a way that enables
them to assess the potential impact of the measures
planned by the competent authorities”. While this provision is very general and somewhat unclear, it allows
the workers’ and employees’ representatives to receive
clear, precise and comprehensible information about
the undertaking’s activities from the employer;
99To receive the necessary information within the time
limits defined and, in any case, in a timely manner;
99To participate in the consultations with the employer
and to express their positions on the measures proposed by the management at meetings, debates, ses-
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sions and other organizational events
99To request meetings with the employer in cases where
they need to inform him about issues raised by workers
and employees.
This is one of the very useful forms of social dialogue. In view
of the effective exercise of the above rights, the legislator has provided for the following:
ϽϽWorkers’ and employees’ representatives shall be entitled
to an unhindered access to all the working places in the
enterprise or its unit. This right is in line with the rights of the
representatives of the trade union organization under art. 406
(2), item 2 of the LC, who in parallel with their functions laid
down in 7a of the LC keep their right to an alert function;
99To take part in trainings in relation to the exercise of
their functions. Such trainings are organized mostly by
higher-level trade union structures – the subsector or
sector trade union organization.
The workers’ and employees’ representatives have two obligations, which are defined in art. 7 (2), items 1 and 2 of the LC:
99They shall inform workers and employees about the
information received from the employer and the outcomes from the consultation held with the latter;
99They shall not disseminate and shall not use to their
own benefit or to the benefit of third parties the information provided by the employer under art. 7 (2), items 1
and 2 of the LC, which has been provided under the
conditions of confidentiality, while they act as workers’
and employees’ representatives and after their mandate
has expired;
99The collective bargaining agreement or another agreement may be used to regulate the option for workers’
and employees’ representatives (and the representatives of the trade union leaders where the information
and consultation function have been assigned to them
by the general assembly) to benefit from reduced work-
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ing hours, additional leave and others, where this is
needed for the delivery of their functions.
ϽϽGeneral rules regarding information and consultation
The information process is the provision of data, facts and
circumstances about the activity of the enterprise and its management by the employer. This information shall be provided to workers and employees directly or indirectly via the management of their
trade union organization.
The trade union organizations and the other two types of workers’ and employees’ representatives under articles 7 (2) and 7a (if
there are such at the enterprise) shall be obliged to pass over the
information received to the workers and employees they represent
and to ensure that their position is taken into consideration in the
consultation process.
The information provided by the employer shall be about the
matters defined in the law (articles 130a, 130b, 130c of the LC, etc.).
This information concerns the economic and financial standing
of the enterprise and is relevant to the workers’ and employees’ labour rights and obligations.
Such is the information about keeping or lowering the employment level; keeping or changing the amount of the remuneration or
of any additional payments; anticipated downsizing of the production,
which will most probably result in ceasing the operation of the enterprise, shifting to a part-time regime, etc. In other words, the actual
economic and financial situation of the employer must be either directly or indirectly linked to the destiny of the workers’ and employees’ employment contracts.
The information provided by the employer shall be:
ϽϽTimely, i.e. provided in a timely manner. The legal time
limits must be observed, e.g. in relation to changing the employer, any changes in operational arrangements or working
hours.
ϽϽReliable, i.e. authentic. The information must conform to
the actual situation of the enterprise as of the time of request-
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ing and receiving it. The currency and reliability of information
is crucial in view of defending workers’ and employees’ interests in view of any anticipated changes in their employment
contracts.
ϽϽComprehensible, i.e. understandable for the trade union
organization and the workers and employees. In practice this
means observing the requirement for the employer to avoid
using any technical languages, in particular foreign words.
The information shall be provided in the official language of the
country – Bulgaria. Furthermore, the information shall be in writing.
While this obligation is defined in the legal provisions, it ensues from
the main purpose of the information process – acquainting workers
and employees with the current situation of the enterprise as of a particular time; this being relevant to their labour rights and obligations.
Where the information provided may damage the employer’s
legitimate interests, the latter shall be entitled to provide such information under the conditions of confidentiality. In such cases the
workers’ and employees’ representatives who receive this information (information about anticipated changes in the activity, the economic standing and working arrangements in the enterprise) shall
not have the right to disclose it to the other workers and employees or to third parties.
Moreover, article 130c (5) of the LC provides for the employer’s
right to refuse to provide such information or to conduct consultations where the very nature of the information and consultations may
damage the functioning of the enterprise or the employer’s legitimate interests.
With a view to protecting the workers’ and employees’ interests, the law stipulates that in the event of a dispute in relation to a
refusal to provide information and to conduct consultations, the workers’ and employees’ representatives concerned shall be entitled to
seek redress for settling such a dispute via mediation or arbitration
by the National Institute for Reconciliation and Arbitration.
The consultation process is an exchange of opinions and
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positions in the social dialogue, which most often takes place between the employer and their officials, on the one hand, and the representatives of the trade unions, on the other hand. The purpose of
consultation is for the employer to get acquainted with the positions
and opinions of the workers and employees and their representatives; to arouse discussions and ensure that these positions and
opinions are taken into consideration in view of the most appropriate
final decision, which the employer takes on its own in relation to any
relevant matters of common interest to all the workers and employers.
It should be noted that the employer has the right to provide information, to conduct consultations and coordination in the cases provided
for by law (e.g. in the event of unilateral introduction of reduced working hours over a certain period of time) only with the representatives
of the trade union organizations where the enterprise does not have
elected representatives under art. 7 (2) or even if it does have such
representatives, the latter have explicitly or tacitly refused to take part
in the information and consultation procedure (pursuant to art. 130
(2) of the LC).
Article 130 (5) of the LC lays down the general rule that allows
for the collective bargaining agreement or a separate agreement
thereto, in addition to the ones defined in the law, to be used by the
employer and the workers’ and employees’ representatives under 7a
for the purpose of informing and consulting workers and employers.
This rule is beneficial and serves the workers’ and employees’ interests, as it allows the use of practical measures outside the scope of
those laid down in articles 130a, 130b, 130c of the LC; however, this
cannot be applied with respect to the representatives under art. 7a,
as the imperative provisions of the LC do not recognize these representatives as parties to the collective bargaining agreement in which
the various practical measures are to be included as they have been
negotiated. Therefore, this provision should be amended so that the
management of trade union organizations are defined as the workers’
and employees’ representatives within the meaning of art. 130 (5).
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3. The right to information and consultation in the
event of collective redundancies
The legal issues regarding the right to information and consultation in the event of collective redundancies are regulated in art.
130a of the LC and articles 24 and 25 of the Employment Promotion
Act. The provisions of art. 130a were introduced into the national legislation by means of the 2001 amendments to the LC (SG, issue 25 of
