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  1. Въведение  
 

Българското земеделие е важен отрасъл от националната икономика и 
ключов сектор за благосъстоянието на населението в селските райони на 
страната. Неговата свързаност с другите икономически отрасли е решаваща за 
продоволствената сигурност на населението и за икономическия/търговския 
баланс на страната ни. В него са ангажирани - пряко и косвено - много 
работещи и обслужващи с разнообразни форми на труд, което го прави 
специфичен и многообразен по отношение на потребностите и условията за 
трудова дейност. Всичко това налага особено внимание към сектора при 
прилагането на политики, които максимално да отразяват многообразието и 
специфичните потребности на отрасъла,  да гарантират неговото устойчиво 
развитие, за да се реализира европейския модел на мултифункционално 
земеделие, справедливо към всички във веригата . 
 
Конструирането и изпълнението на такава политика задължително трябва да 
бъде в съответствие със социалната сигурност на работниците в отрасъла. 
Повишаването на качеството и потенциала на работниците и 
служителите от земеделието, с цел достигане на равнища на постоянна 
заетост, доходи и мотивация, не може да стане без наличието на социална 
закрила и гарантирана социална обезпеченост на работещите. Реализирането 
на политиката по земеделие изисква прилагане на адекватни управленски 
стъпки, които да са плод на социален диалог и задълбочено обсъждане със 
социалните партньори.  
 
Затова Федерацията на независимите синдикати от земеделието работи 
постоянно и неуморо за повишаване чувствителността, инициативността 
и участието на представителите на държавата и на работодателските 
организации в процеса на навременен и ефективен социален диалог при 
спазване на действащата нормативна уредба и правила. 
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2. Основни положения на социалния диалог в Земеделието. 
Представителност и задължения на страните. 
Присъединяване към Колективния трудов договор.  
 
Тридесет годишният ни опит във водене на социален диалог в българското 
земеделие може да бъде обобщен с този израз: на практика той се 
осъществява трудно. Това, обаче, ни мотивира и активира повече.  
С всяко правителство и ръководство на земеделското министерство, 
социалния диалог върви по един и същ начин – отваряне на диалога в 
началото и при приключване на мандата им, а през останалото време 
наблюдаваме капсулиране на всяка една от страните в нейните проблеми, 
омаловажаване на значението на социалния диалог като инструмент за 
решаване на секторни проблеми и подценяване на социалните въпроси, 
поставяни от синдикатите.  
 
В името на историческата справедливост трябва да припомним отново 
трудните времена на политически, икономически и социални реформи, 
които бяха турболентни за сектор Селско стопанство и засегнаха тежко 
живота, правата и интересите на повече от 700 000 работещи в сектора. 
За синдикатите прехода означаваше пълна промяна – от централизирани 
организации със задължително членство към доброволни обедения на 
работниците и служителите с основна мисия представителство и защита на 
техните интереси. Социалното партньорство се утвърди като основен 
механизъм за съгласуване на интересите под силния натиск и експертното 
участие на синдикатите. Кръгли маси, дискусии, национални срещи, 
протестни митинги. Отраслови споразумения.  
 По надолу ще изброим основните резултати  на „младия” социален диалог и 
партньорство в ранните години на установяване на демокрация в страната.  
 

• Началото на нови взаимоотношения при формирането и 
осъществяването на икономическата и социална политика в отрасъла 
след политическите промени през 1989 г.  се постави със сключеното 
Споразумение между Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието и Министерството на земеделието и хранителната 
промишленост  в 1990г. за решаване на най-неотложните въпроси, 
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които засягат жизнените интереси на работещите в отрасъла и 
пораждат социално напрежение.  

 
• Приемат Правила за сключване на колективни трудови договори и 

споразумения в селското стопанство независимо, че това не е 
легитимирано чрез  законодателни решения. След 10 ноември 1989г. 
Федерацията ФНСЗ е залята от стотици искания за прекатегоризиране 
труда на механизатори, животновъди, лозари, полевъдни работници, 
специалисти и др.- от втора категория труд към трета категория. 

• По предложение на ФНСЗ и съгласувано с МЗХ с Постановление ПМС 
№ 70 от 5 юли 1990 година е прекатегоризиран трудът на над 200 000 
души работници от селското стопанство – заети при специфични 
условия на труд. Към МЗХ е сформирана постоянна отраслова 
комисия за съгласуване на интересите на работещите с цел 
запазване социалния мир в страната, която приема ежегодно таблица 
за началните месечни работни заплати по групи длъжностни 
наименования и изискваща се степен на образование в селското 
стопанство. 

• Споразумението, сключено на 27.10.1992г. между МЗХ, ФНСЗ и 
Федерация „Земя” се поставя начало на нов кръг преговори между 
социалните партньори в отрасъла. 

• След промените в трудовото законодателство от 1992 година е 
конструиран Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към 
МЗХ, които  работи с променлив успех с  непрекъснато сменящите се 
поредни правителства. 

• До приключване на Аграрната реформа и възстановяване 
собствеността на земеделската земя до 1998г. в отрасъла се сключва 
Отраслов колективен договор, ОКТД, подписван между 
синдикатите и МЗХ, в който с ежегодни допълнителни споразумения 
се уреждат началните месечни работни заплати по групи длъжностни 
наименования и степен на образование в селското стопанство. 

• До1998 г. отрасловият колективен договор ОКТД се прилага за 
работещите в  дружествата, фирмите, организациите и сдруженията, в 
производствената, обслужващата, научноизследователската, 
внедрителската, търговската и други дейности към МЗХ и урежда 
въпросите на трудовите отношения, доходите, трудовата заетост, 
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социалното обслужване, приватизацията, осигурителни отношения, 
условията на труд, социалната и синдикалната дейност. 

 
В първите 10 години от т. нар. Преход в България се извършиха 
драматични структурни промени в собствеността, които наложиха голямото 
разнообразие от форми на собственост в българското земеделие, 
формираха различен правно-организационния статут на стопанствата и 
оказаха силно влияние върху производството на селскостопанската 
продукция.  
Това, естествено, се отрази върху заетостта и доходите на работещите, 
както и върху социалното партньорство в сектора.  
 
