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ОСНОВНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2018 

 

ЧАСТ A 
 

Глава I 

Страни, приложение и продължителност 

 

§ 1-1 Страни 

 

Основното споразумение е споразумение между Конфедерацията на норвежките 

предприятия (NHO), включителновсички нейни национални и местни асоциации и 

отделни предприятия и Норвежката конфедерация на профсъюзите (LO), 

включително всички нейни съюзи и асоциации (подразделения). Основното 

споразумение по никакъв начин не засяга и не променя отношенията между 

страните по отношение на други колективни договори. 

 

§ 1-2 Обхват на прилагане 

 

Основното споразумение е първата част от всички колективни споразумения за 

работници, които са били или могат да бъдат сключени от организациите, 

посочени в заглавието и/или техните членове, и които не са обхванати от други 

основни споразумения. 

 



Част Б от основното споразумение се прилага за промишлените и занаятчийските 

предприятия по същия начин, както предишното споразумение за 

производствените комитети. Намерението е NHO, LO и заинтересованите 

организации на работодателите и работниците по всяко време да могат да 

започнат преговори, насочени към прилагане на част Б от Основното 

споразумение или адаптиране на правилата в част Б към други стопански сектори, 

различни от промишлеността и занаятите. 

 

§ 1-3 Продължителност 

 

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 януари 2018 г. и остава в сила до 31 

декември 2021 г., и след това за още две години, освен ако не бъде прекратено 

писмено от една от страните с предизвестие от 6 (шест) месеца. 

 

 

Глава II 

Свобода на сдружаване, задължение за въздържане от индустриални 

действия, право на договаряне и предприемане на правни действия 

 

 

§ 2-1 Свобода на сдружаване 

 

Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) и Норвежката конфедерация 

на профсъюзите(LO) взаимно признават свободата на сдружаване на 

работодатели и работници. 

 

Добре организираният трудов живот е източник на сила за организациите на 

работниците и на работодателите и за общността като цяло. По силата на 

широките интереси, които представляват, LO и NHO защитават общите интереси 

на цялата общност, като страните подчертават важността на норвежкия модел на 

договаряне на работните заплати. 

 

За да имат широка подкрепа, важно е LO и NHO да могат да изпълняват своите 

роли. Демократичните права на сдруженията са уредени в Основното 

споразумение и в Закона за трудовите спорове. Основен принцип на 

националното и международното право в областта на труда е, че работниците и 

работодателите получават правото да създават сдруженияи да сключват 

колективни договори за защита на своите интереси. 

 



За да се осигури широка подкрепа на организациите наработниците и 

работодателите, която им позволява да изпълняват функциите си на основни 

участници в обществения живот, от решаващо значение е при преговори и 

конфликтни ситуации да се прояви уважение към интересите на организациите и 

нито една от страните да не действа по начин, който ще отслаби позицията на 

другата. 

 

§ 2-2 Задължение за въздържане от индустриални действия 

 

Когато е в сила колективен договор, не се допуска спиране или други промишлени 

действия. 

 

Ако възникне спор относно тълкуване на колективен договор илиискания основани 

на колективен договор, те се решават от Трудовия съд, ако страните не успеят да 

постигнат споразумение съгласно разпоредбите в § 2-3 по-долу. 

 

§ 2-3 Преговори 

 

1. В случай на спор между предприятие и неговите служители, първо се 

правят опити за уреждане на спора чрез преговори между предприятието и 

синдикалния председател. За преговорите се изготвя протокол. В него се 

записват мненията на страните и той се подписва от двете страни 

възможно най-скоро. 

 

За сектор строителство/ конструиране/ 

Ако те не успеят да постигнат споразумение, започват преговори между 

предприятието и синдикалните отговорници посочени в Глава V. В такъв 

случай предприятието също така има право да призове свой представител 

или един от ръководните си служители. 

Организациите на двете страни имат право да предприемат действия, ако 

споразуменията произтичащи от гореспоменатите преговори противоречат 

на действащите колективни договори. 

 

2. Ако не се постигне споразумение между предприятието и синдикалните 

председатели, синдикатът и националното сдружение или LO и NHO могат 

да се споразумеят да продължат преговорите след призоваване на 

отговорен представител от всяка от организациите. 

 

3. Организациите или подчинените им органи не могат да осъществяват пряк 

контакт с членовете на другата организация, освен ако това не е 

съгласувано с нея. 

 



4. Ако не се постигне споразумение чрез преговори съгласно точки 1 и 2 по-

горе, всяка от страните може да представи спора на съответния синдикат и 

национално сдружение, или на LO и NHO, или на подчинените им 

организации, оторизирани от тях. 

 

5. Преговорите се провеждат в рамките на 8 дни след отправено писмено 

искане за преговори. 

 

§ 2-4 Правни действия 

 

Споровете относно тълкуването на това Основно споразумение могат да бъдат 

внасяни в Трудовия съд. Съгласно Споразумението само NHO и LO имат право да 

предприемат правни действия. 

 

Същото се отнася и за правни действия във връзка с всеки друг колективен 

договор, с изключение на случаите, когато правото на съдебно действие е 

възложено на друг, съгласно член 35, параграф 2 от Закона за трудовите спорове 

(Норвегия). 

 

LO и NHO уведомяват другата страна за всички правни действия срещу/от която и 

да е друга страна по колективен договор относно идентични разпоредби на КТД. 

 

 

Глава III 

Индустриални спорове 

 

§ 3-1 Колективно предизвестие 

 

1.Когато колективните трудови договори се ревизират или когато е 

подаденопредизвестие за спиране съгласно Закона за трудовите спорове, NHO и 

LO ще приемат като валидно това предизвестие,което е разменено между двете 

организации или между техни членове, при условие че централните организации 

са били информирани за спирането. И двете страни се задължават да 

предоставят такава информация с предизвестие от най-малко 14 дни. Ако 

преразглеждането на колективния договор се извършва като координирано или 

картелно договаряне, общата дата на изтичане на срока на действие на всички 

прекратени колективни договори ще бъде 1 април, независимо от датата на 

изтичане посочена в индивидуалните колективни договори и предизвестия. 

 

По форма и съдържаниепредизвестията за спиране трябва да са в съответствие с 

раздел 16 от Закона за трудовите спорове. 

 



Страните правят протокол за преговорите не по-късно от момента на подаване на 

известието за спиране. Протоколът трябва да посочва, че страните не са 

постигнали споразумение и да включва кратко описание на изискванията, които са 

били определени, както и по кои въпроси е постигната договореност. 

 

2. Предзвестието за спиране се дава с най-малко 4 дни предварително във връзка 

с искане посредничеството да бъде прекратено в съответствие с раздел 25 от 

Закона за трудовите спорове. 

 

По подобен начин се дава предизвестие за продължаване/разширяване на 

конфликта от всяка от страните - най-малко4 дни предварително. 

 

3. В случай на предприятия извън NHO, които са обвързани от колективни трудови 

договори от същия тип, LO ги уведомява и дава предизвестие за спиранесъс 

същото времетраене и от същия момент, при условие че това е възможно. 

 

4. В случай на предприятия извън NHO, които са обвързани чрез пряко 

споразумение с националния синдикат (т. нар. „споразумения за асоцииране“, 

„висящи споразумения“ или „споразумения-декларация“) и когато страните се 

съгласят да се присъединят към „споразумението, което е в сила към въпросния 

момент “, се прилага следното: 

 

Тези предприятия са обхванати от ревизиите на колективното споразумение 

между страните, без да се прекратява прякото споразумение. 

 

Вследствие на съгласие между националния синдикат и несиндикализирани 

предприятия да се присъединят към действащото към момента споразумение, 

между националния синдикат и несиндикализираните предприятия не се 

провеждат конкретни преговори и/или посредничество, тъй като 

преговорите/посредничеството между страните по споразумението 

включва/засяга и националния синдикат и несиндикализираните предприятия. 

 

Когато LO/националният синдикат прекрати споразумението, 

несиндикализираните предприятия се уведомяват с копие от прекратяването. 

Това уведомление се счита за предварително прекратяване на колективния 

трудов договор/споразумение и отговаря на изискванията на Закона за трудовите 

спорове за започване на правен индустриален спор. 

 



Националният синдикат има право да призовена индустриални действия 

членовете си в тези предприятия с предизвестие за спиране или възможно 

спиране на работата в съответствие с крайните срокове в раздели 3-1, 

подраздели 1, 2 и 5, като същевременнов основния кръг на преговорите също се 

подава предизвестие за спиране на работа. 

 

Възможен индустриален спор в несиндикализирани предприятия се прекратява 

едновременно с прекратяването на индустриалния спор по основния конфликт. 

 

Ново споразумение, сключено между страните по споразумението е приложимо за 

несиндикализирани предприятия без конкретно вземане на решения. 

Тези разпоредби са необходими според раздел 3-1, подраздел 3 от Основното 

споразумение. 

 

Ако националният синдикат или предприятието желаят да извършат независима 

ревизия/преразглеждане на колективен договор/споразумение, прякото 

споразумение трябва да бъде прекратено в съответствие с приложимите правила 

за прекратяване. 

 

5. Ако предложение за посредничество е отхвърлено, спирането може да влезе в 

сила след 4-дневно предизвестие, освен ако между страните не е договорено 

друго. Предизвестието може да бъде отправено преди изтичане на срока за 

отговор. 

 

§ 3-2 Положение на чиракуващи и стажуващи в индустриалните спорове 

 

1. Чираци на договор и стажанти на договори за обучение не се включват в 

колективните предизвестия за спиране, дадени в съответствие с първия параграф 

на раздел 3-1 по-горе, освен ако изрично не са посочени в предизвестието, което 

трябва да бъде обменено между организациите. 

 

2. Когато не са включени в предизвестието за спиране, чираците и стажантите 

продължават обучението си по време на спирането. Когато е възможно, 

предприятията продължават да осигуряват нормално обучение. Ако спирането 

прави невъзможно осигуряването на ефективно обучение, чираците и стажантите 

могат да бъдат временно съкратени, с предизвестие от най-малко 7 дни за 

продължителността на спирането. 

 



За чираците и стажантите, временно съкратени в съответствие с предходния 

параграф, въпросът за възможно удължаване на периода на 

чиракуване/стажуване поради спиране, се решава в съответствие с раздел 4-6 от 

Закона за училищата, отнасящ се до общообразователните училища и 

допълнителното образование, или съответните разпоредби в друго 

законодателство. 

 

§ 3-3 Работа във връзка с индустриални спорове 

 

1. Централните организации предполагат, че в достатъчно време преди 

изтичането на колективния трудов договор, в отделните предприятия или в 

отделните сектори, обхванати от колективните договорище бъдат направени 

необходимите споразумения, за да се регулират условията за технически 

безопасното и стабилно затваряне и рестартиране на операциите и необходимата 

работа за предотвратяване на опасност за живота и здравето на работещите, или 

на значителни материални щети. 

 

2. Местните споразумения подлежат на одобрение от преките страни по 

колективния договор. Ако не се постигне споразумение на местни преговори, 

въпросът може да бъде представен на страните по колективния договор. Ако на 

тези преговори не бъде постигнато съгласие или ако някоя от страните по 

договора не одобри местното споразумение, въпросът може да бъде отнесен до 

централните организации. 

 

3. Споразуменията, посочени в точка 2 по-горе, се прилагат до влизането в сила 

на нов колективен договор. 

 

§ 3-4 Процедура за гласуване на работниците 

 

За гласуване по предложените колективни договори, онези, които имат право на 

глас, се свикват на заседание, на което се представя предложения договор и се 

провежда тайно писмено гласуване. Бюлетините за гласуване се събират от 

синдикалния комитет, или от специално назначена комисия. Бюлетините се 

запечатват и съхраняват от синдикалния комитет или специално назначената 

комисия до приключване на гласуването за всички участници в съответния район. 

След това синдикалният комитет или специалната комисия преброява гласовете и 

записва резултатите. Резултатът от гласуването се изпраща на съответния 

синдикат и не се публикува под каквато и да е форма, докато централните 

организации не вземат решение. При необходимост бюлетините се изпращат на 

съответния национален синдикат. 

 



Националните синдикати изпращат на своите членове обобщение на общите 

резултати и на гласуването в отделните райони. 

 

Гласовете могат да се вземат и чрез запознаване на всеки работник с 

предложения колективен договор, за който те се произнасят. Изпращат им се 

материалите заедно с бюлетина, като те имат задължение да изпратят 

обратносвоя глас. 

 

Гласовете могат да се получат и по електронен път, при условие че са установени 

задоволителни процедури за гарантиране на тайната, защита на личните данни и 

предотвратяване на двойно гласуване. 

 

2.  

а) Всички организирани в синдикални организации работници и служители на 

предприятия, обхванати от предложения колективен договор, имат право на глас. 

б) Засиндикати, чиито членове постоянно сменят местоработата си (строителни 

работници, транспортни работници, дървосекачи, селскостопански работници, 

работници в сезонни предприятия и т.н.), всички членове имат право на глас. 

в) Когато на синдиката е представено общо споразумение, което на практика 

регулира заплатите и условията на труд за целия бранш, всички членове имат 

право на глас. 

г) Гласуването е задължително за всички членове с право на глас. 

 

3.  

а) Ако се получат толкова малко гласове, че гласуването не е обективно 

отражение на мнението на мнозинството от членовете с право на глас, 

изпълнителният комитет на съответния национален синдикат може да постанови 

ново гласуване. Новото гласуване включва всички заинтересовани синдикати и 

всички членове с право на глас. 

 

б) В предприятия, които работят на смени и където няма спор, събранието или 

събранията се организират така, че всички членове да имат възможност да 

гласуват. 

 

4. Членове, които получават финансова помощ от синдикат и които без 

уважителна причина не успеят да гласуват по предложен колективен трудов 

договор, губят правото на продължаване на помощта. Споровете между синдикат 

и неговите членове отнасящи се до тази разпоредба се уреждат от изпълнителния 

комитет на националния синдикат. 