2001, in force as from 31 March 2001). Later on the provisions of this
article were amended in 2004 and 2006 with a view to ensuring full
and precise alignment with Directive 98/59/EC of the Council on the
approximation of the laws of the Member States relating to collective
redundancies.
The effective legal framework regulates three main issues:
ϽϽThe concept “mass redundancy”
ϽϽInformation and consultation in the event of collective redundancies
ϽϽLiabilities in the event of breaching the legal framework
regarding collective redundancies
The legal definition of collective redundancies is contained in art. 1, item 9 of the Additional Provisions of the LC. This definition reproduces the definition in art. 1b (a) of Directive 98/59/EC:
“collective redundancies means dismissals effected by an employer
for one or more reasons not related to the individual workers concerned where, according to the choice of the employer, the number
of redundancies is:
А) at least 10 in establishments normally employing more than
20 and less than 100 workers in the month prior to the redundancy;
(therefore, this assumption provides for a number of 21 to 99 workers
and employees in the relevant enterprise)
B) at least 10 % of the number of workers in establishments
normally employing at least 100 but less than 300 workers in the
month prior to the redundancy, and these 10 % have also been dismissed within 30 (calendar) days;
C) at least 30 in establishments normally employing 300 work-
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ers or more in the month prior to the redundancy.”
In this case the 30 workers and employees are to be dismissed
also within 30 days.
Where under the assumptions of items A – B the employer
has dismissed at least 5 workers and employees during the 30-day
period, any subsequent termination of employment relations by the
employer on other grounds not related to the individual worker or
employee shall be taken into account in determining the number of
dismissals under items A – B.
The content of the legal definition of “collective redundancies”
suggests that the employment contracts are terminated:
1/ for a relatively large number of workers and employees
2/ on concrete legal grounds
3/ within a relatively short period: 30 days.
Where the employer has planned collective redundancies, the
imperative provision of art. 130a (1) of the LC obliges him to initiate consultations with the representatives of the trade union organizations and the representatives under art. 7 (2) of the LC in a
timely manner, but not later than 45 days before conducting
these consultations. In the course of the consultations (pursuant to
the CBAs concluded in enterprises, state-budget funded organizations and institutes in the agricultural sector – the practice was introduced by FITUA – these consultations start 50 – 60 days before the
collective redundancies) the employer shall make efforts to reach an
agreement with the trade union representatives and the ones under
art. 7 (2) of the LC in order to prevent or downsize the dismissals.
Where this is impossible due to objective reasons, specific practical
measure shall be taken for mitigating the consequences.
The terms and procedure for conducting the consultations
shall be determined by the employer and the trade union representatives. There is good practice in place according to which these terms
and procedure are negotiated and included in the CBA.
Article 130 (2) of the LC stipulates that irrespective of which
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legal entity (the employer of another body) takes the decision about
collective redundancies, the employer shall provide the trade union,
within a reasonable time limit, with information in writing about:
ϽϽThe specific reasons for the planned redundancies;
ϽϽThe precise number or workers and employees to be made
redundant by groups of economic activities, professions and
positions;
ϽϽThe number of people employed in the main economic activities, groups of professions and positions in the enterprise;
ϽϽThe specific indicators for applying the selection criteria
under art. 329 to identify the workers and employees to be
dismissed. (These indicators are generally negotiated in the
CBA and depend on the particular features of the relevant
manufacturing and administrative activity, the working conditions, the payroll structure, etc. The definition of the specific
indicators for applying the selection criteria, which by way
of rule are economic (better qualified and better performing
workers and employees are preferred), are indicative of how
resourceful and knowledgeable the employer is in terms of
the operation of the enterprise, the family and material status
of the workers and employees who have equal qualifications,
experience, skills, etc. These are the indicators to be discussed by the employer with a wider range of workers’ and
employees’ representatives);
ϽϽThe period over which the dismissals will take place – the
information on this issue includes: the starting time for the collective redundancies, whether it will be conducted “in parts”
– how many and at what intervals – or “in total”; when the
notifications will be made; what are the legal grounds for the
redundancies under art. 328 (1) of the LC; will the days of the
notification be worked or the severance under art. 220 of the
LC will be paid, etc.;
ϽϽthe severance due in relation to the redundancies – pursuant to articles 220, 224, 222 (1) and 222 (3) of the LC.
After the above information under art. 130a (2), items 1-6 of
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the LC is provided to the trade union representatives, the information
procedure in the event of collective redundancies requires that the
necessary information be submitted to the relevant unit of the Employment Agency within three working days.
The representatives of the trade union organizations can submit to the same unit of the Employment Agency their position on
the information about the planned redundancies received from the
employer. The unit of the Employment Agency sends a copy of the
employers’ notification to the municipal administration.
After the territorial unit of the Employment Agency has received the information, a team shall be set up on a tripartite basis
– representatives of the employers, of the Employment Agency, of
the trade union organization and representatives under art. 7 (2) of
the LC (if any). This team drafts the measures for mediation and
employment, for the training of “adult workers and employees”. The
drafts are submitted to the employment committee with the municipal
administration for approval. It is only after the information and
consultation procedure pursuant to art. 130 of the LC and
articles 24 and 25 of the Employment Promotion Act has
been exhausted that the employer can proceed with the
dismissal of workers and employees.
In case the employer fails to observe the obligation for information and consultation, the trade union organizations, in implementing
their trade union function under art. 406, shall notify the Chief Labour
Inspection Executive Directorate about this violation. Under such circumstances the employer shall bear administrative liability for failure
to observe the labour legislation under art. 414 (5) of the LC which
reads: Any employer who violates the provisions of art. 130a (1 and
2), art. 130b (1 and 2) and art. 130c (1 and 2) shall be punished with
a property sanction or a fine in the amount of 1,500 up to 5,000 BGN,
while the guilty official – with a fine in the amount of 200 up to 1,000
BGN for each individual violation. In addition to the liability under the
LC, any employer who has failed to inform the relevant unit of the
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Employment Agency about a collective redundancy or has started
collective dismissals before the 30-day time limit from the notification to this unit of the Employment Agency shall bear administrative
liability on separate grounds under the Employment Promotion Act,
in addition to the liability under the Labour Code.
4. The obligation to ensure information and consultation in the event of a change in ownership
The obligation to ensure information and consultation in the
event of a change in ownership is regulated by means of the provisions of art. 130b of the LC which was introduced with the 2006
amendments to the Labour Code (SG, issue 48 of 2006, in force as
from 1 July 2006). This particular change in ownership is regulated
in articles 123 and 123a of the LC: mergers, takeovers, splitting the
enterprise activity between two or more enterprises, transfer of a
part of the enterprise into another, changes in the legal status of the
enterprise (e.g. from LTD into JSC, etc.), changing the employer or of
a part of the employer (privatization, selling the enterprise), leasing
or concession.
In such cases, the employment relationship of the workers and
employees with the “old” employer – in spite of the change and the
replacement with a “new” employer” – are not terminated; they
are maintained and continue to be effective with the new employer resulting from the takeover, merger or splitting of the activity