След проведената поземлена реформа и отеглянето на държавата (почти 
напълно) от производствените структури тристранният диалог и 
колективното трудово договаряне бяха поставени на изпитание. За водене на 
двустранен или тристранен диалог са необходими дееспособни и активни 
партньори от всички страни – синдикати, работодатаели и държава.  
За съжаление в отрасъл Земеделие работодателските съюзи трудно се 
обединяват и структурират, въпреки че отрасъла първи се приватизира, първи 
смени собствеността и структурите на производство. Още в началото се 
създадоха огромен брой браншови организации, асоциации, съюзи, но само 
три от тях са членове на национално представителните работодателски 
организации. Те и до днес са сред основните партньори на Федерацията в 
стратегическия диалог по секторни проблеми. Това са:  

 Асоциацията на земеделските производители в България,  
 Националния съюз на земеделските кооперации в България и 
 Българската асоциация на фермерите.  

 
Със задоволство ще подчертаем, че именно Федерацията на независимите 
синдикати от земеделието е инициатор и двигател на процеса на ефективен 
диалог с ръководните екипи на Министерството на земеделието, храните и 
горите, както и във второстепенните негови агенции, в които имаме стройни 
синдикални структури. Нашата цел е да поддържаме добрия тон при водене 
на преговори, поставяне и решаване на проблемите на работещите и 
постигане на нашите синдикални цели.  
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Днес социалният диалог на отраслово ниво се осъществява в Отрасловия 
съвет за тристранно сътрудничество, ОСТС към Министерството на 
земеделието, храните и горите. Социалните партньори са представени 
съответно: от страна на синдикатите – ФНСЗ и НФСГЗ  , а от страна на 
работодателите са Асоциацията на земеделските производители в 
България, Националния съюз на земеделските кооперации в България и 
Българската асоциация на фермерите.  
ОСТС е структуриран и се подчинява на свой Правилник за дейността.  
 
На редовните заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество 
към МЗХ се поставят и обсъждат въпроси, свързани със структурни, 
финансови и организационни проблеми, оказващи влияние на трудовите и 
служебни отношения, доходите и заетостта, както на работещите в 
поделенията на МЗХ, така и на земеделските производители - европейски 
плащания и национални доплащания. 
Благодарение на функционалната структура на този съвет имаме 
възможността навреме да разполагаме с необходимата ни информация, 
свързана с бюджета на МЗХ и неговото разпределение по структурни звена и 
политики, численост, средна работна заплата, както и бюджета на ДФ 
„Земеделие”, директни плащания и др. важни въпроси от политиката по 
земеделие. 
 

Остротата на социалните проблеми на работещите налага 
използването на по-широка палитра от комуникационни инструменти, както 
и проява на гъвкавост, диалогичност и взаимно уважени при решаването им.  
 
 
Друг важен канал за диалог и поставяне на социални въпроси в 
структурите са нарочни двустранни срещи с министъра на земеделието по 
конкретни казуси – в повечето случаи, свързани с недостатъчното 
финансиране на отделни структурни звена, предприети масовите съкращения, 
структурни трансформации кризисни ситуации  и пр.  
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В гражданския и социален диалог Федерацията участва активно като изготвя 
и предоставя становища по проектозакони, политически документи по 
секторни или синдикални въпроси от национален и европейски план. Всяка 
година в рамките на бюджетната процедура ФНСЗ представя своето 
становище и искания по  Закона за Бюджета на РБ в Народно събрание и 
всички консултативни органи.  
 В резултат на положените усилия, срещи, разговори и настоявания от страна 
на КНСБ и ФНСЗ в бюджетните структури е постигнато увеличение на 
работните заплати  над 10 % от 2015 г. до 2020г.    
 
С кръг от активни земеделски  браншови организации редовно се провеждат 
съвместни срещи и дискусии, съвместно се обсъждат законопроекти, 
програми, резолюции, изготвят се предложения до изпълнителната и 
законодателната власт. Често стигаме  и до споразумения за сътрудничество и 
подкрепа по различни въпроси от общ интерес и в името на бъдещето на 
сектора. 
 
Последователните усилия на ФНСЗ за колективно договаряне на ниво бранш 
и предприятие са увенчани с успех. През годините се сключват отраслови/ 
рамкови Споразумения (прототип на двустранни споразумения) със 
Земеделската камара и с Националния съюз на земеделските кооперации. 
 
Успешна битка бе ежегодното сключване на Споразумението за 
Минималните осигурителни доходи на икономическа дейност “Селско 
стопанство”. Благодарение на добрия ни диалог с работодателските 
структури постигахме увеличение на МОД средно над  8-9 %, а за отделните 
групи професии сме договаряли над 10-12 %. Днес със съжаление 
отбелязваме липсата на далновидност и отстъплението на работодателите от 
тези сериозни постижения на националния ни социален диалог и 
възможността за достойно заплащане през колективното договаряне в 
сектора.  
 
Федерацията  участва  редовно в заседаниията на Комисията по земеделие 
към Народното събрание, на които откровено поставя въпросите на 
работещите и своята защитена позиция с една единствена цел – да бъдат 
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чути, представени и защитени интересите на работещите в сектора чрез 
поддържане на непрекъснат диалог на всички нива. 
 
Преди да пристъпим  и да посочим добрите практики нека да откроим отново 
предизвикателствата и ограниченията пред колективното преговаряне на 
отраслово ниво в нашия сектор.  
 

      Многообразие на браншовете в отрасъла; 
 Ниско ниво на заетост; 
 Преобладаваща сезонност на земеделския труд; 
 Висок процент на заетите в сектора в сивата 
икономика; 

 Липса на работодателска организация, обединяваща 
всички браншове.  

 
 
Тук трябва да добавим и факта, че при преструктурирането на отрасъла, 
особено в периода на икономическата и финансова криза, свързана със 
непрекъснати финансови рестрикции/ограничения, договарянето в редица от 
браншовете, финансирани от държавния бюджет, бе силно ограничено.                                 
Сложността и спецификата на колективното трудово договаряне в 
нашите структури (на ФНСЗ)  се определя  и от следните допълнителни 
фактори: 

• Синдикалните членове, работещи в реален сектор и в бюджетен сектор 
са в режим на организации с различен правен статут и различен 
начин на финансиране. Повече от половината от синдикалните 
членове на ФНСЗ са работници и служители в структурните звена на 
Министерство на Земеделието и храните, които са второстепенни 
разпоредители на отрасловото ведомство и са изключително зависими 
от бюджета на МЗХ и от отпуснатите субсидии. 

• Трудови и служебни правоотношения в една и съща организация, 
което изисква усилия за преодоляване на неравнопоставеността или 
изравняване на условията. 
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• Многообразието на браншовете към Федерацията определя прилагането 
на Кодекса на труда, КТ и Закона за държавния служител, ЗДСл, които 
са с различен обхват и аспект на действие. Процесът на водене на 
преговори и договаряне изисква гъвкавост и индивидуален подход към 
службите и агенциите, търговските дружества и земеделски 
кооперации, като се отчитат нормативните уредби, регламентиращи 
тяхното управление и организация.  