 

5. Тази процедура за гласуване по предложените колективни договори се спазва 

от всички организации, членове на LO. 



 

6. Всеки спор относно прилагането на тези правила за гласуване се решава от 

Секретариата. 

 

7. Тези правила не засягат правото на националните синдикати и Секретариата да 

провеждат и сключват споразумения за заплати и да уреждат спорове в 

съответствие с действащите регламенти уреждащи дейността на LO. 

 

8. Във връзка с гласуването, предприятието предоставя на синдикалните 

председатели списък на местата, където работят служителите. 

 

§ 3-5 Процедура за гласуване на работодателите 

 

Когато предложен колективен договор бъде подложен на референдум, в него 

участват тези членове на NHO, за които важиспоразумението. Бюлетините са 

тайни и писмени. За да бъде отхвърлено предложение внесено на референдум, 

поне половината от тези, които имат право на глас, трябва да са гласували за 

отхвърляне. 

 

Ако предложено споразумение за отделно лице или няколко отделни членове на 

национална асоциация съдържа разпоредби, които могат да засегнат условията 

на труд за други членове на асоциацията, всички нейни членове имат право да 

гласуват, освен ако националната асоциация не реши, че само членове, 

обвързани от КТД имат право на глас. 

 

Тези правила не засягат правото на Изпълнителния съвет и националните 

асоциации да провеждат и сключват споразумения за заплати и да уреждат 

спорове в съответствие с действащите регламенти уреждащи дейността на 

организациите. 

 

§ 3-6 Солидарни индустриални действия 

 

1. Разпоредбите в КТД, изискващи избягването на индустриални действия, не 

ограничават правото на предприятията илиработниците и служителите да 

участват в спиране на работа в подкрепа на други законосъобразни индустриални 

действия, когато е дадено съгласие от NHO или LO. Преди да дадат такова 

съгласие, тези организации трябва да проведат преговори относно всяко 

разширяване на основния спор. Преговорите започват в рамките на четири дни 

след като бъдат изискани. 

 



2. Известието за спиране на работа се дава, както е предвидено в § 3–1. В случай 

на стачкиза солидарноств предприятия членове на NHO, в подкрепа на работници 

в предприятия, които не принадлежат към никоя работодателска организация, 

срокът на предизвестие е три седмици. 

 

3. Ако LO призове към стачка за солидарност членове на NHO във връзка със 

спор в предприятие, което не е член на NHO, LO в същото ще призове към стачка 

за солидарност съответните несиндикализирани предприятия, ако има такива; 

въпреки това броят на служителите изведени на стачка за солидарноств 

несиндикализираните предприятия, трябва да съответства приблизително на броя 

на служителите в синдикализиранитепредприятия. Централните организации 

могат да се договорят за изключения от това правило. LO може да освободи 

държавни и общински предприятия. 

 

4. Правото на LO да призове към стачни действия за солидарност в предприятия 

членове на NHOв подкрепа на искания към несиндикализирани предприятия е 

ограничено до искания, които не надхвърлят условията на колективните договори 

между NHO и съответните предприятия. 

 

5. Уведомяването за спиране на работа в съответствие с правилата в този раздел 

е безусловно, с изключение на случаите, когато основният спор се отнася до 

правото на определяне на условията за наемане на работа в колективни трудови 

договори в предприятия, в които поне половината от работниците и служителите 

са организирани в синдикати, членове на LO. Ако целта на спора е да защити 

правото на сдружаване, LO или синдикатите свързани с LO, имат право да 

уведомяват условно за спиране, независимо от броя на членовете. 

 

§ 3-7 Нови колективни трудови договори по време на договора 

 

1. По време на срока на колективен договор, LO и NHO могат да изискат 

колективния договор да се прилага в предприятие-член, което не е обвързано от 

колективния договор между организациите. 

 

Това се прилага по подобен начин, ако предприятие, което е обвързано от 

колективния договор започне действия, които не са обхванати от съществуващия 

колективен договор за това предприятие. 

 

Ако даден синдикат е подал искане за колективен договор за предприятие, което 

не е член на NHO, а предприятието след това стане негов член, NHO/LO 

незабавно изпраща известие за това членство на синдиката, който е подал 

искането. В същото време NHO/LO приема становище по отношение на 

вземанията за трудови възнаграждения. 



 

2. Условие за изискване на изпълнението на КТД е предприятието да е член на 

NHO/национална асоциация и служителите на предприятието да бъдат 

организирани в LO/ синдикат. 

 

Условие е не по-малко от 10% от служителите в предприятието (в сектора на 

споразумението) да бъдат организирани в LO/синдикат. Предприятията с по-

малко от 25 служители не са подчинени на горните условия, но обикновено ги 

спазват. 

 

Вертикалните и индивидуално приложимите договори са изключени. 

 

3. В случаи, когато са синдикализирани само чиракуващи, без другите служители 

на предприятието в същия сектор на договора, LO може да поиска условията на 

договора да се прилагат на практика по отношение на чиракуващите, дори ако 

договорът не се прилага. 

 

Тази практика трябва да бъде потвърдена чрез размяна на писма между страните 

по договора. 

 

4. Искането се прилага към съществуващия колективен договор между LO и NHO, 

който важи за предприятия от същия тип. 

 

Въпросът за това кой колективен договор трябва да бъде приложим се решава от 

LO и NHO. Синдикатът и националната асоциация не са овластени да обвързват 

централните организации. 

 

Вътрешно-организационното членствосе определя от LO и NHO, но няма 

значение за избора на договор. 

 

5. Колективният договор се прилага от датата на получаване на искането.В случай 

на спор относно избора между два или повече подходящи колективни договори, 

страните ще обсъдят дали Основното споразумение и схемите на Обединеното 

споразумение да станат приложими от датата на искането. 

Ако предприятието е обвързано с друг колективен договор към момента на 

присъединяване към NHO, то това споразумение се прилага, докато не бъде 

прекратено. 

 

6. Ако промяна в друг колективен трудов договор доведе до промени в 

заплащането и условията на труд, вкл.пенсиите, или разлики в условията натруд 

на лицата, които извършват същата работа, се договаря временно споразумение. 

 



7. Разпоредбите на този раздел не са предназначени да възпрепятстват 

прилагането на вертикални договори/организационни отношения. По-специално 

страните биха посочили, че адаптирането на договорите към традиционните КТД 

в частния бизнес и промишленост може да създаде проблеми за предприятията, 

произхождащи от публични предприятия. 

 

§ 3-8 Нови колективни трудови договори поради променени обстоятелства 

 

Ако промените във вида на производството, начина на изпълнение на работата 

или условията на труд означават, че действащият КТД престава да бъде най-

подходящият за предприятието, всяка от страните може да започне преговори за 

приемане на най-подходящото споразумение в съответствие с разпоредбите на § 

3–10, подраздел 3 3. Спорове относно кой от един или повече колективни 

договори могат да се прилагат, се решават от Арбитражния съд. Раздел 3-7, 6 се 

прилага съответно. 

 

§ 3-9 Процедура в случай на необходимост от нов колективен договор 

 

1. Искане за прилагане на колективен договор съгласно § 3–7 се отправя 

писмено от LO или NHO, или чрез синдиката или националното сдружение 

до NHO/ националното сдружение или LO/синдиката, според случая. 

 

2. Потвърждение за прилагане на колективен договор от името на NHO или 

LO се връща на другата страна възможно най-скоро и в рамките на 1 месец 

от получаване на искането. 

 

3. Ако искането се оспорва, вж. § 3–7, подраздели 2 и 3, преговорите за 

разрешаване на спора се водят между LO и NHO. Същевременно, страната, 

която оспорва искането, иска провеждането на среща за преговори. Освен 

ако между страните не е договорено друго, срещата се провежда в рамките 

на един месец. 

Прави се протокол на преговорите. Мненията на страните се отбелязват в 

протокола, който се подписва от двете страни, виж § 2-3, подраздел 1, 

параграф 1. 

 

4. Ако не бъде постигнато споразумение, всяка от страните има право да 

внесе спора в Постояннияарбитражен съд в LO/NHO, вж. § 3-10. В такъв 

случай искът трябва да бъде подаден в рамките на два месеца от датата, 

на която двете страни са подписали протокола/ите. С изключение на 

случаите, когато страните в конкретния случай решат друго, неспазването 

на този срок ще доведе до прилагане на колективния договор в 

съответствие с представеното искане. 



 

§ 3-10 Постоянният арбитражен съд 

 

1. Постоянният арбитражен съд (ПАС) се състои от един представител на LO 

и един от NHO и безпристрастен съдия, назначенсъвместно от страните. 

Ако страните не успеят да се споразумеят за това назначение, съдията се 

назначава от националния арбитър. Мандатът на ПАС следва 

продължителността на основното споразумение. 

 

2. Постоянният арбитражен съд взема своето решение въз основа на 

насоките, изложени в подраздел 3. 

Ако страните са съгласни, ПАС може да вземе своето решение въз основа 

на писмено производство. 

В случай на избор между два или повече подходящи колективни 

договора,ПАС взема решение по същество. 

Ако ПАС установи, че нито един от цитираните колективни трудови 

договори не е подходящ, спорътсе разглежда в съответствие с раздели 8, 2 

и 3 от Закона за трудовите спорове. 

 

3. При определяне на естеството на предприятието, трябва да се има предвид 

неговото функциониране и условия на работа, както и вида и изпълнението 

на работата. Определянето/обозначението на предприятието не е 

определящо, тъй като основната цел е да се избере най-подходящият за 

бранша и операциите в предприятието колективен договор. 

 

4. Ако ставките на заплащане в съответния колективен трудов договор 

(почасови, дневни, месечни, процентни заплати или частични ставки) не са 

пряко приложими, преговорите се провеждат в съответствие с § 2–3. Ако не 

бъде постигнато съгласие, спорът се решава от съд, съставен, както е 

описано в параграф 1 по-горе. Същото се прилага и ако в колективния 

договор липсват ставки на заплащане за определени категории служители в 

предприятието или ако специални обстоятелства налагат включването на 

разпоредби, които не се съдържат в колективния договор, който се прилага. 

 



5. Ако по времето, когато предприятието се регистрира, е било подадено 

уведомление за спиране в подкрепа на искане за колективен договор в 

предприятието, или ако е било взето решение за производствочрез 

посредничество, съдът може да определи, че всички или част от 

просрочените заплати за извършена работа във времето, което е изтекло, 

се заплащат по тарифите приети за предприятието. Ако предприятието 

сключи нов колективен договор, просрочените заплати се изплащат считано 

от датата на писменото искане. Ако предприятието само ревизира 

съществуващ колективен договор, изплащането на просрочени задължения 

не може да влезе в сила до датата на изтичане на този договор. 

 

6. Ако работниците и служителите в дадено предприятие преди това са се 

ползвали от обезщетения, които обикновено не подлежат на регулиране в 

колективните трудови договори и които не са били взети предвид, когато в 

КТДса били установени реда и условията за наемане, всички служители 

могат да запазят тези обезщетения,докато работят за предприятието. 

Въпреки това, при специални обстоятелства NHO може да поиска и 

отмяната на такива обезщетения. Ако във връзка с това възникне спор, 

който не може да бъде разрешен чрез преговори в съответствие с § 2–3, 

той се решава от съд съгласно параграф 1 по-горе. 

 

Ако колективният договор, приет за новорегистрирано предприятие, 

съдържа разпоредби относно задържането на обезщетения над 

предвидените в споразумението, тези разпоредби не дават право на 

служителите да изискват обезщетенията да бъдат увеличени повече от 

предвидените по-горе. Всеки спор възникнал в тази връзка се урежда от 

съда. 

 

Забележка: 

Примери за обезщетения, които обикновено не се регулират от колективните 

трудови договори, са безплатна медицина, безплатно обучение за деца на 

служители или платен отпуск за работа на обществени длъжности, както 

исхеми за заеми.  

 

§ 3-11 Предприятия, които напускат NHO 

 

Ако предприятие, което е обвързано с КТД, престане да бъде член на NHO по 

време на срока на споразумението, NHO възможно най-скоро уведомява 

съответния синдикат за това оттегляне и датата на влизането му в сила. 

 



Предприятие, което се оттегля от NHO по време на срока на действие на 

колективния трудов договор, ще продължи да бъде обвързано от колективните 

договори, които са били в сила към момента на оттеглянето (вж.Закон за 

трудовите спорове, раздел 7). 

 

§ 3-12 Списъци на предприятия, обвързани с колективни трудови договори 

 

През годината на одит LO и NHO обменят списъци на предприятията, обвързани с 

колективни трудови договори, считано от 1 февруари. 

 

Ревизираното споразумение за възнагражденията за годината ще се прилага за 

всички предприятия, изброени към 1 февруари, с изключение на случаите, когато 

в списъка е посочено, че членството в NHO ще изтече преди края на срока на 

споразумението. 

 

За предприятията, обхванати от КТД, който изтича през второто полугодие, 

съответната дата ще бъде2 месеца преди датата на изтичане на КТД. 

 

§ 3-13 Предприятия, които вече нямат синдикализирани служители 

 

Преди изтичането на първата година на действащ КТД, синдикатът и LO 

провеждат преговори относно това дали колективният договор ще изтече за 

предприятията, в които няма членове. 

 

§ 3-14 Политически демонстрации 

 

Страните взаимно признават правото на провеждане на политически 

демонстрации, при условие, че демонстрацията не е предназначена да наложи 

въпроси, регламентирани в колективните договори. 

За провеждането на такава демонстрация трябва да се даде предварително 

уведомление. Страната, която организира акцията, уведомява другата страна по 

договора възможно най-рано, като също така организира уведомяването на 

заинтересованите синдикални председатели и предприятия. В уведомлението 

трябва да се посочат часа и датата на демонстрацията, нейната предистория и 

очакваната продължителност. Целта на предварителното уведомление е да се 

предостави на заинтересованите страни време и възможност да направят 

подготовка, така че демонстрацията да не пречи на обичайните операции на 

предприятието повече, отколкото е необходимо. 