among several employers: a new owner, an employer who is a lessee
or a concessionaire.
However, the employment relationship in this new context implies a considerable change affecting one party to these relations.
This is why the law requires that both the old and new owner inform
the workers and employees about the upcoming change through the
trade union representatives at the enterprise and the representatives
under art. 7 (2) (if any).
The information about the upcoming change to be provided
to the trade union organizations and the representatives under
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art. 7 (2) shall include:
ϽϽThe type of the planned change and the date for implementing it;
ϽϽThe reasons for that change;
ϽϽThe possible legal and economic consequences for the
workers and employees;
ϽϽThe measures planned in respect of workers and employees, including the ones for meeting the obligations under art.
123 (4) of the LC: the old employer is responsible for the obligations in terms of workers and employees before the change
under paragraph 1 of this article; in the event of a takeover, a
merger or a change in the legal status – the new employer;
and in any other cases – both employers on a solidarity basis.
In cases of leasing or a concession, both employers are responsible on a solidarity basis for the obligation emerging before the
change.
Both “old” owners and “new” owners within the meaning of articles 123 and 123a shall inform their workers and employees,
through their representatives – trade union representatives or representatives under art. 7 (2) of the LC, about the anticipated change at
least two months before the change.
Where one of the employers has planned measures with respect to the workers and employees from their enterprise (e.g. closing down a part of the activity, downsizing the payroll staff or dismissing workers and employees due to shrinking of the enterprise activity), such an employer shall conduct timely consultations with trade
union representatives and the ones under art. 7 (2) of the LC.
In the course of these mandatory consultations the employer
shall make the necessary efforts to achieve an agreement on the
proposed measures with the trade unions. Such an agreement can
be reached if mechanisms aimed to protect workers and employees
are envisaged in parallel. For example, putting in place special programs regarding future employment, paying considerable amount of
severance, enrolling the workers and employees to be dismissed in
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training and retraining courses in view of placement at other appropriate jobs, etc.
In case the employer does not act in conformity with the legal
requirements and does not meet his obligations for information and
consultation within the meaning of art. 130b of the LC, the trade union
representatives and the ones under art. 7 (2), as well as individual
workers and employees have the right to approach the Chief Labour
Inspection Executive Directorate in relation to violation of the labour
legislation. If a violation is established, the control bodies are entitled
to impose a property sanction or a fine on the guilty employer pursuant to art. 414 of the LC.
Article 130b (5) does not allow the employer to excuse his
unlawful behaviour and refusal to provide information to the workers’
and employees’ representatives by referring to the fact that it is not
him but another body that has taken the decision about the change
within the meaning of articles 123 and 123a of the LC.
5. The employer’s obligation to provide information in
the event of changes in the activity, the economic state and
working arrangements in the enterprise
The issues in respect of which information and consultation is
required, as laid down in art. 130c, are defined as current and crucial
issues affecting the destiny of workers’ and employees’ employment
contracts. In view of this particular circumstance, the law stipulates
that the functions of the general assembly under paragraph 1 of art.
7a may be assigned to the management of trade union organizations. We should emphasize that trade union representatives and the
representatives under 7 (2) (if any) are informed and consulted on
crucial matters concerning the enterprise management and activity,
while the representatives under 7 (2) – on current matters concerning the economic standing, temporary changes in the activity and
changes in the working arrangements of the enterprise. Our practice
shows that the information and consultation process in relation to the
so-called current matters in the agricultural sector is conducted with
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trade union representatives due to the lack of elected representatives
under art. 7a whose powers have been assigned to the trade union
representatives by a decision of the general assembly. In this case
and in other cases, information and consultation in relation to crucial
issues shall take place under the terms and procedure negotiated in
the CBA.
In practice the information and consultation process under articles 130c and 130d of the LC at enterprises, including executive
agencies, institutes and other state budget-funded enterprises in the
agricultural sector, is carried out between the employer and the management of the trade union organization. The terms and procedure
for providing information and conducting consultations are laid down
in the CBA. Article 130c (1) of the LC stipulates that the employer
shall provide the representatives under 7a elected for that purpose or
the trade union representatives empowered by the general assembly
with information about:
ϽϽThe latest changes and planned ones in terms of the activity and the economic standing of the enterprise;
ϽϽThe situation, structure and expected development of employment, as well as any anticipatory measures, in particular
where there is a threat to employment. Therefore, the timely
and detailed information is crucial for ensuring the protection
of workers’ and employers’ rights and legitimate interests. This
is why in terms of such issues, the trade union representatives
in the agricultural enterprises use the CBA to negotiate the
type of information, the time frame for the provision thereof,
especially if it relates to closing down individual structural unit
or downsizing the payroll staff, as well as social measures to
mitigate the consequences from potential dismissals;
ϽϽThe number of workers and employees posted from an enterprise for temporary employment or the employer’s intention
to use such workers;
ϽϽAny potential changes in the working arrangement, incl. the
introduction of sheltered employment and distance employment.
In the section about the general rules regarding information
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and consultation we pointed out that the law enables the employer to
request a declaration of confidentiality from the social partners prior
to providing the information, where the provision of this information
may damage his legitimate interests. Under such circumstances, the
workers’ and employers’ representatives shall not have the right to
disclose the information to the other workers and employees or third
parties.
The employer has yet another important obligation after providing the information: to conduct consultations on the issues defined in items 2-4 of art. 130a (1) of the LC.
The law allows, by way of exception, that the employer refuses
to provide information or to conduct consultations where the nature
of the information or consultation may seriously damage the enterprise’s operation or its legitimate interests.
In the event of such a refusal and a dispute arising over its justification, the parties to the process may seek to settle such a dispute
via mediation or arbitration by the National Institute for Reconciliation
and Arbitration.
The provisions of art. 130d of the LC require that an agreement
be concluded by the parties concerned on any issues regarding the
content of information, the time limits for the provision of the latter,
the time limits within which the workers’ and employees’ representatives shall draw up and submit their position, as well regarding the
time limits and the subject of consultations. For the case where such
an agreement has not been concluded, the provisions of items 1-4
lay down the time limits within which information about the various
issues shall be provided, and the time limit within which consultations
shall be conducted under art. 130a (1) items 2-4 of the LC.
We consider, based on our practice, that in order to ensure
the efficient solution of the above issues and clarity in the relations
between the employer and the trade union representatives in the
context in information and consultation, the terms and procedure for
carrying out this process should be negotiated and laid down in the
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collective bargaining agreement.
The information and consultation process in the agricultural
sector, in most cases, observes the principles of the beneficial social
dialogue and the spirit of cooperation and respect for the interests of
both parties, the enterprise and the workers and employees.