• Липсва законово право за колективно договаряне при държавните 
служители. 

• Замразяване на заплати, нерегулярно изплащане на финансовите 
средства по национални схеми и мерки от фонд Земеделие, както и  
слабо усвояване на европейските средства от Програмата за развитие на 
селските райони. 

 
Водена от идеята на Законодателя, че социалният диалог се провежда в дух на 
сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка една от 
страните, ФНСЗ постига значителни успехи в Браншовите колективни 
договори. Важна роля в този процес имат Браншовите синдикални 
съвети за договаряне, които в дух на прозрачност и демократизъм и 
правят предложения и разработват проекто-договорите.  

Запазена марка на преговорния екип на ФНСЗ е самият акт на 
колективно трудово преговаряне, по време на който се спазва добър тон и 
взаимно уважение, ескпертност и аргументираност на исканията, 
твърдост  ипоследователност в исканията и разумни отстъпки.  
 

  В резултат на разумното, последователно и компетентно водене на 
преговорите и в законоустановения от законодателя срок, Браншовите 
синдикални съвети и работодателските организации сключват  Браншови 
колективни трудови договора /БКТД/ и Споразумение със 
Земеделските кооперации в следните организационни структури/системи: 

 Селскостопанска академия, ССА
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 Българска агенция по безопасност на храните, БАБХ 
 Напоителни системи ЕАД, НС ЕАД 
 Изпълнителна Агенция «Борба с градушките», ИАБГ 
 Изпълнителна агенция «Селекция и репродукция на 
животните», ИАСРЖ 

 Национален съюз на земеделските кооперации в България.  
 

Сложността при договарянето за синдикалните организации на 
ФНСЗ  идва от едновременното прилагане в едни и същи структурни 
организации на два нормативни акта - Кодекса на труда и Закона за 
държавния служител - които са със различен аспект на действие и 
различна технология на преговарянето.   
 
Преди промените в правната организация на редица служби и учреждения в 
системата на МЗХГ и в отрасъл Земеделие и трансформирането им в 
изпълнителни  агенции, те бяха предприятия по смисъла на § 1 т.2 от 
Кодекса на труда и трудовите отношения в тях се регулираха от КТ като 
трудови. Такъв е случаят със Българска агенция по безопасност на храните, 
БАБХ, Изпълнителна агенция за борба с градушките,  ИАБГ, Изпълнителна 
агенция за селекция и репродукция в животновъдството, ИАСРЖ и др.   
След извършените промени сега отношенията са служебни и се регулират 
по Закона за държавния служител, ЗДСл.  
Дългогодишният опит на Федерацията и устойчивата традиция на нашите 
синдикални организации да сключват успешни колективни трудови договори 
със значителни придобивки формират богат опит в колективното преговаряне 
и договаряне на повече права и придобвки, както и нагласи и очаквания у 
синдикалните ни членове.  
ФНСЗ продължи практиката на социален диалог и колективно договаряне и 
след преобразуването на предприятията в горпосочените изпълнителни 
агенции, въпреки ограниченията, налагании от Закона за държавния 
служител, ЗДСл.  
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Нашата синдикална кауза и последователност ни доведе до налагането 
на иновативна и безпрецедентна практика да сключваме Споразумение 
между синдикалните организации и работодателя в качеството му на орган 
по назначаването за установяване на възможните по-благоприятни условия 
на труд за държавните служители–синдикални членове.  
Тези споразумения са неразделна част от действащите колективни договори, 
защото на практика Договорът и Споразумението се сключват между 
същите страни – синдикалната организация и същия работодател в единия 
случай в качеството му на работодател, а във втория в качеството му на 
орган по назначаването. 
ФНСЗ успешно продължава и да развива тази положителна практика за 
договаряне на по-благоприятни условия  на труд за синдикалните членове, 
държавни служители. 
Тази добра практика е и положителен елемент от нашата Синдикална 
стратегия за задържане и привличане на синдикални членове.   
 
 
Трябва да признаем, че този процес на сътрудничество не е лек и 
предизвикателствата са поради преобладаващия  императивен характер на 
правната норма – Закон за държавния служител, който установява размера на 
правата на държавния служител. А там, където техните права са установени с 
диспозитивни норми, същите установяват не минималния, а 
максималния/горния праг на тези права. От друга страна, чрез различни 
изменения на Закона ЗДСл през годините сериозно се ограничиха правата 
на работещите държавни служители. Ето и няколко от по-важните.  
Премахна се допълнителния отпуск за длъжност от 15 дни, с което 
отпускът на държавния служител се изравни с отпуска на работниците и 
служителите по трудово правоотношение, разписан в КТ. С това действие се 
обезсмислят текстовете на ЗДСл. Необоснованото отнемане на отпуска е в 
противоречие с характера на извършваната специфична, натоварена с големи 
отговорности работа на държавните служители.   
Обезщетението, което има характера на награда за дългогодишен труд на 
държавните служители и се дължи при прекратяване на служебното 
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правоотношение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст бе намалено два пъти - от 20 на 10 заплати.  
Тези ограничения на основни права на държавните служители затрудняват 
сериозно усилията ни в  преговорния процес и при сключване на 
споразуменията.  
Въпрос на синдикална стратегия и тактика, както и експертна гъвкавост и 
изобретателност е да се постигне успех и да договорим допълнителни 
възнаграждения за държавните служители.  
А тези резултати ги постигаме чрез сключени споразумения с Министъра на 
земеделието в качеството му на принципал на въпросните системи. В тези 
споразумения, постигнати след множество проведени срещи и тежки 
преговори, се договаря увеличаване на средствата за трудовите 
възнаграждения.  

• Липсата на законово регламентирано право на държавните 
служители за колективно договаряне не попречи на ФНСЗ да сключва 
Споразумения за държавните служители с органа по назначението с 
една единствена цел - запазване и мотивиране за синдикално членство 
на работниците и служителите, преминали от трудови правоотношения 
в служебни.   

 
• На базата на подписаното Споразумение за държавните служители 

успяхме да приложим чл. 50 от ЗДСл и да договорим отпуск за 
ненормирано работно време.  