 

Горните разпоредби нямат за цел да променят действащия закон, създаден чрез 

съдебната практика на Трудовия съд, свързан с политическите демонстрации. 

 



 

Глава IV  

Специални споразумения 

 

§ 4-1 Валидност на специалните споразумения 

 

Специалните споразумения, регулиращи заплащането и условията на заетост, 

сключени писмено от ръководството и синдикалните председатели в 

предприятието, са задължителни за страните до прекратяване с писмено 

предизвестие. Това обаче не се прилага, ако специалното споразумение 

противоречи на колективния договор за предприятието, приет от организациите. 

 

§ 4-2 Прекратяване на специалните споразумения 

 

1. Преговори преди прекратяване 

Преди прекратяването на специалните спразумения да влезе в сила, страните 

провеждат преговори.Въпреки това, прекратяването може да стане, ако са били 

поискани преговори, но те не са започнали в рамките на осем дни. 

 

2. Специални споразумения с конкретни дати на изтичане на срока на 

действие  

Специалните споразумения с конкретни дати на изтичане на срока на действие 

могат да бъдат прекратени с предизвестие най-малко един месец преди датата на 

изтичане, освен ако не е уговорено друго. Ако до датата на изтичане не е 

подадено предизвестие за прекратяване, същият период на предизвестие се 

прилага за още един месец. 

 

3. Специални споразумения, които се прилагат до по-нататъшно уведомление 

Ако е решено или се предполага, че специалното споразумение ще се прилага до 

по-нататъшно нареждане, то може да бъде прекратено по всяко време с 

предизвестие от най-малко един месец, освен ако не е уговорено друго. 

 

4. Специални споразумения, които са в сила едновременно с колективния 

договор на предприятието 

Ако е договорено или се предполага, че дадено специално споразумение е 

валидно до изтичане на срока на колективния договор за предприятието, то 

остава в сила и по време на срока на следващия колективен договор, с 

изключение на случаите, когато при преразглеждане на колективния договор е 

уговорено, че специалното споразумение изтича, или ще се промени 

 



Ако специалното споразумение има същата продължителност като колективния 

договор, по време на срока на действие на КТД може да се изискат местни 

преговори за преразглеждане на специалното споразумение. 

 

Ако не бъде постигнато съгласие, въпросът може да бъде отнесен до 

организациите в съответствие с § 2–3 от Основното споразумение. Ако тогава не 

бъде постигнато съгласие, специалното споразумение може да бъде прекратено 

от която и да е от страните по него, считано от изтичането на колективния 

договор, със същото известие, както за колективния договор. 

 

5. Право на преговори и арбитраж  

 

Предходните разпоредби са в допълнение на правото, което страните имат 

съгласно действащия колективен договор да изискват преговори и необходимия 

арбитраж при преразглеждане на специални споразумения. 

 

§ 4-3 Последици от изтичането на срока на действие на специално споразумение 

 

Когато специално споразумение изтече след известие за прекратяване, докато 

колективният договор между страните остава в сила, въпросите, уредени от 

специалното споразумение се регулират въз основа на разпоредбите в 

колективния договор. 

 

Раздел 8.3 от Закона за трудовите спорове съответно се прилага за прекратяване 

на специални споразумения, които текат успоредно с колективните трудови 

договори. Следователно условията за заплащане и труд, които се прилагат по 

силата на специалното споразумение, ще останат в сила, докато се водят 

преговори и посредничество за нов колективен трудов договор. 

 

 

Глава V 

Разпоредби относно синдикалните председатели в предприятието и 

представителите на предприятието 

 

 

§ 5-1 Цели и отношение 

 



От решаващо значение е сътрудничеството между представителите на 

предприятието и синдкалните председатели да се осъществява по ефикасен и 

надежден начин и условията да дават възможност на синдикалните председатели 

да изпълняват ефективно своите задължения съгласно Основното споразумение 

и Закона за работната среда. Взаимно коректното отношение и доверието между 

представителите на предприятието и сндикалните председатели са абсолютно 

условие за добро сътрудничество между страните в предприятието. 

 

Синдикалните председатели и представителите на работодателите са задължени 

да направят всичко възможно, за да поддържат безпроблемно и мирно 

сътрудничество. Работодателят и синдикалните председатели гарантират, че 

страните изпълняват своите задължения по силата на колективния договор, 

правилника за вътрешния ред в предприятието и Закона за работната среда, 

освен ако тези задължения не са изрично възложени на други органи. 

 

Както представителите на работниците, така и тези на предприятието трябва да 

имат възможно най-добрата квалификация за справяне с въпроси относно 

сътрудничеството. 

 

Чрез предоставянето на информация и курсове, централните организации ще се 

стремят да обучават представителите на страните за задълженията, които им се 

полагат. 

 

Несъвместимо е със задълженията на работодателите и синдикалните 

председатели те да подтикват към или да участват в незаконни индустриални 

действия. Освен това синдикалните председатели нямат право да подадат 

оставка от длъжност във връзка с подобни действия. 

 

Синдикалните председатели трябва да се стремят производството да е възможно 

най-малко възпрепятствано и оперирането на специални машини да не бъде 

спряно. 

 

§ 5-2 Уводни разпоредби 

1. Право и задължение за избор на синдикални председатели 

 

Синдикални председатели, които да представляват организираните служители се 

избират във всяко предприятие, където това се изисква от предприятието или 

служителите. 

 

2. Синдикални председатели 

 



Синдикалните председатели се признават за представители и говорители на 

организираните служители. 

Синдикалните председатели имат право да ангажират служителите с въпроси, 

които засягат всички работещи или групи служители, доколкото това не е 

изключено от колективния договор. Предварително условие е винаги, когато 

преценят за необходимо, преди да вземат решение по определени въпроси и 

проблеми, синдикалните председатели да ги представят пред своите колеги. 

Предприятието има право на отговор без ненужно забавяне. 

 

Синдикалните председатели имат право да разгледат и да се опитат да разрешат 

по взаимно съгласие всяко оплакване, което отделните служители могат да имат 

срещу предприятието или предприятието срещу отделни служители.  

 

Когато синдикалните председатели трябва да обсъдят даден въпрос, те се 

обръщат директно към работодателя или към представителя на работодателя на 

работното място. 

 

3. Представители на работодателите 

 

Отговорен представител на работодателя присъства и е ежедневно на 

разположение в предприятието за консултации със синдикалните председатели. 

Работодателят уведомява писмено комитета на синдикалните председатели за 

името на представителя и на неговия заместник.  

 

Ако представителят на работодателя желае да разгледа въпроса по-внимателно и 

следователно не е в състояние да вземе незабавно решение, отговорът се дава 

възможно най-скоро, без ненужно забавяне. 

 

5. Представители на страните при преговори 

 

Представителите на предприятието и на работниците са упълномощени да водят 

преговори. 

 

На преговорите със синдикалните председатели може да присъства или 

работодателят, или заместник, назначен от работодателя измежду членовете на 

ръководството. Работодателят или неговият заместник може да призове други 

членове на ръководството да участват в преговорите. 

 

Синдикалният председател може да призове представители на тези служители, за 

които се отнасят преговорите и да повика груповия синдикален председател, ако 

въпросът засяга група компании. Вместо груповия синдикален председател, на 

преговорите може да присъства ръководителя на координационния комитет.  



 

В спорната процедура обикновено няма да участват повече от трима 

представители от всяка страна. Ако присъства само един синдикален 

председатели, той може да бъде придружен от друг служител. 

 

§ 5-3 Избор на синдикални председатели 

1. Служители, които могат да бъдат избрани за синдикални председатели 

Синдикалните председатели се избират измежду работници с опит, признати 

способности и поглед върху условията на труд в предприятието. Когато е 

възможно, те са работили в предприятието или в компанията като цяло през 

последните две години. 

 

Служителите, които в голяма степен действат като представител на 

работодателя, например служители на длъжности ползващи се с особено 

доверие, като мениджър или личен секретар на член на ръководството, или които 

представляват работодателя при преговори или решения относно условията за 

заплащане и заетост на подчинените служители, не могат да да бъдат избирани 

за синдикални председатели.  

Служители, които са били уволнени не могат да бъдат избирани. Това не се 

отнася до преизбиране.  

 

2. Избор по групи от служители 

 

Изборите на синдикални председатели могат да бъдат организирани по групи, ако 

е необходимо. Всяка работна група, която е призната за такава от страните и 

която наброява най-малко 25 служители, има право да има един синдикален 

председател в Комитета на синдикалните председатели. Това важи дори ако 

броят на синдикалните председатели трябва да надвиши този съгласно § 5-3, 3. 

 

3. Брой на синдикалните председатели 

 

В предприятия с персонал до 25 служители могат да бъдат избрани двама 

синдикални председатели. Броят на синдикалните председатели в предприятия с 

над 25 служители е както следва:  

- 26-50 служители - 3 

- 51-150 служители - 4  

- 151-300 служители - 6  

- 301-500 служители - 8  

- 501-750 служители - 10 

- над 750 служители - 12  

 



Служителите, които са членове на организации, които не са свързани с LO, не се 

включват при изчисляване на броя на синдикалните председатели. 

 

Страните в отделно предприятие могат да сключат писмено споразумение за по-

голям брой синдикални председатели, особено когато това е продиктувано от 

структурата и организационната форма на предприятието. 

 

4. Период на избора 

 

Изборите са за една календарна година. Синдикалният председател, заместник-

председател и секретар могат да бъдат избирани за две години. Ако 

председателят отсъства, заместник-председателят изпълнява функциите на 

председател, а ако и заместник-председателят отсъства, секретарят функционира 

като председател. 

 

Синдикален председател, който напуска предприятието, престава да 

функционира като такъв. 

 

5. Уведомяване за избора 

 

В рамките на 8 дни след изборите, предприятието се уведомява писмено за 

имената на избраните и от кои от тях са председател, заместник-председател и 

секретар. 

 

Преди да бъде изпратено такова уведомление, не може да се изисква служител 

да бъде признат за синдикален представител. Докато предприятието не получи 

уведомление за резултата от изборите, избраните преди това действат като 

синдикални председатели. 

 

§ 5-4 Организация на синдикалните председатели 

1. Изпълнителен комитет 

 

Измежду синдикалните председатели/представители се избира Изпълнителен 

комитет, състоящ се от председател, заместник-председател и секретар. 

Изпълнителният комитет отговаря за управлението на работата на синдикалните 

председатели/представители. 

 

3. Синдикални председатели/отговорници избрани със специални функции 

 



Някои от синдикалните председатели могат да бъдат избрани да отговарят за 

специални области, като например синдикален представител по образователната 

част, синдикален представител по социалните въпроси, младежки синдикален 

представител и синдикален представител по въпросите на равнопоставеността. 

Това не означава увеличаване на броя на синдикалните представители. Ако 

даден синдикален представител бива избран да отговаря за специални функции, 

той/тя помага на служителите по въпроси от социален характер, които са 

свързани с условията в предприятието. Преди да се приложат мерките за 

професионално обучение, трябва да се направят консултации със синдикалния 

представител по учебната част.  

 

Синдикални председатели/представители по силата на допълнителни 

споразумения могат да бъдат избирани в допълнение към посочения по-горе 

брой. 

 

4. Комитет на синдикалните председатели 

 

Ако служителите на предприятието са членове на различни синдикати към LO, те 

могат да провеждат съвместни заседания, за да изберат председател на 

синдикалните представители. Не е нужно председателят на синдикалния комитет 

на LO да бъде един от избраните представители; той/тя може да бъде избран, 

независимо кое основно споразумение е приложимо. 

 

Председателят може да участва във всички преговори съгласно § 2-3. 

 

5. Комитети за групи от предприятия 

 

В група от предприятия може да бъде създаден групов комитет в съответствие с 

правилата в глава XVI  на споразумението. 

 

5.  В големи промишлени предприятия: Координационни комитети 

Ако две или повече предприятия участват в изграждането на голям промишлен 

обект/завод, може да бъде създаден координационен комитет, състоящ се от по 

един синдикален председател от всяко от съответните предприятия. Това се 

прилага по подобен начин и в случай на големи обекти, които се изграждат за 

ограничено време, като например преобразуване/модернизиране на 

обекта/завода. Координационен комитет може да бъде създаден по подобен 

начин и при други операции, когато две или повече предприятия са ангажирани за 

работа на едно и също място с един и същ директор. При необходимост 

заседанията на координационния комитет могат да се провеждат в работно 

време. 

 



Комитетът отговаря за предоставянето на информация по въпроси от общ 

интерес и за социалните / културни дейности. Един от членовете на комитета 

може специално да отговаря за културни и социални въпроси.  

 

§ 5-5 Специфични разпоредби относно промени в предприятието 

 

Когато предприятието се реорганизира или променя броя на служителите, броят 

на синдикалните председатели подлежи на обсъждане.Той трябва да е винаги 

пропорционален на броя на служителите. Когато дадено предприятие е разделено 

на по-малки части и бившите собственици имат основни интереси в новите 

предприятия, служителите от една и съща област на синдикален обхват могат да 

поискат да бъде назначен общ комитет от синдикални 

председатели/представители за преходен период до шест месеца. 

 

Когато структурата на предприятието е променена по такъв начин, че тя вече не 

съответства на установената организация на работното място по 

отдели/департаменти, страните обсъждат подходящи разпределения и 

договорености. 

 

§ 5-6 Условия на работа на синдикалните председатели 

 

1. Време за синдикална дейност  

 

Централните организации са съгласни, че на синдикалните председатели трябва 

да бъде предоставено време, необходимо за изпълнение на синдикалните им 

задължения в съответствие с Основното споразумение. 

 

Ако една от страните в предприятието пожелае, се провеждат местни преговори 

за времето, необходимо на синдикалния председател да изпълнява синдикалните 

си задължения в рамките на обичайното работно време. Общото време се 

коригира в зависимост от обхвата на тези задължения. Ако страните не успеят да 

се споразумеят, спорът се решава в съответствие с § 2-3. 