2

Stereotypes in the mindset and
behavior of workers and employees
and of employers/management in the
information and consultation process

The transposition of the EU Directives in the Bulgarian legislation and the subsequent amendments to the Labour Code have
brought about an increased number of rights and obligations for
workers and employees in the legally regulated employment relationship with the employer, as well as about a precise description of
these rights and obligations from the signing of the individual employment contract to the point of quitting the enterprise or retiring.
Furthermore, the scope of the CBDs signed at the sector level
and at the enterprise level has changed. The insecurity in terms of
jobs and the workers’ awareness of the fact that there are no safeguards against dismissal have urged workers and employees to be
more proactive in seeking information, as well as contacts and consultations with the trade union representatives on a variety of matters
concerning their employment and social situation. The workers’ and
employers’ awareness of the need to be informed, which will enable
them to know their rights and, thus, to defend them has become
even stronger in the context of the ongoing crisis over recent years,
the rising unemployment rate and the growing insecurity of jobs and
social turmoil.
The employers, on the other hand, have also become aware
of the need and the coercion to observe their rights and obligations
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regulated through the Labour Code; thus, they have provided more
topical information that reaches workers and employees, and have
solicited consultations with the trade union leaders on positions concerning current issues in the area of the work flow, health and safety
at work, redundancies, etc.
The changes in the economic and social environment have
thus contributed to changes in terms of the stereotypes and mindsets
in the traditional industrial relations between workers and employers.
The ongoing changes and improvement of the labour and employment contracts legislation have also driven forward this process of
changing stereotypes in enterprises. Another driving force in the fight
against stereotypes in support of building up modern industrial relations in undertakings with an enhanced and proactive participation
of workers and employees are the collective bargaining agreements
that have also developed to more fully reflect the changes in the legislation and in the enterprises and have come to mirror the genuine
employment and social needs of workers depending on the specific
features of the activity. The desire to keep abreast of the times of
change and the clear awareness of the fact that the effective collective bargaining agreement on the territory of the enterprise is the only
mechanism to maintain and develop social achievements has been
a powerful driving force in attracting more trade union members and
overcoming the stereotypes in the relationship between workers and
employers.
The text hereinafter includes three contributions by trade union chairpersons from the Federation of Independent Trade Unions in
Agriculture, who apply the information and consultation system at the
enterprise level and who share their views and experience in relation
to the topic. We hope that these three contributions will give you both
an idea about the relations in agriculture and some food for thought.
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However good the existing management system within the organization may
be, nothing can be better than the direct
contact with people and the opportunity to
directly address problems and solutions
with them. Informing and consulting workers and employees should not be underestimated, as this process unites people
around ideas and values; it links personal
Emilia Dimova, Chairperson
of the trade union
objectives with the organizational ones and
organization at Topolnitza
builds up and guides people’s behavior; it
Branch of Irrigation Systems
contributes to stability within the company
and makes workers and employees feel as
members of one single entity. When the employer informs his employees, he fosters confidence and strengthens the interrelation between intentions and corporate performance.
However, employees and workers are often left with the feeling
that the management are not fair and open-minded in their actions
and do not provide the staff with enough information, for example
in the event of planned changes in the working arrangement or the
corporate structure and the remuneration scheme. What matters
most to the employees of a company, what encourages them to be
active, and what makes them passive? The timely, reliable and comprehensible information about the employer’s economic and financial
standing, the ongoing communication between the employer and the
employee enhance the level of motivation and performance of workers and employees. The end result is synchronized operation of the
organization which positively impacts the outcomes.
Being the chairperson of the trade union organization at the
Topolnitza Branch of Irrigation Systems EAD with the Federation of Independent Trade Unions in Agriculture and an employee of Irrigation
Systems EAD, it is both very important and a matter of high responsibility for me to ensure that any information regarding employment

100

EU Project
Informed and experienced for sustainable agriculture

and insurance relations, structural and economic matters, etc. from
the employer reaches the workers and employees. I have always
done my best to bridge the information and communication gap between the two stakeholders, to find the appropriate means to help the
workers and employees to adequately understand and accept the
changes in the organizational structure and the economic situation.
My participation in the workshop on information and consultation in November 2012 has offered me some ideas about improving
the process in my enterprise and has helped me confirm my belief
as to the need to conduct an efficient social dialogue which includes
information and trust as an integral component.
		