• В годините на  икономическата криза и затрудненото финансово 
състояние на структурите към МЗХ, търговските дружества, 
земеделските кооперации, бе постигано   съгласие между социалните 
партньори от всички браншове да се запазят договорените  клаузи и 
недопускане на спад в стойностите на договорените от предходните 
БКТД – възнаграждения, допълнителни плащания, обезщетения, 
отпуск. 
 

Решаваща роля за отстояване интересите на нашите синдикални 
членове има както подкрепата на Федерацията, така и отговорното и 
професионално отношение на синдикалните ни лидери на Браншовите 
синдикални съвети, на ниво бранш, предприятие, институт, 
производствена база, земеделска кооперация. Именно с тяхното участие 
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периодично се провеждат срещи с непрекъсното сменящите се стопански 
ръководства на търговските дружества и на второстепенните 
разпоредители на МЗХГ, на които се обсъждат структурните промени, 
отражението на актуализирания бюджет върху издръжка, изплащане на 
работни заплати, обезщетения, отпуски, контрол и съдействие при 
изпълнението на КТД, споразумения за пренасочване  на специалисти при 
закриване на звена от системата на МЗХГ и още много други текущи и 
важни въпроси от дневния ред на синдикатите. 
Във всеки договор приетите  клаузи  са  съобразени освен с промените, 
настъпили в законовата уредба, така и с променената реалност и най-вече с 
потребностите на работещите. Запазването на постигнатите клаузи бе 
наша първостепенна задача. 
Във връзка с постоянните структурни реформи в отрасъла във всички 
БКТД залегнаха клаузи за социални програми, процедури при масови 
уволнения, пренасочване на специалисти към други структурни звена, 
програми за преквалификация. Успяхме да защитим основните 
придобивки като например: защита на синдикалните членове при 
съкращения, вноска за присъединяване на нечленуващите, по-високо 
обезщетение от КТ при уволнение на работниците и служителите при 
прекратяване на трудовото правоотношение при пенсиониране, както и по-
високи от нормативната уредба допълнителни възнаграждения и др.  
 
Добра традиция и важен елемент от демократичната процедура за 
ефективен социален диалог и КТД са ежегодните браншови срещи по 
предварително заявени проблеми и тематики между синдикатите и 
стопанските ръководства.  
Пример на добра практика за ефективен социален диалог са изградените 
и действащи комисии по социално партньорство в Селскостопанска 
академия, Напоителни системи, Изпълнителна агенция за борба с 
градушките, БАБХ, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството и други структурни звена на МЗХ, както и държавни 
предприятия и земеделски кооперации.  Именно в  резултат на работата на 
тези комисии които се подписват и действат без прекъсване  колективните 
ни трудови договори на отделните нива, гаранция за правата на 
синдикални членове. 
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 Колективното трудово договаряне във ФНСЗ  се води на две 
нива: 

 на ниво бранш се договаря за сключване на Браншов КТД и  
 на ниво предприятие - в отделните звена на бюджетната структура 
или земеделска кооперация се преговаря за сключване на колективен 
трудов договор.  

 
Практиката ни е твърде разнообразна и нехомогенна в отделните системи.  
Трудно можем да определим договорите, които сключваме на различните 
нива по категории и вид, тъй като на различните нива нямаме симетричен 
и ясно дефиниран социален партрньор.  
Двустепенният процес, например, е характерен за рамковите договори на 
ССА и НСЗК, като във втората степен договореностите на ниво бранш се 
надграждат в звената на Академията и отделните земеделски кооперации. 
Независимо че поделенията в страната на БАБХ, ИАБГ и Напоителни 
системи  са отделни юридически лица, възприето е да се прилага договора 
сключен на централно ниво между синдикати и изпълнителен директор. 
Федерацията търси и прилага всички възможности за най-ефективни 
форми за защита и договаряне, като се съобразява с интересите на 
синдикалните си организации и членове, като презумпцията е да има 
насрещен социален партньор – предприятие, работодател – който да 
поеме отговорност да сключи и изпълни постигнатите договорености. 
Затова и формите на договорите ни са така разнообразни.  
Именно това многобразие на отделните ни синдикални структури – от 
наука, контролни органи, услуги, до производствена кооперация и др. ни 
дава право да определим сключените договори по нива - бранш и 
предприятие.  
Както подчертахме по-горе, общото между по-голямата част от 
синдикалните ни структури е финансовата им зависимост от 
бюджетната субсидия. А тя по традиция се определя със Закона за 
бюджета на Република България и по традиция е бюджетните средства са 
ограничени. Затова и постигнатите договорености винаги са съобразени с 
бюджетната субсидия, а често пъти  и с разпореждания в Закона за 
бюджета на Република България, ЗБРБ за съкращения. Всичко това 
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изисква и налага и нашата инициатива за сключване на отделни 
Споразумения за облекчаване на последиците от съкращенията. 
 

 В резюме до тук:  
 На всяко ниво работодателите и синдикатите успяват да се 
споразумяват за по-високи договорености от нормативно 
установените, а на ниво предприятие постигнатото на преговорите е 
по-високо от браншовото договаряне.  

 Всички сключени колективни договори са с цел поддържане и 
развитие на отношение на взаимно зачитане и уважение между 
страните, доброволно уреждане на проблемите от съвместен 
интерес за предотвратяване на спорове и конфликти и се 
основава на принципа на равнопоставеността. 

 На всички нива на колективното трудово договаряне има съвети за 
социално партньорство, които да следят за  изпълнението на КТД, 
провеждат консултации и разрешават възникналите проблеми.   

 
 

Във всички колективни договори има клаузи за присъединяване 
към КТД, както и са договорени вноски за присъединяване на работници 
и служители, които не членуват в синдикатите, страна по колективния 
договор. Процедурите в различните договори са различни, но обобщено 
текстовете изглеждат така: 
Работници и служители, които не са членове на синдикатите, страна по 
настоящия КТД, се ползват от по-благоприятните условия в него, ако са се 
присъединили по реда на договорената процедура за присъединяване, както 
следва: 

  Присъединяването към БКТД и КТД на нечленуващи в синдикатите 
работници и служители се осъществява само индивидуално с 
подаването на собственоръчно  писмено  Заявление /по образец – 
Приложение 1, неразделна част от този договор/ до работодателя или 
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до ръководствата на структурните звена на синдикалните организации 
/страна по този БКТД/, сключили КТД в съответното структурно звено 
не по-късно от един месец от регистрацията на КТД. 