 

Времето, необходимо на синдикалния председател да изпълнява задълженията 

си, се различава при различните предприятия. Възможно решение може да бъде 

постигане на съгласие по времева рамка. Големите предприятия често имат 

споразумение за времевата рамка. Въпреки това, такива споразумения могат да 

бъдат подходящи и за малки и средни предприятия. 

 

2. Оборудване за синдикалните председатели 

 



За да се определи дали трябва да се предостави помещение с необходимото 

оборудване за синдикалните председатели, се провежда обсъждане на място. 

Винаги, когато това е осъществимо и подлежи на допълнително споразумение, за 

тях трябва да се осигури достъп до съответното техническо офисно оборудване, 

използвано в предприятието. При тези обсъждания се взема под внимание 

размера, структурата, формата на операциите и техническия характер на 

предприятието, неговото информационно и комуникационно                                                                  

технологично оборудване, формата на заплащане предвидена в колективния 

трудов договор и др. 

 

Синдикалните председатели имат право на шкафче и достъп до телефон. Те 

също така имат право на достъп до друго подходящо комуникационно 

оборудване, както е уговорено, при условие че предприятието разполага с такова. 

 

3. Достъп до предприятието и неговите отдели/цехове 

 

Доколкото е необходимо за изпълнение на техните задължения, изпълнителният 

комитет и синдикалните председатели и представители избрани за специални 

функции, имат безпрепятствен достъп до различните отдели/цехове на 

предприятието. Те гарантират предварително, че техните непосредствени 

началници са информирани за причината да напуснат работните си места и 

винаги, когато е възможно уведомяват ръководителя на отдела/цеха, в който 

влизат и посочват кого искат да видят. 

 

На другите синдикални председатели също се разрешава да изпълняват 

задълженията си безпрепятствено. В тази връзка те могат да напуснат работните 

си места с разрешение на непосредствените си ръководители. 

 

Когато LO, синдикални председатели, или синдикални опредставители на отделни 

подразделения, които имат колективни договори с дадено предприятие, поискат 

достъп до предприятието за изпълнение на задълженията си по колективния 

трудов договор, те получават такъв достъп след уведомяване на ръководството. 

Горното се отнася също и до проблеми, свързани със синдикални представители, 

които не владеят норвежки език. Това не променя разпоредбите в § 2-3, 3. 

 

Груповите синдикални председатели имат безпрепятствен достъп до 

предприятия, които са членове на групата, за да могат да изпълняват своите 

задължения. 

 

4. Заседания през работно време / Заседания на комитетите 



По споразумение с ръководството комитетът на синдикалните председатели може 

да провежда заседания в работно време, без намаляване на заплащането. Ако се 

планират сливания, прехвърляне или основни реорганизации, синдикалните 

председатели във включените предприятия могат, по споразумение с 

ръководството, да провеждат съвместни заседания без удръжка от заплатите. 

 

Срещи на членовете 

Заседанията на членовете за избор на синдикални председатели или за 

гласуване по предложени споразумения за заплати могат да се провеждат в 

работно време без удръжка от заплатите, при условие че те не причиняват 

значителни оперативни неудобства. 

 

Ако комитетът на синдикалните председатели прецени (и по споразумение с 

ръководството), че въпросът се нуждае от незабавно решение или че въпросите, 

които трябва да бъдат разгледани са от особено значение, заседанията на 

членовете могат да се провеждат в работно време без удръжка от заплатите.  

 

Ако операциите в предприятието надхвърлят осем часа, заседанията на 

членовете могат, по споразумение с ръководството, да се провеждат през 

работно време без удръжка от заплатите. 

 

По въпроси, които не изискват незабавно решение, предприятието се уведомява 

поне 8 дни предварително. 

 

§ 5-7 Възнаграждение 

 

Правят се опити за провеждане на срещи, посочени в § 2-3, по време на 

редовното работно време на отделния синдикален председател, като 

синдикалните председатели се компенсират за пропуснати доходи. Заплащането 

за срещи, които се провеждат в извънработно време, се извършва по 

стандартната почасова ставка на заплатата (изчислена в съответствие с 

правилата на Схема A (A-Ordningen). 

 

Съответното възнаграждение се изплаща за времето, прекарано в синдикална 

работа съгласно § 5-6, подраздел 1. Същото се отнася и за времето, прекарано на 

заседания съгласно глави VIII и IX, заседания на работнически съвети, цехови 

комитети, комитети по условия на труд, работнически конференции и заседания 

на комитета за сътрудничество съгласно част Б и винаги, когато е необходимо се 

дава отпуск на председателя и/или секретаря на работническия съвет за 

изпълнение на техните задължения. 

 



По подобен начин се плаща съответно възнаграждение на делегираните 

отговорници по ЗБУТ за времето, изразходвано в работа по осигуряване на 

безопасносни и здравословни условия на работното място. Страните във всяко 

предприятие или във всеки сектор, обхванати от колективен договор, могат да се 

споразумеят за друг метод на изчисляване на заплащането. Извънредният труд 

се заплаща както е предвидено в Закона за работната среда, § 6 - 5, подраздел 3. 

 

§ 5-8 Отсъствие от работа на синдикалните председатели 

 

На синдикалните председатели в дадено предприятие не може да бъде отказано 

отсъствие от работа (освен ако не е абсолютно необходимо), когато са поканени 

от техните организации да присъстват на заседания или преговори, или да 

участват в синдикални курсове или други информационни дейности на синдиката, 

в синдикални делегации или когато са поканени да изнесат лекция или 

функционират като водещи на курсове за синдикални председатели, провеждани 

от организацията.  

 

Запитванията относно отпуските се насочват в най-кратки срокове към 

компанията. 

 

В протокола е записано: 

LO заяви, че срещите и преговорите, които са от значение, са: 

Заседания на националната изпълнителна власт, ръководството на националния 

синдикат и на Комитета на представителите, национални срещи, конгреси, 

изпълнителни заседания на LO, изпълнителни заседания на синдикатите, 

преговори за колективни трудови договори и преговори съгласно § 2-3. 

 

Съответното право на отпуск важи за образователни курсове с продължителност 

до една седмица за представители на работниците в ръководните органи на 

предприятието. Избраният представител се компенсира за загубата на доходи във 

връзка с курсове, одобрени от предприятието. 

 

Служителите, които се обучават за доверителни позиции в рамките на синдиката, 

също получават отпуск, в разумна степен, за посещение на синдикални курсове 

или други професионални информационни дейности на синдиката. 

 

§ 5-9 Условия за поискване на оттеглянето на синдикален председател или на 

представител на работодателя  

 



Ако синдикалният председател е виновен за сериозно нарушение на 

задълженията си по Основното споразумение, NHO може да поиска от LO той/тя 

да подаде оставка от поста си. Ако искането е удовлетворено, служителите 

избират незабавно нов синдикален председател. 

 

Ако представител на работодателя е виновен за сериозно нарушение на 

задълженията си по Основното споразумение, LO може да поиска от NHO той/тя 

да подаде оставка от длъжност като представител на работодателя. Ако искането 

бъде удовлетворено, работодателят незабавно назначава нов представител. 

 

Ако страните не успеят да се споразумеят за такава оставка, спорът се решава от 

Трудовия съд. Подбуждането или участието в незаконен спор се счита за 

сериозно нарушение на задължението съгласно Основното споразумение. 

 

Синдикален председател или представител на работодател, който е принуден да 

подаде оставка, не може да бъде преизбиран или преназначаван преди да са 

изминали две години. 

 

§ 5-10 Писмени предупреждения за синдикалните председатели 

 

Синдикален председател не може да получава писмено предупреждение, 

основано на упражняването на длъжността му/й на синдикален председател без 

обоснована причина. 

 

§ 5-11 Уволнение и др. на синдикални председатели 

 

1. Уведомления за напускане или уволнение на синдикалния председател 

 

На синдикалните председатели не могат да се връчват уведомления за напускане 

или да бъдат уволнявани без основателна причина. В допълнение към трудовия 

стаж и други фактори, които трябва да се вземат предвид, трябва да се вземе 

предвид и специалното положение, което синдикалните председатели имат в 

предприятието. 

 

Ако синдикалните председатели се уведомяват поотделно, срокът на 

предизвестието е 3 месеца, освен ако те имат право на по-дълго уведомление 

съгласно Закона за работната среда или съгласно договорите им. Този специален 

период на предизвестие не се прилага, ако уведомлението е връчено поради 

собственото поведение на синдикалния председател. 

 



Правилата в глава 15-17 от Закона за работната среда се прилагат съответно, с 

уточнението, че ако LO твърди, че уведомлението за напускане или уволнение не 

е оправдано, синдикалният председател няма да напусне, докато не бъде 

постановено съдебно решение от Трудовия съд. В такъв случай оригинала на 

нареждането трябва да бъде подаден в рамките на осем седмици след 

получаване на известието за уволнение. 

 

Ако предприятието се закрива, за съответните работници и служители е важно 

синдикалният председател да бъде задържан възможно най-дълго. Същото се 

отнася и при продължаване на дейността на фалирало предприятие до 

приключване на процедурите. 

 

Преди да връчи на синдикалния председател уведомление за напускане или 

уволнение, работодателят обсъжда въпроса с изпълнителния комитет, освен ако 

засегнатото лице не възразява срещу това или такова действие би могло да бъде 

обидно за другите.  

 

Ако дадено предприятие е дало на синдикалния председател или на други 

служители уведомление за напускане или уволнение през последните три месеца 

преди да е станало член на NHO и се поддържа, че това се дължи на искане за 

колективен договор, спорът се решава в съответствие с правилата на Основното 

споразумение. Това важи и в случай на спор относно уведомление за напускане 

или уволнение на синдикални председатели във връзка с продажбата на 

предприятие или неговото преустройство съгласно дружественото 

законодателство, ако LO твърди, че уведомлението или освобождаването 

противоречи на § 2–1 от Основното споразумение. 

 

2. Положение на синдикалните председатели в случай на прекъсвания, 

реорганизации и временни съкращения.  

 

Трябва да се обърне внимание на специалното положение на синдикалните 

председатели в случай на прекъсвания наработа, реорганизации и временни 

съкращения. 

 

Тези разпоредби се прилагат съответно за делегати по безопасност, членове на 

комитетите по условия на труд, борда на директорите и корпоративните събрания. 

 

§ 5-12 Специфични разпоредби за различни обекти от сектор 

строителство/конструиране 

 

1. Определения за различни видове синдикални председатели  

а) Синдикални председатели на обект 



Синдикални председатели на обект са тези, които в основния бранш на 

строителството (зидари, дърводелци арматуристи, кофраж, бетон-работници) и 

конструирането се избират от и измежду работещите за отделното предприятие 

на съответния обект. В тази връзка централните работилници, складовете и 

складовите паркове се разглеждат като отделни работни места. 

 

б) Синдикални председатели на ниво предприятие/компания 

Синдикални председатели на ниво предприятие/компания са тези, които се 

избират от и измежду служителите на предприятието/компанията като цяло 

(например браншовият комитет на работното място). 

 

в) Председатели избрани от синдиката 

Това са тези, които са наети или са избрани в рамките на колективното 

споразумение на Норвежката обединена федерация на профсъюзите, следвайки 

разпоредбите на Съвместното споразумение за строителния бранш или 

Норвежкия съюз на общите работници или техните подразделения и групи. 

 

г) Специални синдикални председатели 

Специалните синдикални председатели, избрани измежду служителите да се 

занимават с договори за извършване на определена работа, не се считат за 

такива, за целите на Основното споразумение. 

 

3. Избор на синдикални председатели  

 

Синдикални председатели на обект и на предприятие се избират във всяко 

предприятие, за да представляват организираните работници и служители, когато 

предприятието или служителите изискват това. В основния сектор на 

строителството и конструирането се избира синдикален председател на обект. 

 

Ако се установи, че за улесняване на комуникацията са необходими както 

синдикални председатели в предприятието, така и такива на обекта, може да се 

постигне споразумение между страните в отделното предприятие, така че да 

бъдат избрани синдикални председатели и от двете категории. 

 

Ако страните не успеят да постигнат споразумение на местни преговори, въпросът 

може да бъде отнесен до централните организации за решение. 

 

Брой на синдикалните председатели 

За сектор строителство / конструиране / офшорни/местни фирми/морски 

транспорт изборът на синдикални председатели може да се извърши от 

предприятието като едно цяло, или от отделните строителни обекти, разглеждани 

като отделни единици. 



 

В основния строителен и конструкторски сектор могат да бъдат избрани двама 

синдикални председатели за всяко работно място, в което има до 25 служители. 

Броят на синдикалните председатели на работни места с повече от 25 служители 

е както следва: от 26 до 50 служители - 3 синдикални председатели на обект; от 

51 до 150 служители - 4 синдикални председатели на обект; от 151 до 300 

служители - 6 синдикални председатели на обект. 

 

Един от тези синдикални председатели може да бъде избран за синдикален 

представител по образованието, който в съгласие с ръководството на 

предприятието ще се занимава с професионално обучение и професионална 

информационна работа. На работни места с повече от 300 служители може да 

бъде избран допълнителен синдикален представител по образованието в 

допълнение към предписания по-горе брой. 

 

Когато не са избрани синдикални председатели и изпълнителен комитет, може да 

бъде избран изпълнителен комитет измежду синдикалните председатели в 

отделните сгради или строителни обекти, където са избрани три или повече 

синдикални председатели. 

 

Ако на обекта има две или повече основни професии от строителния бранш в 

рамките на едно и също предприятие, всяка професия има право да има поне 

един синдикален председател/представител. Ако след провеждането на изборите 

на обекта, в него започнат работа работници от друга основна професия от 

строителния бранш, условието е някой от вече избраните да отстъпи мястото си, 

ако е необходимо. 

 

4. Условия на работа за синдикалните председатели  

 

- Наличие на синдикални председатели, когато дадена задача/процес 

приключва 

Когато сграда или строеж са пред приключване, предприятието предприема 

необходимите мерки, за да позволи на синдикалните председатели да останат на 

място възможно най-дълго през периода на завършване. 