The right to information and consultation is an entitlement of all workers and
employees, not only of trade union members, as this right enables them to take
part in the management of the enterprise
(art. 7 of the LC). This entitlement is an
achievement resulting from the long
standing efforts of the international labour
community to ensure that such a right is
Elena Koleva
Chairperson of the trade union
laid down in the national legislations; nevorganization at the Dobrudja
Institute of Agriculture in
ertheless, the process of development is
Gen. Toshevo.
still underway – this legislation is being
amended in line with the changes in labour conditions: the persisting economic crisis, pervasive impoverishment, high unemployment rate, the consequences of globalization.
A relevant factor in terms of the stereotypes in the behavior
of workers and employees and of employers is the ownership of the
enterprise. There are substantial differences between the models of
workers’ and employees’ behaviour in private companies (moreover,
divergences can be established between Bulgarian and foreign companies), companies-sole traders, on the one hand, and state-owned
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companies and municipal ones, on the other hand. My practical experience comes from the Dobrudja Institute of Agriculture in General Toshevo: the largest institute with the Academy of Agricultural Science,
which has both research and production activities; while it receives its
funding from the state budget, it produces its own seeds and hybrids
for both the Bulgarian and the international markets.
Till 2007 the employers made their own judgment as to what
information to provide to the employees and their representatives,
while the employees relied entirely on their trade union organizations.
The information process was conducted mostly on the occasion of
trade union meetings held to discuss the collective bargaining agreement. The employers were not particularly keen either on informing
us about the measures to be taken for maintaining the payroll staff or
on consulting the trade unions in relation to issues, such as keeping
the number of jobs, jobs for young people, health and safety at work,
sheltered employment, or selecting the workers to be dismissed in
the event of redundancies. All the decisions were taken by the senior
management. The court procedures for defending the rights of those
unlawfully dismissed were cumbersome and too long.
Based on my experience with the preparation and conclusion
of 6 consecutive collective bargaining agreements at the Institute, I
can say that information and consultation are at the core and are the
driving force of the negotiations on the CBA at the enterprise. The
reason is that during the 2-year period of the effective CBA a lot of
changes occur in the Labour Code, the sector collective bargaining agreements concluded by our Federation of Independent Trade
Unions in Agriculture, the labour conditions, and the economic and
social environment.
Our trade union organization is the only one at the Dobrudja
Institute of Agriculture. On the grounds of art. 7 of the CBA, the workers’ and employees’ general assembly delegated the functions of
information and consultation under paragraph 1 to the trade union
organization. This proves the confidence built up in the course of
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time; the Rules of Procedure of the Institute contain a special provision which stipulates that the chairperson of the trade union organization takes part in the Directors’ Council with the Director. The
leaders of the trade union organization are directly involved in the
process of taking decisions about the enterprise management; any
issues raised by the trade union members are directly submitted to
the management. Of course, the feedback is very important – the information about the decisions taken should very promptly reach back
the trade union members. Article 7c of the LC stipulates that the trade
union chairperson delegates to the employer all the information and
consultation rights and obligations in terms of the implementation of
the CBA and any other issues arising in the working process – work
wear, protection devices, health and safety at work, etc. Article 58 of
the LC obliges the employer to inform all the workers and employees, not only the trade union members, about the CBA concluded
“which is binding for the employer”…. (art. 50 (2) of the LC) in the
enterprise, i.e. all the workers and employees are entitled to being
informed. Pursuant to art. 7a (2) of the LC the regular annual assembly, at the proposal of the trade union leadership, elects trade union
representatives by sectors; these representative act as the contact
point for the information and consultation process with the workers
and employees. The representatives set up a trade union committee
for the relevant trade union organization. They inform the trade union
leaders about any problems, demands of the trade union members;
organize meetings for presenting and discussing the effective CBA
and record in the minutes any proposals about changes to be made
in the future CBA. The representatives make the arrangements for
the implementation of the social program with the CBA approved by
the general assembly. After the meetings of the trade union committee they bring all the decisions taken and the proposals made by
the trade union members to the knowledge of all the workers and
employees. As art. 7c of the LC does not specify which workers’
and employees’ representatives these I and C rights and obligations
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concern, the general assembly of the workers’ and employees’ representatives in our enterprise elected the trade union leaders and
the trade union members who are responsible for the above issues.
We, the trade union leaders, interpret the concept “necessary
information” used in the CBA as the information we need in order to
exercise our rights and to protect the workers’ and employees’ interests. For example, has the employer planned to hire additional staff
on a temporary basis (temporary contracts) – if so, how many and for
what positions.
Article 7c (1), item 3 provides for the right of trade union leaders to participate in the procedure of consultations with the employer.
We deem this entitlement as a substantial achievement and we have
actively used it. The consultation process is the tool for a social dialogue and cooperation between workers and the employer. It is the
framework for exchanging opinions and positions on any relevant issues and for seeking solutions. The right to participate in consultations, however, presumes the right to express well-founded positions
on any matters concerning the workers’ labour, social and economic
rights, which requires that we are well prepared for such a process.
The national seminar on information and consultation allowed
me, while listening to the theoretical basics of information and consultation (the Labour Code, arrangements at the EU level), to compare the practice we have as a result of our activity. I once again
confirmed my belief that the information and consultation process in
the enterprise does not end with the CBA; neither does it end with
any individual opportunity to apply I and C, as defined in the LC, with
respect to all the workers and employees and the employer. This
is an ongoing process where, by means of various training forms,
we further improve our knowledge about the legal opportunities and
the ways to efficiently apply them in practice. We verify the theory in
practice and thus we draw conclusions depending on the specific
labour conditions in the enterprises and sectors. Our purpose is to
ensure an increasing number of informed and knowledgeable work-
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ers and employees. The so-called direct information and consultation
introduced in our enterprise on issues regarding specific labour and
social rights makes our workers and employees real European citizens in the workplace. This contributes to an improved capacity to
defend the general civil, labour, economic and social rights through
ingoing awareness-raising, information and consultation within the
limits of the law.
The information and consultation process helps us to better interact with newly appointed workers and employees and involve them
in the trade union organization. The ongoing awareness-raising concerning the CBA and the activity of the trade union organization at the
enterprise serve as very good tools for solving specific problems under
the crisis conditions, such as delayed payment of salaries, the lack of
work wear, the absence of negotiated foodstuff vouchers, etc.
		

Both parties – the employer and
employees – have the best interest in
terms of a seamless production process.
They need to work together in order to
accomplish better economic performance.
Where there is interaction between the
appointed manager (the employer) and
the individual elected by the workers and
employees to represent their viewpoint on
Vassya Shapovalova,
Chairperson of the trade union
the company processes, any emerging isorganization at Dolen Dunav
sues are solved to the benefit of both parBranch of Irrigation Systems
ties. Where there is good interaction between the employer and the workers’ and
employees’ representative and reasonable compromises are made
by both parties, good results are to follow soon.
In order for workers and employees to be fully involved in discussing and solving problems on an equal footing, they must have
sufficient and accurate and reliable information about the issues on
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the discussion agenda. However, it often happens that even if such
information is requested via the established procedure, it is not always provided by the employer. In most cases the management overlooks the workers’ and employees’ representatives and is reluctant
to facilitate their intervention in emerging problems. The workers’ and
employees’ representatives are often under pressure from the employer to “avoid asking” many questions in order not to be dismissed
irrespective of the protection they have. Under the conditions of a
high unemployment rate the fear of losing your job is even stronger
than the fear of famine.
Can the stereotypes in behaviour be overcome? Yes, they can
be overcome if there is good will on behalf of employers or if there
is better legislative regulation to protect the workers and employees
participating in the groups of representatives for information and consultation. The legal framework should oblige the employer to expediently provide the information requested and define sanctions for the
refusal to do so. Workers’ and employees’ representatives should enjoy better protection. In our company the information and consultation
process is a “one-way street”, i.e. the workers and employees request
information in writing in conformity with the procedure. The employer
puts down a resolution on the request which reaches the official who
is competent to provide the information, and that puts an the end to
the process. The employer has done his part of the job by forwarding the request with the resolution to the competent official who,
however, does not proceed any further. Nobody holds the relevant
official responsible for not doing his/her part of the job. The workers
and employees do not have an instrument whereby they can oblige
the employer to request the information from the official. If we refer
the case to the Labour Inspectorate and request an inspection and
assume that it is conducted and a prescription is issued and deadlines are determined, by the time the whole bureaucratic procedure is
completed the information requested will have lost its currency. This
allows the employer to feel untouchable and not take into consid-