 В срок от един месец от подаване на Заявлението от предходната алинея 
присъединяващият се  работник/служител внася  ежегодно   еднократна 
годишна вноска в размер на .Х % от основната си месечна РЗ. След 
внасяне на сумата, присъединилите се ползват клаузите на КТД.  

  Набраните средства от присъединилите се изразходват за социално и 
здравно подпомагане на синдикалните членове и всички присъединили 
се работници и служители, спрямо които КТД има действие, по 
процедура и критерии, уговорени от страните по договора, съгласно 
Споразумение/Приложение 2. 

 Постъпилите заявления, се завеждат в Регистър на присъединилите се 
към КТД, който се води от двете страни по договора в структурните 
звена. 
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3. Основни параметри, залегнали в Браншовия колективен 
трудов договор 

 
Безспорен факт е, че социалното партньорство и колективното трудово 
договаряне са най-ефективения инструмент за анализ и преодоляване на 
възникващите сложни проблеми в социалната и трудова среда във всеки 
бранш. 
Предметът на колективните преговори, а от там и съдържанието на КТД 
са специфични за всяка фирма, предприятие и агенция и включват всички 
параметри на трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище, 
както и уреждат взаимоотношенията между социалните партньори.  
Новата логика в социалния диалог, който стъпва на  принципите на взаимни 
ангажименти и отговорности на социалните партньори, разшири 
съдържанието на колективното  договаряне. 
На всяко ниво работодателите и синдикатите успяват да се споразумяват за 
по-високи показатели от нормативно установените, а на ниво 
предприятие/звено постигнатото на преговорите е по-високо от браншовото 
договаряне и над средните за страната показатели.  

 Основните раздели във всички колективни договори обхващат 
следните теми: 

• Представителство, приложимост и обхват на действие 
• Информиране и консултиране 
• Квалификация и професионално обучение 
• Трудова заетост  
• Работни заплати и други плащания 
• Работно време, почивки и отпууски 
• Допълнителни възнаграждения 
• Безопасни и здравословни условия на труд 
• Социална и синдикална дейност. Взаимоотношения между страните. 
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           4. Добрите практики в Браншовите колективни 
трудови договори и КТД на ниво предприятие.  
 
В този раздел ще разгледаме добрите практики в нашите колективни трудови 
договори, като ги проследим по основните тематични раздели. Ще 
използваме и конкретни текстове от действащите КТД, които ще сравняваме 
и анализираме, а най-важното ще откроим в отделно каре в края на всяка 
тема.  

4.1. Добри практики – Информиране и консултиране. Трудова 
заетост.  
Темата за информацията е най-съществената в процеса на колективното 
договаряне. Тя е необходима при подготвителната работа, за аргументиране 
на синдикалните искания, както и за поддържане на доверието и социалния 
мир в предприятието. Достъпът до информация се регламентира в КТ и 
надгражда в КТД. Ето и конкретни записи в договорите ни. 
Работодателят се задължава съгласно чл.52 от КТ да предоставя на 
синдикатите своевременна, достоверна и разбираема информация за 
икономическото и финансовото състояние, което е от значение за трудовите 
права и задължения на работниците и служителите на всеки шест месеца, 
както и при:  

 Индексация на работната заплата; 
 Поискване при обективна необходимост. 

 
КТД дава възможност в работата на Дирекционния съвет да участва 
синдикалният председател или при невъзможност от негова страна – 
представител на синдикалното ръководство. 
При извършване на промяна, съгласно чл.123 от КТ и на основание чл.130б от 
КТ работодателят се задължава да уведоми синдикатите за възможни правни, 
икономически и социални последици, касаещи работниците и служителите 
най-малко 1 месецпреди промяната. 
В случай на масово уволнение, работодателят е длъжен в срок от  50дни 
преди извършването му да започне консултации с представителите на 
синдикалните организации - страни по договора и да положи усилия за 
постигане на споразумение с тях, за да избегне или ограничи масовото 
уволнение и да се облекчат последиците от него . 
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Консултациите се провеждат със синдикатите по ред и начин, установени в 
Правилата за социално сътрудничество. 
В случаи на прекратяване на трудовите договори по чл. 328, ал. 1, т. 2, т.3 от 
КТ за целите на подбора работодателят се задължава да спазва редица 
изисквания като например: 

 При равни други условия да не съкращава работници и 
служители,   които единствени осигуряват доход за издръжка на 
семейството си или чиито съпруг/а/ е регистриран/а/ в бюрото по 
труда като безработно лице; 

 При равни други условия да не съкращава работници и 
служители в трудоспособна възраст, ако има работни места, заети 
от работници  и служители със същите или сходни длъжности, 
които са придобили или са упражнили правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст. 

 При равни други условия да не съкращава работници и 
служители, на които остават две години до придобиване на 
осигурителен стаж и възраст за пенсиониране. 

 При равни други условия да не съкращава работници и 
служители, които отглеждат 2 или повече деца до 18-годишна 
възраст или ако учат в редовна форма на висшето образование до 
25-годишна възраст. 

 При равни други условия да не съкращава и двамата работници и 
служители, ако същите са съпрузи и работят в една и съща  
системата . 

На  ниво БКТД  има договорена  защита на синдикалните членове при 
съкращения съгл.  чл.333 ал.4 от КТ се прилага единствено за членове на 
синдикалните организации, страни по договора.  
По взаимно съгласие, изразено писмено в допълнително споразумение към 
индивидуалния трудов договор и при взаимно зачитане на двете страни на 
трудовото правоотношение, работодателят може да организира за 
определен период от време, работникът или служителя да изпълнява 
трудовата си функция на място извън работните помещения - работа 
от разстояние. Изпълнението на такъв режим на работа от разстояние се 
установява  само при наличие на обективни причини за това в съответното 
структурното звено и след консултация със синдикалните ръководства . 
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Иновативен характер има записът в БКТД на Земеделските 
кооперации, както и в КТД на ИАБГ, който се отнася за сезонна работа. 
За сезонната работа се наемат утвърдени работници, които ежегодно се 
включват в кампанията: всички клаузи от настоящия договор за членове на 
синдикалната организация се прилагат и за тях до тяхното освобождаване и 
изпращане на трудовата борса след консултации на работодатели и 
синдикати.  
В земеделските кооперации са приети програми за развитие на 
земеделските кооперации с цел  увеличаването на трудовата заетост и  
повишаване на квалификацията на работещите. 
При промяна на правно-организационната форма и/или преструктуриране 
на съответната бюджетна структура, дружество, производствено звено, в 
срок не по-късно от 45 дни преди извършването им, страните се 
споразумяват  да се изготви Социална програма за смекчаване на 
неблагоприятните последици. 