 

При прехвърляне на нова задача, въпросното лице има право на нова работа в 

съответствие с правата си съгласно закона и колективния трудов договор. 

 

- Достъп до предприятието и отделите отдели/цехове 

Когато действат като синдикални председатели, тези служители имат 

безпрепятствен достъп до работните места и при поискване посочват своите 

имена и представят идентификация. 



 

В случай на достъп до апартаменти, офиси и бизнес помещения, които се 

използват, синдикалните председатели трябва първо да говорят със съответния 

работодател. 

 

4. Възнаграждение на синдикалните председатели  

Браншове, които имат възнаграждение за официални празници според системата 

B: 

На синдикалните председатели се изплаща възнаграждение по тарифите, които 

се прилагат за кратки отпуски за полагане на грижи в сектора на строителството и 

конструирането.  

 

 

Глава VI  

Представители по здравословни и безопасни условия на труд 

 

§ 6-1 Делегати по безопасност 

 

Делегатите по безопасност имат безпрепятствен достъп до зоните, за които 

отговарят. Ако трябва да напуснат работните си места, те информират 

предварително своите ръководители или възможно най-скоро. 

 

Ако страните в предприятие с по-малко от 10 служители се съгласят да нямат 

делегат по безопасността, функциите на делегата по безопасност могат да се 

изпълняват от синдикалния председател. 

 

Възнагражденията на база трудов стаж и заплатите се изчисляват така, сякаш 

делегатът по безопасностт/главният делегат по безопасността е работил през 

целия период, през който е изпълнявал тези функции. 

 

§ 6-2 Комитети по условия на труд  

 

В предприятията, където се създават комитети по условия на труд, ръководството 

може, с определени бюджетни ограничения, да упълномощи комитета да прилага 

мерките за безопасност, договорени от членовете на комитета. Това не 

ограничава правомощията за вземане на решения, предоставени на комитета по  

закон. 

 

§ 6-3 Служба по трудова медицина 

 

Страните подчертават значимостта на превантивната работа по отношение на 

работната среда и здравословните и безопасни условия на труд в предприятията. 



 

Когато съгласно правилата на Закона за работната среда предприятието е 

длъжно да разполага с отговорници по здраве, безопасност и околна среда 

(ЗБУТ), то трябва да осигури помощ за тези отговорници. Ако няма такива 

отговорници, предприятието и  синдикалните председатели съвместно работят 

активно с други предприятия и се стремят да създадат системи, които отговарят 

на разпоредбите на Закона за работна среда, отнасящи се до отговорниците по 

ЗБУТ. Задълженията на отговорниците по ЗБУТ се посочват в документацията на 

предприятието в съответствие с Наредбите, отнасящи се до систематичната 

работа в областта на здравето, безопасността и условията на труд в 

предприятията (Правилник за вътрешен контрол - „Internal Control Regulations”). 

 

 

Глава VII  

Съкращения 

 

§ 7-1 Условия за съкращения  

 

1. Съкращения са разрешени, когато уважителни причини налагат това за 

предприятието.  

 

2. Съкращения съгласно подточка 1 по-горе не могат да се извършват за 

повече от 6 месеца, освен ако страните са съгласни, че все още 

съществува основателна причина за това. 

 

3. Отклонения от принципа за старшинство могат да се правят при 

съкращения, когато има основателна причина за това. Това правило не е 

предназначено за предотвратяване на револвиращи съкращения. 

 

4. При вземането на решение кои служители да бъдат съкратени, тежестта 

трябва да падне върху специалните задачи, които изпълнителният комитет 

трябва да изпълни в предприятието. 

 

§ 7-2 Задължение за консултации със синдикалните председатели преди даване 

на предизвестие за съкращения  

 

Преди да се издаде предизвестие за съкращение, трябва да се проведат 

консултации със синдикалните председатели/представители в съответствие с 

глава IX. Преди да извърши уволнения с по-голяма продължителност, 

предприятието трябва направи алтернативна преценка на мерките за повишаване 

на професионалните умения според нуждите си и кои могат да повишат 

конкурентноспособността на предприятието. 



 

Протоколът от консултациите се взема предвид и се подписва от страните. 

Срокът на предизвестието според § 8-3, подраздели 1 и 2, не може да започне 

преди провеждането на такива консултации. Ако са поискани преговори, защото 

не е спазен принципът за старшинство  или защото предприятието е приело 

различни правила за повторно назначаване на работниците след съкращения, 

това не води до отлагане на съкращенията или възстановяване на работа. 

 

§ 7-3 Предизвестие за съкращения   

 

1. Служителите получават предизвестие за съкращение от 14 дни. 

 

2. Когото съкращенията се дължат на непредвидени събития като тези, 

упоменати в Закона за работната среда, § 15-3 (10), срокът на предизвестие 

е 2 дни. В случай на пожар, той е 14 дни. 

 

3. Срокът на предизвестието започва от края на работния ден, в който е 

дадено. 
 

4. Този срок не се прилага, когато ефективната заетост на работниците е 

възпрепятствана от спор в друго предприятие, от неофициален спор в 

самото предприятие, или поради отсъствие по неуважителни причини. 

Независимо от това, предприятието е длъжно да даде възможно най-дълъг 

срок на предизвестие. 
 

5. Периодът на предизвестие не се прилага, ако колективният трудов договор 

предвижда по-кратки срокове на предизвестие. Същото важи и при 

наличието на правилник за вътрешния трудов ред, установен преди 31 

декември 1997 година. 

 

6. Ако предприятието съкрати служители, без да спази срока на предизвестие, 

служителите получават обичайната си заплата до изтичане на срока на 

предизвестие. Обичайните почасови ставки се изплащат в случай на 

съкращения, както посочените в параграф 2 по-горе.  

 



7. Ако ново предизвестие за съкращение се прекрати и служител е взет на 

работа за повече от четири седмици, новият срок за съкращение се счита 

за ново предизвестие за съкращение, за целите на правилата относно 

условията, дискусиите, предизвестията и т.н. Това не се прилага при 

наемане за временно заместване на други служители според регламента за 

отпуск. Въпреки това, в тези случаи служителят се уведомява възможно 

най-скоро и не по-късно от три дни преди изтичане на срока на заетостта. 

 

Забележка: 

Страните се позовават на протокола от 4 юни 2009 г. между LO и NHO и постигат 

съгласие по следното: Докато се предоставя ежедневно парично обезщетение 

директно след период на работа до 6 последователни седмици по време на 

период на съкращение, страните се споразумяват, че продължителността на 

периода на работа, който може да бъде използван, за да може продължителното 

съкращение да не се счита за нов период на съкращение, се променя от 4 на 6 

седмици. 

 

§ 7-4 Форма и съдържание на предизвестието за съкращение  

 

1. Всеки служител получава писмено уведомление, с изключение на случаите, 

когато страните на местно ниво са се споразумели за друга процедура. 

 

2. В случай на условни съкращения съгласно § 8-5, предизвестието може да 

бъде обявено в предприятието. Служителите, които временно отсъстват, 

също се уведомяват по подходящ начин. 

 

3. В предизвестието се посочва предполагаемата продължителност на 

съкращението. Ако това не е възможно, продължителните съкращения 

трябва да бъдат обсъдени със синдикалните председатели в рамките на 

един месец и всеки следващ месец, освен ако не е договорено друго между 

страните. На тези обсъждания страните вземат под внимание въпросите за 

това дали условията оправдават продължителни съкращения или трябва да 

се пристъпи към уволнения. 

 

4. На служителите, които са съкратени се предоставя документация, в която 

се излагат причините и вероятната продължителност на съкращението. 

 

5. Безусловното предизвестие предоставено в писмена форма, което съдържа 

необходимата информация, служи и като документация за съкращение. 

 

§ 7-5 Условно предизвестие 

 



В случай на индустриален конфликт в рамките на самото предприятие, доколкото 
е възможно, в предизвестието се посочва кои служители ще бъдат съкратени и 
всеки служител, който ще бъде съкратен се информира възможно най-рано.  
 

§ 7-6 Предизвестие за уволнение по време на съкращения  

 

Служителите, които са съкратени са все още част от предприятието и имат 
правото и задължението да се върнат на работа, при условие че тяхната работа 
не е официално прекратена. 
 

Ако трудовото правоотношение е прекратено по време на периода на 

предизвестието за съкращение, служителят е длъжен да работи за предприятието 

през този период, освен ако нов трудов договор не пречи на това. Ако трудовото 

задължение престане да се прилага по тази причина, заплатите не се изплащат за 

периода на предизвестие. 

 

Ако служителите, които са били съкратени за повече от 3 месеца и преди по-

нататъшно предизвестие са подали заявление за напускане, за да започнат друга 

работа, то те могат да напуснат работните си места без период на предизвестие. 

 

Служителите, които не са били уволнени през периода на съкращение и след това 

не са наети отново, имат право на заплащане за периода на предизвестие. 

 

§ 7-7 Специални разпоредби   

 

1. Правилата в глава VII се прилагат в типично сезонните отрасли, освен 

ако не е установено друго в колективния трудов договор или 

стандартната практика. § 7-6 се прилага съответно и за тези случаи. 

 

2. Когато служител е съкратен, здравно-осигурителните задължения 

продължават както за работодателя, така и за служителя, докато 

правното задължение продължава да съществува, но само докато 

служителят не е на друга работа. 

 

3. § 7–3 не води до промяна в обичайното право на съкращения на 

служители поради неблагоприятни атмосферни условия. 

 

 

Глава VIII  

Индивидуални условия 

 

§ 8-1 Набиране на работна ръка и пр. 

 



В най-кратки срокове и най-късно при постъпване на работа предприятието 

предоставя на изпълнителния комитет и на синдикалните председатели в 

съответните отдели/цехове, включително на важни за операциите в отдела 

бригадири/ръководители, информация относно новите служители и информира 

новите служители кои са синдикалните председатели. Новите служители се 

запознават с председателя на изпълнителния комитет и груповите синдикални 

председатели възможно най-скоро. 

 

В големи обекти новите служители се поканват, на подходящи интервали от 

време, да присъстват на срещи за представяне, на които ръководителите и 

синдикалните председатели представят информация за предприятието и 

трудовите организации. Тези срещи не трябва да се провеждат твърде дълго след 

новите назначения. На по-малки работни места ръководството и синдикалните 

председатели си сътрудничат при предоставянето на такава информация на 

новите служители. 

 

Ако синдикалните председатели поискат, на всяко тримесечие им се предоставя 

списък на служителите в областите, обхванати от съответните колективни 

трудови договори в предприятието. Списъкът съдържа техните имена, работно 

място и датата, на която са били назначени. 

 

Строителство/конструкции/крайбрежни обекти 

 

Представителят на предприятието също представя новите служители на 

синдикалните председатели в най-кратки срокове и най-късно до 14 дни. 

 

§ 8-2 Принцип на старшинство в случай на уволнение поради съкращения 

 

Ако е дадено предизвестие за уволнение поради съкращения или 

преструктуриране, може да има отклонение от принципа за старшинство, когато 

има основателна причина за това. 

 

Ако във връзка със съкращаването на работна ръка предприятието намери 

причина да се отклони от принципа за старшинство, а синдикалните председатели 

считат, че това не е оправдано, въпросът може да бъде отнесен до организациите 

за преговори. Ако синдикалните председатели уведомят предприятието в рамките 

на три дни, че искат такива преговори, оспорваните предизвестия за уволнение не 

влизат в сила, докато не се проведат преговори между организациите. 

 

Влязло в протокола:  

Промените в текста не включват промяна в съществуващите правни практики. 

 



Строителство/конструкции/крайбрежни обекти 

За тези обекти срокът, в рамките на който трябва да се изискат преговори, е 5 

дни. 

 

§ 8-3 Последствия от непредоставянето на информация 

 

Ако предприятието не изпълни задължението си за предоставяне на информация 

съгласно §§ 9–3 до 9–8 във връзка с това, което е от значение за прекратяването 

на трудовия договор, служителят, който получава предизвестие, има право на 

обичайния си доход до 2 месеца считано от и включващо деня, в който 

синдикалните председатели са били информирани за предизвестието, дори ако 

трудовото правоотношение е било прекратено на по-ранна дата. Ако служителите, 

които получават предизвестие, имат право на повече от 1 месец предизвестие до 

края на календарен месец, те по същия начин имат право да получават 

обичайната си заплата поне 3 месеца. 

 

 

Глава IX  

Информиране, сътрудничество и съвместно вземане на решения 

 

 

§ 9-1 Цели 

 

LO и NHO са единодушни за необходимостта от добри и основани на взаимно 
доверие отношения между служителите, синдикалните председатели и 
предприятието, както в отделните предприятия така и в групи от дружества.  
 

Чрез сътрудничество и съвместно вземане на решения, със своя опит и познания, 
служителите ще допринасят за създаването на финансовите условия, необходими 
за по-нататъшното развитие на предприятието и за осигуряване на подходящите 
условия на труд, както в полза както на предприятието, така и на неговите 
служители. 
 

Важно е да се насърчава разбирането и вникването във финансовото състояние 

на предприятието, както и влиянието на предприятието върху външната среда. 

 

Ръководството на предприятието, служителите и техните синдикални 

председатели имат общо задължение да поемат инициативата, активно да 

подкрепят и да допринасят за сътрудничеството. Синдикалните председатели се 

информират възможно най-рано за всички въпроси, по които предприятието 

желае да информира служителите. 

 



Централните организации от своя страна, поотделно и съвместно, предприемат 

различни мерки за подпомагане на тази дейност. 

 

Целите, посочени в този раздел, са задължителни по отношение на 

сътрудничеството в предприятието и служат и като насоки за страните в 

отделните предприятия при организиране на това сътрудничество. 

 

§ 9-2 Организация и изпълнение 

 

Сътрудничеството и участието трябва да бъдат адаптирани към характера на 

предприятието, големината на компанията, действителната организационна 

структура и т.н. Това ще изисква широка децентрализация и делегиране на 

правомощия за вземане на решения, както и участие на синдикалните 

председатели във всеки отдел/цех или работна група. 