106

EU Project
Informed and experienced for sustainable agriculture

eration the workers’ and employers’ representatives. Then the trade
union organization steps in by making reference to the CBA which,
in conformity with the provisions of art. 130a (2) of the LC, regulates
the provision of information on important matters related to structural
changes and the consequences from them. A good example in this
respect is the Agreement regarding the workers and employees dismissed in the restructuring of the enterprise. Irrigation Systems EAD
is a commercial company which also performs a task assigned by
the state: to ensure protection against the harmful impact of waters.
In 2011 the company’s financial standing as a result of the lack of financing for its activities required restructuring; thus only 10 branches
out of a total of 22 were left. This resulted in the dismissal of 620
workers and employees. This is a collective redundancy in relation
to which the Labour Code requires opening a procedure. Therefore,
the management and the workers’ and employees’ representatives
(in this case these were the chairpersons of the TU organizations in
the branches) got together to find solutions that would ensure the
least damage.
In the course of the discussions, the workers’ and employees’
representatives insisted that a detailed analysis be made of those
employed in the company by age, tenure, professional experience, vacant payroll positions. The second meeting with the employer ended
with an agreement which set out the criteria to be applied to dismissals in view of maximum protection of workers’ rights. We managed to
attain results due to the fair attitude of the employer – the company’s
executive director, and understanding on behalf of the workers and
employees. Both parties made the reasonable compromises for the
sake of improving the financial standing of the company. Regrettably, a year later the financial standing of Irrigation Systems EAD is
not better, moreover, it is worse. There are still branches where the
information and consultation procedures are not properly conducted;
a turnaround in this situation will secure good results.
My participation in the national workshop on information and
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consultation was very useful. I was impressed with the way the German works councils operate; I think that their practice is good due
to the good legal framework. I was impressed with the farmers participating in the workshop who presented the social policy with respect to their workers and the local community as an example of a
socially responsible behaviour. Someone had said that information is
the most expensive commodity nowadays. We must do our best to
defend our right to receive information. In order to do so, we should
know a lot and be able to convince our colleague in an argumentative manner that there is a way. And where there is a way, we can find
solutions together.

3

Practices in applying the information
and consultation process in the
agricultural sector

The information and consultation process between the employer and workers and employees is mandatory in relation to the
following cases defined in the Labour Code:
99Pursuant to art. 51a of the LC when negotiations for
concluding a CBA in the enterprise are conducted
there is a practical need for timely, reliable and comprehensible information about the following: what are the
prospects for the enterprise under the circumstances of
the economic crisis and a reduced budget; have redundancies, reorganization, etc. been planned in relation to
the downsizing of the payroll staff;
99The option of switching from full-time to part-time work
and vice versa;
99The employees on fixed-term employment contracts
have the same rights and obligations as the ones on
termless employment contracts;
99The maximum and minimum working hours under the
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conditions of working schedule arrangements or sheltered employment, added-up working hours, etc.;
99Drafting schedules for the annual paid leave, negotiating additional leave, etc.;
99Article 130 of the LC regulates the obligation for information and consultation;
99Article 130a – the event of collective redundancies;
99Article 130c – a change in ownership.
The experience in terms of collective bargaining accumulated
over the years by the Federation of Independent Trade Unions in
Agriculture, FITUA, has been used as a positive practice for including
some special provisions in the collective bargaining agreements in
full conformity with the above norm.
Annexes 1 and 2 include the Agreement annexed to the sector
CBA of IS EAD in relation to the restructuring and the Social Program
to the CBA of the Dobrudja Institute of Agriculture, which illustrate
the practical opportunities that trade unions have for linking collective
bargaining with information and consultation.

4

Untapped opportunities for the
employer and workers and employees
in the process of responsible
management by means of information
and consultation processes