 

4.2. Добри практики по договаряне на въпроси свързани с 
повишаване на квалификацията или преквалификация на 
работници и служители. 

   

Нашите колективни договори съдържат записи на няколко основни 
възможности, предоставяни за работещите и служителите.  
 

 Във всички КТД работодателят осигурява условия за повишаване на 
професионалната квалификация и преквалификация на всички 
категории персонал. Различните форми на квалификация и 
преквалификация се извършват в съответствие с разпоредбите на чл. 
234 – 236 от КТ, както и въз основа на вътрешни правила, разработени 
от работодателя с участието на синдикатите, съгласно чл. 37 от КТ. 

  При продължително отсъствие на работника или служителя от работа, 
работодателят е длъжен след завръщането му, незабавно да го 
включи в организирани курсове и школи за запознаване с 
настъпилите новости в работата, с оглед неговата адаптация и 
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достигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно 
изпълнение на трудовите му задължения. 

 Ползване на  възможностите, които се предоставят по линия на 
оперативните програми на ЕСФ и на други финансиращи инструменти 
на Европейските секторни политики с цел повишаване знанията и 
квалификацията на работниците и служителите. 
 

4.3. Добри практики по договаряне параметри на работно време, 
отпуски, почивки. 

Основните правила, логика, ограничения и резултати по отношение на 
договарянето по тази тема бяха подробно разгледани в предишните 
раздели. Затова тук  ще посочим конкретните договорени текстове в 
сравнение. 
 

 Режимите и разпоредбите на работното време се определят с 
Правилника за вътрешния трудов ред, който работодателят изготвя 
задължително с участието на синдикатите, съгласно чл. 37 от КТ. 

 Има договорени тектстове за въвеждане на непълно работно време 
при производствена необходимост или намаляване обема на работа, 
но само след съгласуване със синдикатите.  

  Размерът на платения годишен отпуск във всички КТД са със 
завишение  от 4-6-8 до 130 дни (последното е в случая на ИАБГ 
поради специфичния трудов процес при тях). 

  Увеличение на платения годишен отпуски за работници и 
служители с намалена работоспособност  50% и над 50 % на 28 
работни дни.  

 Допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и 
рискове за живота и здравето от 5 работни дни до 10 работни дни, 
за реално отработено време и в зависимост от длъжностите. 

 За работа при ненормиран работен ден, установен съгл. чл.139а от КТ 
се полага допълнителен платен годишен отпуск от 6 до 10 работни 
дни, съгласночл.156, ал.1, т.2. 

 В случаите, когато няма месец, през който работника или служителя 
е отработил най-малко 10 дни при същия работодател, 
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възнаграждението за платения годишен отпуск се определя от 
уговорените в трудовия договор - основно и допълнително.  

 За изпълнение на граждански и обществени задължения, съгласно 
чл.157, т.1-3 от КТ се полага платен годишен отпуск, изчислен по 
реда на чл.177 от КТ, както следва: 

а) При встъпване в брак – от 2  до 3 работни дни; 
б) При кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, 
както и един ден след него от 2  до 5 работни дни /при 
кръводаряване в полза на работниците от предприятието / 
в) При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра или родител 
на другия съпруг, както и на други роднини по права линия, а по 
съребрена линия до втора степен – от 2  до 3работни дни. 

 Работничка или служителка с едно живо дете до 18 годишна възраст 
има право на допълнителен платен отпуск от 2 работни дни; 
работничка или служителка сдве живи деца до 18 годишна възраст 
има право на 3 работни дни, а работничка или служителка с 3 и повече 
живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен годишен 
отпуск за всяка календарна година.  

 
4.4. Добри практики по договаряне на работни заплати, 
обезщетения и други плащания. Договорените клаузи, относно 
работни заплати и обещетения са различни в бюджетни 
структури, търговски дружества и земеделски кооперации. 

 

В държавната адмистрация трудовите възнаграждения на 
работниците и служителите се определят съгласно Наредбата за структурата 
и организацията на работната заплата, Наредбата за заплатите на служителите 
в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата. 
Разходите за средствата за персонал са определении в рамките на бюджета на 
съответната Агенция за съответната бюджетна година. При тези условия и 
ограничения ние постигаме увеличение от 10- 12%.  
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В Бюджетните организации финансовите потоци са два типа – 
държавна субсидия и собствени приходи. Това води до допълнителни 
специфики в преговорите и договорите.    

 Началните основни месечни заплати по длъжностни наименования се 
определят от страните по КТД с Приложение, което е неразделна част 
от колективния договор и се актуализира и въвежда след преговори със 
синдикатите страна по БКТД. 

 Страните се споразумяха основната месечна работна заплата на 
работещите да нараства с не по-малко от процентния размер на 
нарастването на минималната работна заплата за страната, като 
отделните трудови възнаграждения бъдат диференцирани според 
длъжността, квалификацията и професионалния опит . 

 При търговско дружество минималните основни месечни заплати 
се определят в размер на минималния осигурителен доход, определен на 
национално ниво по основни икономически дейности и квалификационни 
групи професии с увеличение ежегодно от 5 до 10 %.  

В случаите на земеделски кооперации прилаганите форми, 
системи и равнище на заплащане на труда в земеделските кооперации се 
прилагат и утвърждават от Общото събрание. Размерът на тарифните 
ставки, повременното възнаграждение и акордните разценки се определят в 
рамките на средствата за трудово възнаграждение.  
 

 Необходимо е тарифните ставки  да осигуряват възнаграждение не по-
ниско от минималната работна заплата за страната и от минималните 
осигурителни прагове по основните икономически дейности.  
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 Нашата практика за договаряне на допълнителни трудови 
възнаграждения е структурирана по различни показатели и е както 
следва: 
 

 За придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малко от1%  
и стига до 1,3% върху основната месечна работна заплата.  

 За всеки отработен час нощен труд –  от 0,25 до 1,50  лев. 
 За времето на разположение- до 0,50 лев. 
 За по-висока лична квалификация на лице с научна степен, която е 
свързана с изпълняваната работа, се заплаща допълнително месечно 
трудово възнаграждение в размер: 

         а/ за доктор на науките – 450 лв.  
         б/ за доктор – 300 лв. 
 Страните се споразумяват съвместно да определят в края на всяка 
календарна година размера на допълнителните възнаграждения от 
икономии от разходи за заплати в рамките на утвърдените средства за 
персонал за съответното структурно звено, съгласно действащите 
разпоредби за бюджетните организации и дейности. 