 

Сътрудничеството и участието в група от дружества се осъществява както е 

описано в § 9-12. 

 

Страните могат да сключат местно споразумение уреждащо начина на 

организиране на такова сътрудничество. Обсъждания по такива въпроси се 

провеждат, ако това бъде поискано от една от страните. Например, може да се 

осъществи сътрудничество в рамките на органите, посочени в Част Б. Такива 

споразумения не могат да пречат на правата на синдикалните представители 

съгласно Част А. 

 

Ако предприятието има отдели/департаменти със собствено ръководство и 

правомощия да вземат решения относно отдела/департамента, разпоредбите в § 

9-3 до 9-8 се прилагат съответно на ниво отдел/департамент. 

 

Предполага се, че тези, които участват в процеса на вземане на решения на 

различните нива в предприятието, носят отговорност не само пред собствениците 

и своите колеги, но и пред предприятието като цяло. 

 

Съответните служители трябва да имат реално влияние при създаването на 

работни, проектни и ръководни групи в предприятието, които не са редовна част 

от организационната му структура. 

 

На синдикалните председатели трябва да се предостави възможност за 

действително влияние върху състава на тези групи и техния мандат. 

Синдикалните председатели посочват представителите на служителите измежду 

съответните служители. 

 



Представителите на различните части на предприятието трябва да участват в 

работата за разработване на пълноценни работни места и форми на организация 

и управление. 

 

Страните в предприятието могат да поискат помощ от своите организации при 

разработването на местни споразумения. 

 

§ 9–3 Обсъждания относно обичайната дейност на предприятието 

 
Ръководството на предприятието обсъжда със синдикалните председатели 
(Изпълнителния комитет) следното: 
 

 въпроси, свързани с финансовото състояние на предприятието, неговото 
производство и развитие; 

 въпроси, непосредствено свързани с работното място и ежедневните 
дейности; 

 работната заплата и условията на труд в предприятието; 
 

Освен ако не е договорено друго, заседанията се провеждат най-малко веднъж 

месечно или при поискване от синдикалните председатели. 

 

Вписано в протокола: 

По отношение на отдаване под наем на работна сила и т.н. 

Страните наблягат на това колко е важно практиките по отношение на отдаване 

под наем на работна сила, наемане на работа и други подобни договорни системи 

да бъдат в рамките установени от действащото законодателство и споразумения. 

Препоръчва се да се търси решение на всякакви практически корекции чрез 

индивидуалните колективни договори. 

  

§ 9-4 Обсъждания относно реорганизацията на дейности   

 
Ръководството на предприятието трябва да обсъди със синдикалните 
председатели (Изпълнителния комитет) възможно най-рано въпроси отнасящи се 
до: 
 

 реорганизиране по важност на служителите и техните условия на труд, 
включително важни промени в производствените системи и методи; 

 въпроси свързани със заетостта, включително планове за разширяване или 
намаляване на дейността. 

 

§ 9-5 Обсъждания относно дружественото право 

 



Ръководството на предприятието трябва да обсъди със синдикалните 
председатели (Изпълнителния комитет) възможно най-рано въпроси отнасящи се 
до:  

 сливане, разделяне, продажба или закриване на цялото или част от 
дружеството, или реорганизация на правната му форма. 

 

Ръководството на предприятието трябва да проведе среща между синдикалните 

председатели и новите собственици относно прехвърлянето и дали колективният 

трудов договор ще продължи да се прилага. 

 

Със синдикалните председатели (Изпълнителния комитет) трябва да се обсъди и 

дали предприятието да се закрие, възможността за продължаване на дейността, 

включително дали служителите желаят да поемат работата. 

 

§ 9-6 Подробности относно обсъжданията и информацията 

 

1. Задължение на предприятието да позволи на синдикалния председател да 

изкаже мнението си преди приемането на решение. 

Преди да приеме каквото и да е било решение по въпроси отнасящи се до 

работата и условията на труд, предприятието трябва да ги обсъди със 

синдикалните председатели. В случаите, когато управлението на предприятието 

установи, че коментарите на синдикалните председатели не могат да бъдат взети 

под внимание, трябва да се дадат причини за това. Протоколите от обсъжданията 

се съхраняват и се подписват от двете страни. 

 
Ако предприятие желае да направи промени в съществуващите условия на труд и 
заетост и LO счита, че това би било в нарушение на колективния трудов договор, 
изпълнението на промените се отлага, докато не се проведат преговори между 
централните организации, NHO и LO, без неоправдано забавяне. В този случай 
преговорите се провеждат в рамките на една седмица от писмено поискана такава 
среща. 
 

2. Задължение на предприятието да уведомява синдикалните председатели за 

причините и последиците от своите действия. 

 

В случаите, отнасящи се до въпроси, които попадат под §§ 9-4 и 9-5, 

синдикалните председатели трябва да бъдат информирани за причините за 

действията на предприятието, както и за правните и финансови последици от тези 

действия за служителите. 

 

§ 9-7 Разкриване на финансови отчети и сметки на предприятието 

 



Сметките на предприятието се предоставят на синдикалните председатели, 

когато те поискат това. Годишният финансов отчет се предоставя на 

синдикалните председатели веднага след като бъде приет. 

 

Нещо повече, синдикалните председатели имат право да се запознаят с 

финансовото състояние на предприятието, доколкото се нуждаят от тази 

информация, за да защитят интересите на членовете си, § 9-3, първа алинея, § 9-

4 и § 9-5. 

 

Ако едно предприятие въведе система на заплащане, за която вникването във 

финансовите въпроси е важно, синдикалните председатели трябва да имат 

достъп до информацията, която ще им даде такъв поглед. 

 

§ 9-8 Външни консултанти  

 

Ако синдикалните председатели решат да се допитат до външни консултанти, 
ръководството на предприятието трябва да бъде информирано за това. 
Синдикалните председатели могат поставят въпроса дали всички или част от 
разходите да се платят от предприятието.  
 
Ако синдикалните председатели, чрез споразумение с предприятието, наемат 

консултант, които да проверява сметките, годишния финансов отчет и т.н., 

консултантът трябва да има достъп до всички необходими документи и 

информация. 

 

Консултант, който има достъп до поверителна информация, не трябва да се 

възползва от нея за други цели, освен за задачата, която той или тя трябва да 

изпълни. 

 

§ 9-9 Предварителна информация за синдикалните председатели   

 

Синдикалните председатели се информират възможно най-рано за всички 

въпроси, по които предприятието желае да информира служителите. 

 

§ 9-10 Промяна в собствеността на дружества с ограничена отговорност  

 

В случай на промяна в собствеността на дружества с ограничена отговорност, 
ръководството незабавно информира синдикалните председатели, при условие 
че купувачът: 



 

- придобива повече от 1/10 от акционерния капитал на дружеството или акции 

даващи повече от 1/10 от правото на глас в дружеството, или  

- става собственик на повече от 1/3 от капитала на дружеството или акции 

представляващи повече от 1/3 от гласовете. 

 

Ръководството следва да гарантира, че новите собственици ще информират 

служителите за плановете си възможно най-скоро. 

 

§ 9-11 Досиета на персонала и мерки за контрол   

 

1. Досиета на персонала.  

 
Странитие обсъждат какви лични данни на персонала може да се съхраняват в 
предприятието и как тази информация да се пази и използва. Не трябва да се 
събира и записва информация без основателна причина. Тази практики трябва да 
бъдат в съответствие със Закона за личните данни и издадените във връзка с 
него подзаконови разпоредби, както и инструкциите на предприятието за 
управление на лични данни. 
 
Досиетата на персонала, се третират като поверителни документи.  
 

2. Мерки за контрол.  

 
Необходимостта, вида и въвеждането на вътрешни мерки за контрол, се обсъждат 
в предприятието.  
 
В други отношения се прави позоваване на закона и разпоредбите, свързани с 
личните данни и Допълнително споразумение V от част В.  
 

Извършените контролни мерки следва да бъдат преразглеждани от страните на 

редовни интервали. 

 

3. Видео наблюдение.  

 

Трябва да има основателна причина за видео наблюдение на дейността в 

предприятието. Ако е необходимо пряко и непрекъснато видео наблюдение на 

отделен служител по време на работа, целта и нуждата от него трябва да бъдат 

изяснени. Такова наблюдение трябва да се избягва в най-голяма степен. 

Направете справка със Закона и регламентите свързани с личните данни.  

 

§ 9-12 Обсъждания в рамките на група от дружества 

 



Ако плановете за разширяване, съкращения или преструктуриране могат да имат 

значително въздействие върху заетостта в няколко предприятия в рамките на 

една група от дружества, ръководството им при първа възможност трябва да 

обсъди тези въпроси с Координационния комитет на синдикалните представители 

съгласно § 16-2, трети параграф,  за служители, обхванати от част А, независимо 

от това дали предприятията са обвързани от общо споразумение. Управлението 

на групата от дружества, може да призове представители на ръководствата на 

отделните предприятия.  

 

Такива обсъждания следва да има и по въпроси, свързани с финансовото 

състояние на дружествата, тяхното производство и развитие. 

 

В тази връзка "група" означава обединение на юридически и/или административно 

независими звена (например дружества с ограничена отговорност и/или 

подразделения), които финансово и отчасти административно и търговски 

образуват едно звено. 

 

На ниво група, подразделение или на регионално ниво и пр., могат да се вземат 

решения, които са от съществено значение за служителите и техните условия на 

работа на тези нива. В такива случаи могат да бъдат съгласувани договорености, 

които предвиждат разглеждане на въпросите, обсъдени в Глава IX. 

 
На синдикалните председатели трябва да бъде дадена възможност да представят 
своите становища преди ръководството на групата от дружества да вземе своите 
решения. Ако ръководството на групата установи, че е невъзможно да вземе 
предвид становището на синдикалните председатели, то посочва причините за 
това.  
 

Протоколите от заседанията се съхраняват и се подписват от двете страни.   

 

Вследствие на нарастващата интернационализация, страните считат за 

желателно развитията в тази област да бъдат следвани и в Основното 

споразумение. 

 

§ 9-13 Контактни срещи между синдикалните председатели и борда на 

директорите 

 

Синдикалните председатели могат да изискват среща с борда на директорите. 

Искането се представя на ръководството, което ще гарантира провеждането на 

срещата. На тези срещи трябва да присъстват възможно най-голям брой 

директори и синдикални представители. Ръководството участва в такива срещи. 

 



Целта на тези срещи е да насърчава сътрудничеството и взаимното доверие чрез 

обсъждане на въпроси касаещи предприятието и неговите служители, както и да 

даде възможност на синдикалните председатели да представят своите становища 

на представителите на борда на директорите. 

 

Страните могат да се споразумеят за други договорености. 

 

Подготвят се резюмета на срещите и те се подписват от страните. 

 

Срещите не засягат нормалната процедура за разрешаване на спорове, вж. § 2-3. 

 

§ 9-14 Нарушение на правилата за информиране и обсъждане  

 

1. Централните организации подчертават важността на спазване на 

правилата на Основното споразумение касаещи информирането и 

обсъжданията. Следователно страните намират за подходящо да 

установят правила, за да гарантират това. 

 

2. При съществено нарушение на правилата по отношение на 

информирането и обсъжданията, съдържащи се в § 9-3 до 9-6 на 

Основното споразумение, могат да бъдат наложени глоби в 

съответствие с разпоредбите на този раздел. Ако синдикалните 

председатели получат поверителна информация в съответствие с 

правилата в §§ 9-3 до 9-6 и съществено нарушат задълженията си за 

поверителност, това се третира в съответствие с разпоредбите на този 

раздел. 

 

3. Ако се твърди, че е извършено съществено нарушение, както е 

посочено в точка 2 по-горе, страните следват процедурните правила, 

предвидени в § 2-3 от Основното споразумение. 

 

4. Ако страните са завършили преговори съгласно §2-3 от Основното 

споразумение и имат различно мнение относно това дали е извършено 

съществено нарушение, както е посочено в точка 2 по-горе, 

организациите могат, в едномесечен срок след приключване на 

преговорите, да отнесат спора до Комисията, както е посочено в точка 6 

по-долу. 

 



5. Ако има съгласие, че е извършено съществено нарушение съгласно 

тези разпоредби, страните могат да се споразумеят за санкциите, които 

да се наложат. Ако страните не постигнат съгласие за санкциите, спорът 

може да се отнесе до Комисията, както е посочено в точка 6 по-долу.  

 

6. Комисията се състои от петима членове, които се назначават от 

страните съвместно. Всяка страна назначава по двама членове. 

Председателят на Комисията се назначава от Националния арбитър. 

Комисията приема процедурен правилник. 

 

Комисията посочва причините за своето решение и може да наложи 

глоба. При определяне размера на глобата се взема предвид степента 

на виновност, тежестта на нарушението, финансовата възможност и 

обстоятелствата. Важно е също да се отдаде значение на това дали 

засегнатото лице е направило корекции или се е опитало да коригира 

предполагаемото съществено нарушение. Глобата не трябва да 

надвишава 300 000 NOK. 

  

Решението на комисията е окончателно. Мандатът на комисията е 

същият като срока на Основното споразумение. 

 

 

 

7. Всяка наложена глоба се отнася до HF-B (съвместните мерки на 

централните организации за развитие на предприятията). 

 

8. Разпоредбите на този раздел не са предназначени за ограничаване 

правото на страните да предявяват иск за обезщетение на финансови 

загуби в други отношения. 

 

Влязло в протокола:  

Страните се споразумяха, че опитът, натрупан при прилагането на разпоредбите 

на този раздел, се оценява непрекъснато от Комисията за Основното 

споразумение по време на срока на настоящото споразумение. 