While the 2006 amendments to the labour legislation lay down
the legal foundation for the development of the information and consultation system in Bulgaria, the system has been made use of in
different degrees and sometimes underused by those involved in it,
in particular by workers. The above legislative changes which came
into force on 1 July 2006 introduced a new section II “General Obligations for Information and Consultation” in Chapter VI of the Labour
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Code “Basic Obligations of the Parties in the Employment Relation”.
The introduction of the new provisions in the Labour Code was the
starting point in the development of the Bulgarian model for informing and consulting workers and employers and the procedure for
that purpose. The law defines the cases where the employer has the
obligation to conduct such procedures, the time limits for conducting them, the terms and procedure for designating the workers’ and
employees’ representatives with whom the procedures will be carried
out, and the workers’ and employees’ rights and obligations in these
procedures.
If we compare the extent to which the employers and the trade
union representatives in the sector organization – the Academy of
Agricultural Science and Irrigation Systems EAD (two organizations
within the agricultural sector, well-structured in terms of the social dialogue both as representatives and as active participants in it) – and
those from farmers’ organizations and agricultural cooperatives are
familiar with information and consultation, we can identify a number
of serious discrepancies. The former claim that they are familiar with
the legislation regulating information and consultation processes. As
for the representatives of farmers and a part of the representatives
of agricultural cooperatives, they are familiar and observe the norms
of the labour legislation, but have only very general knowledge about
the provisions regulating information and consultation. One of the
reasons for that is the lack of a trade union organization in the newly
established agricultural structures and the absence of organized representatives of the workers. This survey conducted in the agricultural
sector in Bulgaria shows once again that the information and consultation processes (in relation to the above mentioned EU Directive)
are less developed in enterprises that do not have a trade union
organization. An active awareness-raising campaign is needed in order to advocate the information and consultation mechanisms and
workers’ active involvement in the life of the enterprise.
The national workshop for the sector social partners held in
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November (within the framework of this EU-funded project) and the
follow-up two information meetings contributed to providing the participants – workers’ and employees’ representatives, employers from
agricultural cooperatives and farmers – with information about the
new legal framework regarding information and consultation processes and arousing interest for the introduction of such processes
at the enterprise level. Due to the partnership established between
the structures of the two partner organizations under the project the
process of informing their workers and employees about the basic
labour rights will continue; however, the conclusion is that a targeted
awareness-raising campaign is needed in order to advocate the opportunities for the exercise of workers’ rights and the active use of
these opportunities.
Special attention should be paid to the information and
training activity – getting acquainted with the legislation, trainings,
practical guidelines, and development and conclusion of sample
agreements between the parties.
In 2007 and 2008 the Federation of Independent Trade Unions
in Agriculture organized for its trade union activists and structures
trainings on the above mentioned amendments to the Labour Code
– the provisions concerning information and consultation. In parallel
with this the regional structures of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria – FITUA is its central member – has
conducted trainings on information and consultation for trade union
activists across the country. This has contributed to replicating the
knowledge and has fostered attitudes for problem-solving, especially
in a crisis environment, with both employers and employees.
The norms regulating the general obligation for the employer
to ensure information and consultation are laid down in art. 130 (1-3)
of the Labour Code.
Article 130 (1) defines the employees’ representatives to whom
the employer shall provide information and with whom the latter shall
conduct consultations. These representatives are: firstly, the rep-
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resentatives of the trade union organizations, as well as the representatives under art. 7 (2) and art. 7a of the LC – the workers’ and
employees’ representatives for information and consultation where
such representatives have been elected by the employees’ general
assembly. Pursuant to art. 7a (2) of the LC the general assembly may
take a decision to assign the functions of the representatives under
7a (2) to representatives designated by the leadership of the trade
union organization in the enterprise. The representatives of the trade
union organizations and the representatives under 7a (2) (if any) are
informed and consulted in any important matters related to the enterprise’s management and activity, while the representatives under 7a
(2) – on current issues concerning the economic standing, temporary
changes in the activity and in the working arrangements. The practice
so far shows that the consultation on the so-called “current matters” is
carried out with trade union representatives, as not all the enterprises with at least 50 workers and employees have representatives
elected pursuant to art. 7a (2) – the powers of the latter have been
delegated to the trade union by a decision of the general assembly.
Both in this case and in the others the information and consultation
process in relation to important issues is conducted under the terms
and procedure laid down in the CBA. The information and consultation system is up and running in enterprises with a high or medium
level of trade union membership and an established culture for a social dialogue. This is particularly true of the agricultural sector which
has a substantial number of small- and medium-sized entities where
trade union membership is very limited and, hence, the rights to exercise collective labour and civil rights are also limited. To support this
fact, we can make reference to a large-scale campaign organized by
the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria, KNSB,
“Be Info!” in October-November 2012 – the purpose was to reach out
to 20,000 workers in 200 enterprises with more than 50 employees in
various sectors across the country in order to encourage the exercise
of their right to information and consultation. There is not a single ag-
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ricultural structure out of the 124 enterprises visited in course of one
month. This fact emphasizes even more strongly the need to conduct
an awareness-raising campaign for the sector, as well as the need for
legislative changes which can have a positive impact in terms of the
exercise of the right to information and consultation as a basic civil
right in the sector.
Another important aspect is who takes the initiative to
convene the general assembly for electing representatives
for information and consultation. It is usually the trade union that takes the initiative. The candidates are also nominated
by the trade union organization. There have been, though rare, cases
where the employers have intervened in the election.
In some structures of Irrigation systems and the Academy of
Agricultural Science the elected representatives have been designated by the leadership of the trade union organization, while in most
of the structures the general assembly has delegated the information
and representation functions to the trade union leaders.
The number of workers’ and employees’ representatives
(where there are such) is determined by the general assembly and is
in conformity with the law and the number of the payroll staff. Trainings with elected representatives have been conducted in some regions. Specialized trainings for elected representatives have not yet
been introduced.
It should be noted that the changes in the labour legislation –
general rules regarding the employer’s obligation to conduct information and consultation – have fostered the development of collective
bargaining and have enriched the content of CBAs. The reason is
that article 130 (1) obliges the employer to also provide the
trade union organization with the information required by law,
and to conduct consultations with them in addition to the workers’
and employees representatives elected under the terms and procedure of articles 7 and 7a (representatives for informing and consulting workers and employees). Furthermore, article 130 (5) provides for
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yet another legal option – negotiating additional forms of information and consultation – which is to be used by trade union organizations and the representatives under art. 7a (2) (the workers’ and
employees’ representatives under art. 7 are excluded): “…by means
of a collective bargaining agreement or an agreement the employer
and the workers’ and employees’ representatives can negotiate…”.
The Bulgarian labour legislation allows only trade union organizations
to conclude CBAs. Of course, such additional practical measures
for information and consultation can also be negotiated between
the representative organizations of workers and employers. Such an
agreement is planned to be signed between the Bulgarian sector
social partners who are also partners under this project.
The experience in terms of collective bargaining accumulated
over the years by the Federation of Independent Trade Unions in
Agriculture, FITUA, has been used as a positive practice for including
some special provisions in the collective bargaining agreements in
full conformity with the above norm.
The employer’s obligation to hold an information and consultation process with the representatives of the trade union organization
also applies to cases of collective redundancies, changes in ownership, consultations before extending the working hours, preliminary
coordination before introducing a part-time working schedule or
introducing a flexible working schedule for some positions, providing information about vacancies and positions with a full-time and
part-time working schedule, etc. The rules indicated are included in
the individual collective bargaining agreements which we conclude
at Irrigation Systems EAD, the Academy of Agricultural Science, the
Bulgarian Agency for Food Safety, the agricultural cooperatives, etc.
Due to the ongoing process of restructuring in the agricultural sector, hence in the structural units within the sector, such as the systems of the Academy of Agricultural Science, Irrigation Systems, the
Agency for Combatting Hails, etc. – which have a high level of trade
union membership and an efficient social dialogue -, it has become
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a well-established practice to conclude agreements between the
trade unions and the employer in the event of changes in the legal/organizational form, mergers, takeovers, ceding or transferring
the activity from one enterprise into another, reorganization – all of
these being changes that seriously affect the labour and insurance
relations of the workers and employees at the enterprise. There are
separate agreements to the collective bargaining agreements which
contain provisions preventing social consequences as a result of the
implementation of the above mentioned changes in the production
structure (see Annexes 1 and 2). The efficiency of such a system has
been highly appreciated by workers and employees, as well as by the
trade unions and the employers, as it is beneficial to both parties involved in the relationship – workers and employers – and it supports
managerial decisions, if needed, but above all it ensures protection
for workers and employees.
Workers and employees are entitled to timely, reliable and comprehensible information about the employer’s economic and financial
standing, which is relevant to their labour rights and obligations. This
legal norm, given a successful dialogue and negotiations, can ensure
achieving more favourable provisions in terms of: remuneration; the
time limits and the amount of severance payments in the event of
termination of the employment contract; the number and the amount
of the benefits when reaching the relevant years of contribution and
age; paid leaves, and other social benefits. The economic and financial standing of the enterprise, the structure and the expected development in employment, as well as the anticipated measures, future
plans of the management, in particular ones that could set a threat
to employment are amongst the most frequent topics of consultation
with the workers’ and employees’ representatives and are regulated
with details in the CBAs. Our analysis and experience shows that
the provisions in the CBAs provide a higher degree of security,
long-term application and control in conformity with the labour legislation than the agreements signed pursuant to art. 7a. This, however,
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does diminish the relevance of the latter, in particular given the fact
that they attach additional importance to workers’ involvement in the
life of the enterprise and contribute to the development of industrial
democracy.