 

Обезщетенията са важен елемент в нашите преговори и 
колективни достижения. С гордост  ще отбележим някои от най-добрите 
от тях.  
 

 Работодателят дължи обезщетение на работниците и служителите в 
размер на брутното им трудово възнаграждение при уволнение по 
чл.328, ал.1, т.1,2,3,4,7,8 за времето, през което е останал без работа, но 
не по-малко от 2 /два/ месеца, съгласно чл.222, ал.1. 

 При пенсионирането си работниците и служителите, които са работили 
от 5 до 10 години в търговското дружество получават четирикратния 
размер на брутното тудово възнаграждение. 

 А при работа над 10 години – получават седем кратния размер на 
брутното трудово възнаграждение.  
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 В случаи, че работникът или служителят от търговското дружество е 
възпрепятсван да се яви на работа поради природни бедствия и кризи, 
той има право на обезщетение по чл.218 ал.1 в следните размери: 

 за периода от три дни  - обезщетение равно на 75 %от брутното 
трудово възнаграждение; 

 за всеки ден след третия –обезщетение равно на 50 % от брутното 
трудово възнаграждение. 

 В случаи, че работникът или служителят взема участие в спасителни 
работи при природни бедствия или кризи, той има право на 
обезщетение по чл.218 ал.2 

 за периода до три дни –обезщетение равно на брутното трудово 
възнаграждение, увеличено с 20 %; 

 за периода над три дни – брутното трудово възнаграждение 
увеличено с 10 %. 

 Във всички наши КТД е договарено клауза във връзка с чл.222, 
ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо 
от основанието, на придобилите право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст, работодателят изплаща обезщетение в размер на брутното 
трудово възнаграждение за срок от 3 месеца, а ако са работили при 
същия работодател през последните 10 години – в размер на 7 брутни 
работни заплати.  

 В БКТД на търговско дружество по условие договаряме и по-високи 
нива на обезщетенията. Такъв е случаят при прекратяване на трудовото 
правоотношение, независимо от основанието, на придобилите право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят изплаща 
обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение както 
следва : 

 за срок от  2 месеца,  ако са работили при същия работодател без 
прекъсване  пет години; 

 за срок от  4 месеца, ако са работили  при същия работодател без 
прекъсване до десет години; 

 за срок от 8 месеца, ако са работили при същия работодател без 
прекъсване  над  десет години. 
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4.5. Добри практики при договаряне  на социални клаузи в БКТД и 
КТД.  
Социалните клаузи са гръбнакът в нашите колективни договори, които 
показват зрелостта на работодателя, социалното му мислене и 
отговорност и неговото отношение към човешкия персонал в трудовия 
процес. Те са съществените елементи, които често пъти балансират 
социалния мир в предприятието.   
 

 В някои от нашите КТД работодателят осигурява транспорт от      
местоживеенето  на работниците и служителите  до работните места и 
обратно. 

 Във всички БКТД и КТД работодателят застрахова работниците и 
служителите с рискови професии със застраховка "Живот и 
злополука”.  

 Работодателите в предприятията, заедно със структурите на 
Синдикатите, могат да договарят участието си в доброволното 
пенсионно осигуряване на синдикалните членове.  

 Средствата за социални потребности на работниците и служителите се 
формират в размер на 3 % от начислените средства за основна работна 
заплата  в бюджетните структури. 

 Разпределението и разходването на средствата за социални потребности 
се утвърждава във всяка структура  по предложение на работодателя и 
синдикатите след одобрение от общото събрание, ОС на трудовия 
колектив в зависимост от размера им и възникналите потребности на 
работниците и служителите в т.ч. ваучери за храна, които работниците 
и служителите  имат право и са  различни  от случаите по чл.285 от КТ.  

 Синдикатите съдействат за ползването на почивните бази на МЗХ от 
работещите  и членовете на техните семейства. 

 На работниците и служителите, които не ползват безплатна храна, 
съгласно нормативната уредба, се отпуска сума за хранене, в размер до 
5 лв., като размера на сумата е различен в различните договори. 

 Работодателите заедно с структурите на Синдикатите могат да 
договарят участието си в доброволното пенсионно осигуряване на 
синдикалните членове и/или на присъединилите се към КТД.  

 В КТД на търговски дружества и замеделски кооперации  е договорено:  
 купони за храна 
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 безплатна храна за работещите ,участващи в жътвената кампания 
 при встъпване на работник или служител в брак, работодателят  
изплаща еднократна сума.  

 При раждане на дете на работник или служител, който е в 
трудово правоотношение, работодателят изплаща еднократна 
помощ от 1500лв. 

 при настъпила временна неработоспособност/болнично лечение/, 
продължила повече от 30 календарни дни, работодателят изплаща  
500лв; при над 60 дни и 1000 лв; над 90 дни -1500лв 

 при смърт на работник или служител от 1000 до 5000лв. 
 Работодателят осигурява честването на професионалните празници.  

 
4.6. Добри практики по договаряне на въпроси свързани с 
безопасни и здравословни условия на труд 

 Работодателят осигурява задължителни профилактични медицински 
прегледи на персонала, съгласно предписанията на службата по 
трудова медицина . 

 Работодателят осигурява разработването и реализирането на 
конкретни програми, осигуряващи безопасни и здравословни условия 
на труд, съвместно със синдикатите и участниците в комитетите 
/групите/ по условия на труд. Тези програми се финансират от 
работодателите. 

 След предварителни консултации с представителите на синдикалните 
организации и с комитета/групата по условия на труд, работодателят, 
съставя и утвърждава списък по длъжности, за които на работещите се 
осигуряват безплатно работно облекло (съгласно Наредбата за 
безплатно работно и униформено облекло).  

 Работодателят осигурява периодичен контрол и измервания на 
параметрите на работната среда, както и наблюдение на трудовия 
травматизъм. Работодателят анализира периодично причините за 
трудовия травматизъм и професионална заболеваемост и предприема 
мерки за отстраняването им в съответствие със закона. 

 Комитетите и групите по условия на труд се обучават ежегодно за 
сметка на работодателя. 
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 Съгласувано със синдикатите, работодателят утвърждава списъци за 
получаване на предпазна храна и потивоотрови за работниците, за 
които работата е свързана с вредни за здравето последици. За 
полагащите нощен труд се предвиждат тонизиращи напитки, съгласно 
Наредба №11 от 2006г.за определяне на безплатна храна и /или добавка 
към нея . 