 

 

Глава X 

Разпоредби относно реда и условията на работа 

 

§ 10–1 Право на отказ на работа с лица с непристойно поведение 

 



Служителите имат право да откажат да работят с или под управлението на лица, 
които са показали непристойно поведение, съгласно нормите на работа или 
социалния живот, и които като цяло би трябвало да оправдават тяхното 
уволнение. Ако възникнат такива ситуации, трябва да се проведе незабавно 
обсъждане между работодателите и синдикалните председатели. Ако те не 
успеят да постигнат споразумение, няма да има никакви прекъсвания или други 
форми на индустриални действия, но всеки спор трябва да се разгледа от 
организациите в съответствие с § 2-3.  
 

§ 10–2 Обсъждания преди даване на предизвестие за напускане или уволнение  
 
Преди работодател да реши да даде предизвестие на служител за напускане или 
уволнение, въпросът се обсъжда със служителя и неговия/нейния синдикален 
председател, когато това е възможно и при условие, че работникът или 
служителят няма никакви възражения. Известия във връзка с съкращения и т.н. 
във всички случаи трябва да бъдат обсъждани със синдикалните председатели, § 
9-4.  
 

§ 10-3 Мерки за професионално затруднените служители 

 
Когато се приемат мерки в съответствие с § 4-6 от Закона за работната среда, 
работодателят трябва да си сътрудничи с професионално затруднените 
служители, а ако те са съгласни, също и със синдикалните председатели и 
комисията за рехабилитация, ако има такава в предприятието.  
 
§ 10-4 Предимство при назначаване на нови работни места 

 
Съкратените служители са с приоритет при откриването на нови работни места 
през първата година след съкращенията, освен ако няма причини за отклонение 
от това правило. Със синдикалните председатели се провежда предварителна 
консултация. Предишният стаж се запазва. 
  
Когато предприятието има нужда от повече работна ръка, трябва да се обърне 
внимание на факта, че някои служители на непълно работно време може да искат 
да работят на по-дълго работно време.  
 

§ 10–5 Отпуск за заемане на публична длъжност 

 

Служителите, които имат право на заплащане за извънреден труд се третират 
еднакво по отношение на удръжките от заплатите им за отсъствия поради 
ангажименти към обществени организации. 
  
Що се отнася до публичните организации, се прави позоваване на Закона за 
местното управление и Закона за работната среда. 
  
Служител, който е бил избран в Парламента има право на отпуск.  



 
В случай на други държавни постове, на служителите се предоставя отпуск, когато 
това може да се уреди без сериозна вреда за бизнеса. Това не важи, ако 
задълженията могат да се изпълняват в извън работно време.  

 

§ 10–6 Отпуск за отсъствие от работа на служители  
 

1. Служители, които имат длъжност в синдикат, в Работническата 

образователна асоциация или програмата „Помощ от народа на Норвегия”, 

имат право на отпуск в съответствие с правилата, които важат за 

синдикалните председатели, § 5-8. 

  

2. Когато обстоятелствата позволяват, на служителите, които са наети или 

са избрани на платена длъжност в синдикат, се дава неплатен отпуск за два 

изборни периода. Допълнителният отпуск се определя от предприятието за 

всеки отделен случай.  

 

§ 10–7 Удостоверение за работа при напускане 

 

Когато служител напуска дадено предприятие след полагащото му се 

предизвестие, той/тя получава удостоверение за работа. 

 

Удостоверението съдържа:  

a. Име, дата и година на раждане   

б. Кога е започнало трудовото правоотношение  

в. Кога е приключило трудовото правоотношение (без посочване на причината)   

г. Занаят или професия   

д. Заплата при напускане   

е. Дати на последната почивка  

ж. Информация дали е подадено заявление за обезщетение при напускане на 

служителя  

з. Ако това е поискано от служителя, информация описваща естеството на 

неговата работа за предприятието.  

 
При уволнение служителите също имат право на удостоверение, но в тези случаи 
работодателят може да посочи, че работникът или служителят е уволнен, без да 
уточнява причината за това. Ако служителят поиска това, работодателят може да 
се консултира със синдикалните председатели. 
 

§ 10–8 Промяна в работното време поради общо намаляване на доставките на 

електроенергия  

 



Освен ако не е договорено друго, например в съответствие с § 5-2, подраздел 2, 

се прилага следното: 

 

1. Когато работното време се променя, не се дава допълнително заплащане 

за работа между 6.00 и 18.00 часа. За работа извън този период от време, 

се изплащат 20% към редовните заплати. 

 

2. Предприятията могат да бъдат задължени да променят работното си време 

в други часове на деня, ако това им дава възможност да поддържат 

дейността си средно най-малко 30 часа седмично и минимум четири часа 

на ден. Това задължение може да бъде прекратено с писмено известие от 1 

седмица. 

 

3. Тези правила нямат пряко приложение при работата на смени. При работа 

на смени трябва да се постигне споразумение между предприятието и 

работниците и служителите, което да се основава на насоките в точки 1 и 2. 

 

 

§ 10–9  1-ви и 17-ти май 
 

Освен ако не е посочено друго в колективния трудов договор, законовите 
разпоредби и регламенти уреждащи 1 и 17 май се прилагат като правила в 
колективния трудов договор. Споровете се разглеждат в съответствие с 
правилата в § 2-3.  

 

§ 10–10 Компенсиране на отсъствени дни  
 

Когато по специални поводи синдикалните председатели се договарят с 
работодателите, че отсъствените дни могат се компенсират с допълнително 
натоварване в други дни, се спазват правилата за заплащане на 
извънреден труд, освен ако не е договорено друго между страните.  

 

§ 10-11 Отпуск за обучение 

 

1. Ако е необходим пълен или частичен отпуск за обучение, което е от значение за 

съответното лице и за предприятието, се разрешава отпуск, освен ако са налице 

специални причини, които да попречат на това. 

 

2. Служителите, които са били на платена работа в продължение на най-малко 

три години и са били наети от работодателя за последните две години, имат 

право на отпуск за образователни цели в съответствие с §12-11 от Закона за 

работната среда. 

 



3. Заявленията за отпуск се разглеждат според едни и същи критерии за всички 

служители или групи от служители, като това се отнася и във връзка с всякаква 

финансова помощ. 

 

4.Отговорите на заявленията за отпуск трябва да се дадат в рамките на три 

седмици. Ако заявлението получи отказ, трябва да се посочат причините за това.  

 

5. Когато служителят се върне в предприятието след обучение с продължителност 

до две години, той/тя (когато това е практически възможно) заема длъжност 

еквивалентна на тази която е упражнявал/а преди започване на обучението. Ако 

обучението е с продължителност повече от две години, се прави специално 

споразумение за вида работа, която служителят ще изпълнява при завръщането 

му/й на работа. 

 

6.Служители, които са в отпуск за обучение и прекъснат обучението, имат право 

да се върнат на работа в предприятието, когато това е практически възможно. 

 

 

Глава XI 

Месечни работни заплати, заплати изплащани по банков път, приспадане на 

синдикален членски внос  

 

§ 11-1 Месечни работни заплати 

 

Заплатите трябва да се изплащат месечно, освен ако не е договорено друго от 

страните в предприятието. Може да бъде направено споразумение за авансово 

плащане. 

 

§ 11-2 Заплати изплащани по банков път  

 

Заплатите се изплащат по банков път. Работодателят прави законовите удръжки, 

като данъци, национално осигурителни вноски и т.н., и удръжки, договорени 

писмено между работодател и служител. 

 

В дни на плащане служителят получава фиш от работодателя, показващ как е 

изчислена заплатата, брутната сума, удръжките и нетната сума, преведена на 

банката от работодателя. 

 

Нетна заплата - заплата минус удръжките, направени от банката - ще бъде 

преведена по сметката на служителя, така че да бъде на негово разположение в 

деня на плащане. 

 



Ако служителят желае да има своя сметка в друга банка, предприятието или 

служителят може да нареди на банката да извърши превода. 

 

§ 11-3 Приспадане на синдикален членски внос   

 

Предприятието, самостоятелно или чрез банка, приспада синдикален членски 

внос, както и осигурителни вноски, ако това е част от членството, когато това е 

поискано от синдикалните председатели или от синдиката на служителите (ако 

няма избран синдикален председател).  

 

Синдикалните председатели или синдикатът предоставят на предприятието   

списък на членовете,  на които трябва да се направят удръжки. Те също така са 

отговорни за актуализирането и коригирането на списъка своевременно. 

 

Удръжките се превеждат за всеки платежен период, освен ако чрез споразумение 

не е приет друг режим. 

 

Когато членският внос се изчислява на процентна основа, страните по 

колективния договор ще определят насоки за приспадане на удръжки. 

Изчисляването на размера на вноските се основава на брутните доходи, т.е. 

сумата, вписана в колона 111А от годишната декларация за доходи и удръжки, с 

изключение на таксите, изплащани в допълнение към обичайните доходи на 

членовете на съвета на директорите или на общото събрание на корпорацията, 

или за премии. Предприятието изготвя списъци за удържан членски внос за 

периода, определен от страните по колективния трудов договор.. 

 

Списъците за определения период трябва да съдържат:  
- дата на раждане и ЕГН  
- име 
- удържаната сума  
- работно място  
 

Данни, които следва да бъдат включени:  
 
- Имена на присъединилите се през периода  
- Имена на напусналите през периода  
- Напускащи или връщащи се от национална/обществена служба  
- Друга информация, относно договореното между страните по колективния 
трудов договор 
- Брутно възнаграждение  
- Удържан членски внос до момента 
- Преминали на  инвалидна пенсия, пенсия за осигурителен стаж и или пенсия въз 
основа на споразумение (AFP) 
 



Ако членският внос се удържа от предприятието за повече от един синдикат, 
списъците се координират.  
 
Списъците за удържан членски внос се изпращат по електронен път, когато това е 
възможно. 
 
Насоките трябва да оставят място за изменения от страна на предприятията, 
които по технически причини са възпрепятствани да ги спазват буквално. Ако не е 
сключено споразумение относно насоките, въпросът се отнася за решаване от 
централните организации. 
 

 

Част Б 

 

Глава XII  

Уводни разпоредби 

 

§ 12-1 Обхват и цел 

 

Целта на това споразумение е да укрепи и развие сътрудничеството между 

служителите, техните представители и ръководството в отделните предприятия и 

групи от дружества. Целите заложени в § 9-1 от Основното споразумение също се 

прилагат за сътрудничество съгласно това споразумение.  

 

Споразуменията за сътрудничество трябва да се сключват на местно ниво. Тук 

трябва да се вземе предвид естеството на операциите, големината на 

предприятието/компанията, технологиите, организационната структура, системата 

за вземане на решения, географското местоположение и т.н. 

 

Ако страните не успеят да постигнат споразумение, сътрудничеството се 

организира съгласно разпоредбите в глави XIII - XVI. Страните могат да поискат 

съдействие от своите организации. 

 

Съвместните органи за сътрудничество, обхванати от настоящата глава са както 

следва: Работнически съвети - Глава XIII 

 

Съвместен работнически съвет и комитет по условия на труд - Глава XIV  

 

Съвети на отделните департаменти/отдели -  Глава XV 

 

Комитети за групи дружества - Глава XVI 

 

 



 

Глава XIII  

Работнически съвети 

 

 

§ 13-1 Създаване 

 

В предприятия с минимум 100 работници и служители, се създава работнически 

съвет, състоящ се от представители на ръководството и на служителите. 

 
Работнически съвети, се създават и в предприятия с по-малко от 100 работници и 
служители, когато това е поискано от една от страните и когато централните  им 
организации са съгласни. Съвместни работнически съвети и комитети по условия 
на труд могат да бъдат създадени в съответствие с правилата в Глава XIV , освен 
ако между страните в предприятието не е договорено друго.  
 

§ 13-2 Състав  

 

В предприятията със 100 до 400 служители, ръководството може да назначи до 

пет представители. Работниците и служителите трябва да имат петима 

представители. 

 

Работниците и служителите избират трима представители, като действащият 
председател на Изпълнителния комитет трябва да е един от тях служебно. 
Преките ръководители избират един представител, а техническият и 
специализиран персонал – също един представител. В предприятия с над 400 
служители, ръководството може да назначи до седем представители. 
Служителите имат седем представители.  
 

Работниците избират четирима представители, които служебно включват 

действащите към момента председател и заместник-председател на 

Изпълнителния комитет или на мястото на заместник-председателя - друг член на 

комитета. Преките ръководители и техническият и специализиран персонал могат 

да изберат по един представител. 

 
Ако работнически съвет се създава в предприятие, което има по-малко от 100 
работници и служители, то той се състои от до трима представители на 
ръководството. Служителите избират двама, единият от които е председателят на 
Изпълнителния комитет. Преките ръководители, техническият и специализиран 
персонал избират един общ представител.  
 

Ако има само един представител на ръководството, той може да има личен 

секретар, който да участва в заседанията на съвета, но без да има права като 

член на Съвета. 



 

§ 13-3 Избори и право на глас   

 

Представители на работниците и служителите се избират с тайно писмено 

гласуване в рамките на отделните групи, под ръководството и контрола на 

синдикалния председател на съответната група. 

 
Изборите трябва да са така организирани, че всички, които имат право на глас да 
могат да участват. Всички служители имат право на глас, с изключение на тези, 
които са членове на висшето ръководство.  
 
Ако тези, които имат право да гласуват в една група са членове на повече от един 

синдикат, техните синдикални председатели се ангажират с въпроса за свикване и 

провеждане на събранието. Ако те не успеят да се споразумеят, това се докладва 

на LO и NHO и те съвместно решават как да бъдат организирани изборите. 

 

§ 13-4 Мандат  

 

Изборите се провеждат преди края на февруари. Мандатът е две години за тези, 
които не са членове по право. 
 

Членовете могат да бъдат преизбирани.  

 

§ 13-5 Членове на съвета  

 
Членовете на работническия съвет трябва са над 20-годишна възраст и да бъдат 
избирани измежду тези, които са признати за компетентни служители и които 
(когато това е възможно) са работили в предприятието през последните 2 години. 
 

Член на съвета, който бива прехвърлен работа в група различна от тази, от която 

е избран или напуска предприятието, престава да функционира като член на 

съвета и се заменя от заместник-члена. 