5

Conclusions and recommendation with
a practical focus

The right to information and consultation enshrined in the
Charter of Fundamental Rights of the European Union and Directive 2002/14/EC is an entitlement for all workers and employees, not
only for trade union members. Hence, the Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture chose the Association of Agricultural Producers in Bulgaria and the Regional Union of Agricultural Cooperatives – Veliko Tarnovo as its partners in order to provide workers and
employees with specific and detailed information about the entitlement to information and consultation, the legal framework and the
practical experience of our trade union organizations at the Academy
of Agricultural Science and Irrigation Systems EAD. The project activities have shown that information and consultation under Directive
2002/14 is less developed in enterprises which do not have trade
union organizations.
Where the enterprise has representatives directly elected by
the general assemblies / assemblies of the proxies or the trade union organization has been delegated this function, the system is assessed as efficient by both trade unions and employers and ensures
good results for the representation of workers. The representatives
prove to be instrumental in solving specific problems not only in a
crisis situation but also in the restructuring process which does not
seem to have ended in agriculture. The ongoing changes in the
employment environment in the subsectors often face workers and
employees with uncertainty in terms of the company’s future and
their jobs. The information and consultation procedures help workers
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and employees to learn more about the upcoming changes and to
become aware of the need to adapt to these changes, to take measures for mitigating the social consequences.
Employees have the right to receive timely information about
the employer’s economic and financial standing, and about the prospects for the development of their enterprise.
As the transition period is not over yet, the workforce should
not cease the efforts to improve its qualification. For that purpose
people need to have access to information and to opportunities for
ongoing training, retraining and upgrading.
The data from the information meetings and research show
that most of the issues addressed via the information and consultation system in enterprises are crucial for employees: these are economic, financial, organizational, labour, social issues, and above all
issues related to changes in the ownership and collective redundancies. Workers’ and employees’ representation make workers and
employees involved and committed to the objectives of the company,
improves communication and approaches in management, and thus
helps overcome the reluctance and barriers to the change.
It is advisable for the management of each enterprise to act
upon the understanding that only an individual who is well informed
about and satisfied with his/her work can be motivated and efficient.
In conclusion we should reiterate that the amendments to the
national labour legislation – the general rules regarding the employer’s obligations to inform and consult workers and employees – have
provided an impetus for the development of collective bargaining
and have fed new content into the collective bargaining agreements.
Pursuant to the Bulgarian labour legislation only trade union organization are entitled to conclude collective bargaining agreements. Of
course, the additional practical measures of information and consultation can be negotiated between the representative organizations of
workers and employers. Such an agreement is planned to be concluded between the Bulgarian sector social partners who are also
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partners under this project.
The experience in terms of collective bargaining accumulated
over the years by the Federation of Independent Trade Unions in
Agriculture, FITUA, has been used as a positive practice for including
some special provisions in the collective bargaining agreements in
full conformity with the above norm.
In the course of implementation of the project – awarenessraising meetings, trainings, surveys – the following proposals for
changes in some provisions of the Labour Code have been
made:
1. Amendment of the provision of art. 7b (1) of the LC to allow
an early release of the representatives under articles 7 (2) and 7a
by the general assembly of workers and employees not only in the
cases listed in items 1-4 of art. 7b (1) of the LC.
This proposed amendment will enable the general assembly
to release workers’ and employees’ representatives on the grounds
of reasons outside the range of the ones laid down in item 1-4 of this
article – reasons that are also objective and are indicative of a behavior on the part of the representative which is contrary to the workers’
and employees’ interests.
A new item 5 is proposed to be included in art. 7b
(1) of the LC: “By a decision of the General Assembly (the
Assembly of the Proxies) taken by a majority of more than
two-third of its members.”
2. A new paragraph 3 is proposed to be inserted in art. 130
which regulates the information and consultation procedure where
the terms (mandates) of the representatives under articles 7 (2) and
7a of the LC have expired and the new ones have not yet been
elected.
A new paragraph 3 is proposed to be inserted in art. 130 of
the LC: “Where the terms under art. 7b (1) for which the
workers’ and employees’ representatives under articles 7
(2) and 7a have been elected have expired, the employer
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shall provide information, shall carry out consultations and
coordination in the cases provided for by law only with the
trade union representatives in the enterprise.” The current
paragraphs 3, 4 and 5 of art. 130 of the LC will become respectively
4, 5 and 6.
3. In order to make the provision of the current paragraph 5 of
art. 130 of the LC (the future paragraph 6 after the insertion of the proposed new paragraph 3) more precise and clear in view of its application, we propose the following wording: “The collective bargaining agreement concluded between the employer and the
trade union organization in the enterprise, and an agreement concluded under art. 130d (1) of the LC – between
the employer and the workers’ and employees’ representatives under art. 7a can serve to negotiate other practical
measures for informing and consulting workers and employees in addition to the ones laid down in the law.”
4. A concrete and important proposal made by all the participants in the survey concerns changes in the provision of art. 7a of
the LC regarding the number of workers and employees required for
an information and consultation procedure. This proposal is directly
related to the peculiarities of the structures in the agricultural sector,
in particular the small number of those employed in the agricultural
production units.
5. Better exercise of employees’ rights should be guaranteed
by means of monitoring and control over processes. Proposals have
been made about the need to ensure the enforcement of the sanctions imposed on employers who do not provide the required information.
6. The legislative solutions related to information and consultation in respect of those hired on the basis of employment contracts
should also be introduced in the Civil Service Act, as the right to
information and consultation is a general right and at present it is not
enjoyed by civil servant with employment contracts.
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The project activities delivered so far provide us with a partial
but representative sample about the state of affairs in terms of information and consultation in the agricultural sector in Bulgaria, and
about the attitude, mindset and behavior of the sector social partners,
employers and employees in terms of this process. There is a clear
trend toward a growing awareness of the need for communication
and dialogue, development and implementation of the information
and consultation processes and systems in the agricultural sector,
improvement of employees’ knowledge and skills in relation to the
exercise of these rights. This comes to prove that the project activities are timely and beneficial, in unison with similar project and campaigns implemented by the social partners at the national level, and
will contribute to achieving the goal: enhancing the workers’ awareness and participation in labour life. The course of our work so far
has emphasized the need to organize follow-up working meetings
for the purpose of providing information and training on the topic in
order to present details about the procedures, the rights and opportunities for introducing and integrating the information and consultation
system in agriculture. We believe that this will be part of the future
joint actions of the social partners in the sector.
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