 Работодателят осигурява за своя сметка, средства за корекция на 
зрението на работниците и служителите , след извършен преглед на 
очите  и оценка състоянието на зрението на лицата работещи с 
видеодисплеи, периодично, на основание Наредба №7 от 15.08.2005 г. 
за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи  /обн.ДВ, бр.70 
от 26.08.2005 г./. 

 При случай назаболяване или травма на работещ вследствие на трудова 
злополука или установено професионално заболяване,работодателят се 
задължава да осигури за своя сметка лекарства или еднократна 
финансова помощ. 

 
4.7. Добри практики по договаряне условия за синдикална 
дейност и взаимоотношения между страните. 
Във всички колективни договори, БКТД и в предприятията, има 
договорени текстове, които обобщено са със следното съдържание: 

 
 Работодателят се задължава да осигури на синдикатите по места 
подходящи помещения, телефон, интернет и др. условия за синдикална 
дейност, съгласно чл.46 от КТ. Синдикалната поща, документи и 
комуникация е неприкосновена. 
 На представителите на синдикалните организации се осигурява право 
на достъп до всички работни места. Работниците и служителите  могат 
да провеждат събрания и срещи по тяхна, или по инициатива на 
синдикалните ръководства, до три часа месечно в работно време. 

  Работодателят се задължава, съгл. чл.159, ал.1 от КТ за осъществяване 
на синдикална дейност, да осигури платен отпуск в размер не по-малко 
от 40 до  72 часа за една календарна година. 

 За участие в конференции, заседания, семинари и други синдикални 
мероприятия, работодателят командирова  работниците и служителите – 
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синдикални членове и осигурява необходимите средства за дните на 
съответното мероприятие в рамките на календарната година. 
 При поискване от страна на синдикалните организации, работодателят 
да осигурява събирането на членския внос по ведомост срещу писмено 
съгласие от синдикалния член и превеждането на синдикалния членски 
внос по банковите сметки на синдикалните организации по структурни 
звена. 

 Работодателят не може с действията или бездействието си да 
ограничава синдикалното сдружаване, синдикалната дейност или да 
оказва натиск върху синдикалните членове в реализацията на техните 
права. 

 Синдикатите се задължават : 
 Да следят и поддържат ефективен социален диалог с 
работодателя. 

 Да участват активно и коректно в изясняването и решаването на 
възникнали колективни и индивидуални трудови спорове. 

 Да съдействат за навременната актуализация на месечните 
средства за работна заплата в съответствие с промяната на 
нормативната уредба. 

 Да съдействат активно при изпълнението на научните и 
производствените задачи и за изпълнението на собствените 
приходи. 

 Да разясняват и следят за изпълнението на разпоредбите на КТД 
пред синдикалните членове и присъединилите се работници и 
служители. 

 Страните се ангажират да полагат усилия за ежегодно увеличение 
публичните средства с цел достигане на средно европейските 
стандарти. За целта страните ще изискват от ресорните министерства и 
ведомства и комисии в парламента, средствата  да бъдат увеличавани 
ежегодно, както и достойно възнаграждения на работещите и 
служителите в системата на МЗХГ. 

 Страните в БКТД на земеделските кооперации обединяват усилия за 
прилагане и изпълнение на стратегическите цели, залегнали в ОСП. Тук 
спецификите са свързани със съвместно участие и постоянен диалог 
при формирането на политиките и осъществяването им на национално и 
регионално ниво, касаещи заетост и доходи. Както и съвместно следене 
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и съдействие за въвеждане на строг ефективен публичен контрол 
върху механизмите при разпределението на финансовите средства от 
европейските фондове.  

 

4.8. Споразумения за държавните служители 

 Въпреки, че липсва законово регламентирано право на държавните 
служители за колективно договаряне ФНСЗ успя да наложи практиката да се 
сключват Споразумения за държавните служители с органа по 
назначението, като с нея се запазиха правата на работниците и служителите, 
преминали от трудови правоотношения в служебни.  Тази добра практика е 
и положителен елемент от нашата Синдикална стратегия за задържане и 
привличане на синдикални членове.  Затова е важно да споделим и 
специфични постижения в тези Споразумения.  
 

 В сключените Споразумения са разписани всички раздели, които са и в 
БКТД и КТД. 

 Органът по назначаването осигурява условия и средства за 
квалификация и преквалификация на държавния служител. 

 При провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба, освен 
задължителния състав на комисията, съгласно чл.10 б, ал. 2 от ЗДСл 
задължително присъстват представител на синдикалната организация. 

  Оценяването на изпълнението на държавните служители се извършва 
по реда на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 
служителите от държавната администрация и с участие на 
представител на синдикатите, което ще гарантира справедлива оценка 
на труда и ще се отрази в размера на работната заплата. 

  Основната месечна заплата се определя по нива и степени, съгласно 
Наредбата за заплатите в държавната администрация и 
приложенията към нея, като се отчита нивото на заеманата длъжност, 
професионалния опит и оценката на изпълнението. 
Договорените допълнителни възнаграждения са : 

 за нощен труд - от 0,25 до 0,50 лв. 
 за времето на разположение – 0,10 до 0,25 лв. 
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 за работа в дни на официални празници, включени в месечния 
график, за отработеното време на този ден, служителят 
получава допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, 
изчислено върху индивидуалната основна заплата; 

 за работа в дни на официални празници извън месечния 
график, освен допълнителното възнаграждение за извънреден 
труд за работа през дните на официални празници, служителят 
получава и допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, 
изчислено върху индивидуалната основна заплата за 
отработеното време 

 Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя 
за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, включително за 
служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния 
служител, както и за дейности по управление и изпълнение на проекти 
и програми; 

 За изпълнение на задълженията извън работно време, държавните 
служители членове на синдикалните организации имат право на 
допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, 
съгласно чл. 50 от ЗДСл. Държавните служители, които не са членове 
на синдикалните организации се договарят за размера на 
допълнителния платен годишен отпуск с органа по назначаване. 

 

     Вместо послеслов 
 
Този Наръчник за добри практики е предназначен за изкушени от 
синдикализма, социалната справедливост и работнически права в един  
специфичен и жизнено важен сектор в икономиката ни – Земеделието на 
България.  
Той е разработен от синдикални лидери, които са преки участници в дългия 
30-годишен процес на трансформация и въвеждане на демократични 
принципи на социален диалог и работническо участие. 
Целта му е да обогати знанията и експертността на всички, които искат да 
учасстват в колективното трудово договаряне.    
 