 

Разпоредбите на §§ 5-1, 5-9 и 5-11 в Част А се прилагат съответно и за избраните 

членове на работническия съвет. 

 

§ 13-6 Председателство на съвета  

 

Съветът има председател и секретар, които се избират измежду членовете за 
една година. Председателят се избира на ротационен принцип от ръководството и 
представителите на работниците. 
 

Когато представител на ръководството е избран за председател, негов секретар 

става представител на работниците и обратното. 



 
Заместниците на председателя и секретаря се избират от същите групи, като на 
председателя и секретаря. 
 

§ 13-7 Заседания на съвета  

 

Заседанията на съвета се провеждат най-малко веднъж месечно, освен ако 

между страните не е договорено друго. Дневният ред и приложените към него 

документи се изготвят от председателя и секретаря и се разпространяват най-

малко три дни преди заседанието.  

 

Предложенията относно въпросите, които членовете на съвета желаят да бъдат 
обсъдени, трябва да се подадат до секретаря достатъчно рано, за да бъдат 
включени в дневния ред. 
 

Заседанията се провеждат при първа възможност, за да се гарантира, че 

изявлението на съвета може да повлияе на окончателното решение. 

 

Когато работническият съвет е издал изявление по дело, ръководството се 

занимава с въпроса възможно най-скоро и уведомява съвета за решението на 

предприятието на първото заседание на съвета след вземане на решението. 

 

Ако представители на една от групите, представени в съвета искат да свикат 

извънредно заседание, тази среща се провежда с предизвестие от три дни. 

 

§ 13-8 Дейности на работническия съвет  

 

1. Работническият съвет трябва да се концентрира върху работата и мерките от 

общ характер отнасящи се до предприятието като цяло или до големи части от 

него. Иначе, доколкото е възможно, съветът трябва да делегира правомощия и 

отговорности на съветите на отделните департаменти по въпроси, които могат да 

бъдат решени на ниво департамент/отдел. 

 

2. Дейностите на работническия съвет трябва да бъдат подробно уточнени в 

споразумение между ръководството и служителите. 

 

3.  Ако не е сключено споразумение, дейностите на работническия съвет 

включват:  

- Информативни и поверителни доклади от ръководството за финансовото 

състояние на предприятието и неговото положение в бранша, финансовото 

състояние на предприятието и позициите му в бранша, както и други 

въпроси от значение за производствените и търговски условия. 



- Въпроси, които са от съществено значение за служителите и техните 

условия на труд, въпроси свързани с дейността на предприятието, 

значителни инвестиции, промени в системи и методи на производство, 

качество, разработване на продукти, планове за разширения, намаления 

или преструктуриране, се представят на Съвета за становище преди да 

бъде взето решение. 

- Доклади за дейността на предприятието и всички съществуващи планове за 

операции в близко бъдеще. 

 

4. В тази връзка, финансовата информация се предоставя в писмена форма, в 

същия вид, в който обикновено се дава финансовия отчет на акционерите по 

време на годишното общо събрание на дружеството. Членовете на съвета 

могат да поискат да им бъде предоставена информация за сметките на 

предприятието на следващото заседание на съвета. 

 

5. Когато се разискват въпросите, посочени в параграфи 3 и 4 на този раздел, 

информацията, предоставена от предприятието се пази в абсолютна тайна до 

степента, наложена от ръководството  

 

6. Работното време, заплатите и системите за заплащане на парче могат да бъдат 

обсъждани като цяло, но съветът не може да сключва споразумения относно това. 

 

7. Съветът не се занимава с въпроси относно заплатите и работното време, както 

и  спорове относно тълкуването на колективните трудови договори или отделните 

трудови договори. Подобни въпроси се разглеждат съгласно правилата в част А. 

 

8. Съветът има правомощия и отговорност за създаване на общи възможности, 

като например,  договаряне на професионално обучение на работниците и 

служителите на предприятието. Същото важи и за новите служители.  

Работническият съвет може да създаде форум за активно участие на служителите 

в общи образователни въпроси. В рамките на определено бюджетно ограничение, 

ръководството може да предостави на съвета правомощие и отговорност за 

прилагане на мерки за безопасност. Това не ограничава правомощията за 

вземане на решения на КУТ съгласно Закона за работната среда. 

 

9. Ръководството може да предоставя правомощия и отговорност на съвета  за 

прилагане на мерки за социално подпомагане. 

 

10. Ако въпросите споменати в този раздел ще бъдат разглеждани от борда на 

директорите или от корпоративното събрание на предприятието, изявлението на 

съвета се включва в съответните документи, освен ако липсата на време не е 

направила невъзможно получаването на такова изявление. 



 

§ 13-9 Протоколиране 

 
За заседанията на Работническия съвет се води протокол, койюто включва 
становищата на членовете по време на гласуване.  
 

Преписи от протоколите се дават на ръководството, на членовете на 

Работническите съвети, Комитетите по условия на труд и на синдикалните 

председатели, които не са членове на съвета.  

 
Съветът информира служителите за резултатите, които постига, така че да 

насърчава интереса към сътрудничество. 

 

 

Глава XIV 

Съвместен работнически съвет и комитет по условия на труд 

 

§ 14-1 Цел  

 

За да се опростят процедурите в работническите съвети и комитетите по условия 

на труд, може да се създаде съвместен работнически съвет и комитет по условия 

на труд в съответствие с правилата в тази глава. 

 

§ 14-2 Състав, избори и мандат 

 

Съветът се състои от представители, избрани съгласно правилата в §§ 13–2 до 

13-5. Представителите, които се занимават с въпроси съгласно § 7-2 от Закона за 

работната среда, се избират в съответствие с §§3-7 до §3-11 от Правилника за 

организацията, управлението и участието. 

 

Когато съветът се занимава с въпроси на работната среда, само членове, избрани 

в съответствие с горния параграф, имат право на глас. В случай на равенство, 

председателят има право на глас.  

 

Останалите представители имат право само да изразяват мнения и да дават 

предложения по такива въпроси. 

 

В противен случай се прилагат правилата уреждащи работническите съвети, 

доколкото са уместни. 

 

§ 14-3 Председателство на съвместния съвет 
 



Председателят се избира в съответствие с § 3-12 от Правилника за 

организацията, управлението и участието. 

 

Секретарят се избира измежду членовете на съвета за една година. Когато 

председателят е представител на ръководството, секретарят трябва да бъде 

представител на работниците, както и обратното.  

 

§ 14-4 Заседания на съвместните работнически съвети и комитета по условия на 

труд 

 
Заседания за обсъждане на проблеми относно работната среда се провеждат 
най-малко четири пъти годишно. Заседанието се провежда, ако това е изискано от 
двама членове, избрани в съответствие с Правилника за организацията, 
управлението и участието. 
 

За подробности относно заседанията за разглеждане на други теми и 

предложения, които членовете на съвета желаят да бъдат обсъдени, вижте § 13–

7. 

 

 

Глава XV 

Съвети на отделните департаменти/отдели 

 

§ 15-1 Създаване 

 

Съвети на департаменти/отдели следва да има в предприятия с над 200 

служители и с независими департаменти/отдели, които имат свое ръководство и 

правомощия да вземат решения по въпроси, свързани с управлението. 

 

Департаментални съвети би трябвало да бъдат създадени и в по-малките 

предприятия, които имат независими департаменти, ако те са разпръснати по 

географски причини, или други причини налагат създаването на  отделни съвети 

по департаменти. 

 

§ 15-2 Състав, избори, право на глас, и др.  

 

Страните в предприятията могат да постигнат споразумение относно състава на 

департаменталните съвети, изборите и правото на глас, мандата и 

председателството. Все пак, един член, който е назначен от ръководството на 

департамента/отдела, старшия синдикален представител на 

департамента/отдела, и един член назначен от преките ръководители, са 

служебно членове на съвета. Други представители на отдели също следва да 



бъдат поканени на заседанията в зависимост от въпросите, които ще бъдат 

обсъждани.  

 

§ 15-3 Дейност 

 

Департаменталните съвети могат да решават въпросите, споменати в § 13–8, 

когато те се отнасят само за департамента/отдела. Тези съвети също така се 

занимават с въпроси, които им се поставят от ръководството или от 

работническия съвет. 

 

Съветите трябва да имат възможност да представят предложения при 

подготовката на планове или бюджети на департамента/отдела. Ако съветът 

представи свое собствено предложение, той има право да бъде информиран за 

решението на ръководството на департамента/отдела в най-кратки срокове. 

 

Когато е упълномощен от ръководството или работническия съвет, 

департаменталния съвет може да взема решения по въпроси, които касаят само 

отдела/департамента и по които членовете на съвета са съгласни.  

 

Съветът също така съветва ръководството на отдела/департамента и докладва 

директно на него. Съветът докладва за своята дейност пред Работническия съвет. 

 

§ 15-4 Заседания 

  

Заседанията се провеждат най-малко веднъж месечно, освен ако членовете по 

право не са договорили друго. 

 

Съответно се прилагат правилата в § 13-7 относно дневния ред и в § 13-9 относно 

протоколирането, докладите и информирането на работниците и служителите. 

 

 

Глава  XVI 

Разпоредби за групи от предприятия 

 

§ 16-1 Какво се разбира под термина „група” и т.н.  

 

В тази връзка "група" означава обединение на юридически и/или административно 

независими звена (например дружества с ограничена отговорност и/или 

подразделения/филиали), които финансово и отчасти административно и 

икономически образуват едно звено, вж. § 9-12. 

 



Вижте също определението за "група" в §1-3 от Норвежкия закон за дружествата с 

ограничена отговорност и § 1-2 от Закона за партньорствата (Норвегия). 

 

Групите от предприятия могат да имат структура за вземане на решения на ниво 

подразделение или регионално ниво, която решава въпроси от съществено 

значение за служителите и техните условия на труд на тези нива. В такива случаи 

могат да бъдат договорени споразумения, които предвиждат разглеждане на 

въпросите, обсъдени в глава IX и §13-8. 

 

Ако страните не успеят да се споразумеят, въпросът може да бъде представен на 

централните организации за окончателно решение. 

 

§ 16-2 Комитети за групи от предприятия 

 

LO и NHO са съгласни, че е необходимо да се обсъдят групово въпросите, 

посочени в глава IX и § 13–8 от Основното споразумение. 

 

Със съдействието на организациите, когато е приложимо, страните се стремят да 

установят подходящи форми на сътрудничество. 

 

Ако не бъде сключено споразумение, такова сътрудничество може да бъде 

организирано и чрез: 

а) създаване на координационен комитет от синдикални председатели в групи от 

предприятия, които прилагат общ колективен договор. Този комитет обсъжда 

въпроси с представители на ръководството на групата и на предприятието и се 

състои от председателите на местните комитети на синдикалните представители; 

или 

 

б) създаване на комитет, в който представители на синдикалните председатели и 

на другите групи, споменати в § 13-2 от Основното споразумение могат да се 

срещнат с представители на ръководствата на групата и предприятието, за да 

обсъдят въпросите, посочени в § 13–8, които са от общ интерес. Такива срещи се 

провеждат най-малко веднъж годишно; или 

 

в) намиране на други съответни форми на сътрудничество. 

 

Комитетите на групи от предприятия избират свой председател. Страните могат 

да създадат работна комисия от членовете на комитета за групата от 

предприятия, ако обстоятелствата го изискват. 

 

Споразумения, по които страните постигат съгласие, няма да засягат нормалната 

процедура за разрешаване на спорове, вж. § 2-3 от Основното споразумение. 



 

§ 16-3 Групови синдикални председатели  

 

Централните организации са съгласни, че в групи с повече от 200 служители може 

да е необходим синдикален председател на групата. Груповият комитет може да 

избере групов синдикален председател или могат да бъдат договорени други 

системи за избор. 

 

Правата и задълженията на груповия синдикален председател следва да спазват 

правилата на Част А от Основното споразумение, отнасящи се до синдикалните 

председатели. 

 

Груповият синдикален председател представя интересите на работниците и 

служителите свързани с управлението на групата по въпроси, които се разглеждат 

на ниво група и които са от значение за служителите от групата като цяло. 

Работата на груповия синдикален председател не трябва да пречи или да 

изземва правата и задълженията на страните на ниво предприятие. 

 

Груповият синдикален председател може, при поискване, да окаже съдействие на 

местните синдикални председатели по въпроси, които засягат група от 

предприятия, вж. § 5-2, 4, трети параграф и § 5-6, подраздел 3, четвърти 

параграф. 

 

Другите права и задължения на синдикалния председател се уреждат чрез 

споразумение с групата. Това споразумение може да включва разпоредби 

относно: 

- Условията на заетост, отговорност на работодателя, както и 
условията на заплащане  

- Избор / мандат  
- Условия на заетост, включително офис и техническо оборудване за 

синдикалния председател 
- Пълно / непълно работно време.  

 

 

§ 16-4 Възнаграждение за синдикалните председатели 

 
За времето, прекарано в заседания/обсъждания съгласно тази глава, на 

синдикалните председатели се изплаща възнаграждение, както е предвидено в § 

5-7. В случаите, когато е необходимо пътуване във връзка с подобни обсъждания, 

групата изплаща командировъчни по договорените тарифи и според действително 

направените пътни разходи. 

 

§16-5 Европейски работнически съвети 



  

Споразумението е приложено към това Основно споразумение като допълнително 

споразумение. Страните се споразумяха, че принципите, на които се основава 

Основното споразумение съгласно § 9-1 и част Б,  са също и водещи принципи за 

прилагане на това споразумение. 

 

§ 16-6 Устойчив трудов живот  

 

LO и NHO подчертават значението на достойния и устойчив трудов живот. В този 

контекст страните се позовават на принципите, на които се основават Насоките на 

ОИСР за многонационалните компании и Глобалния договор на ООН. 

Предприятията се насърчават да споделят този вид принципи като основа за 

своята дейност в страната и чужбина.  

 

 

Глава XVII 

Информационни срещи и конференции на предприятието 

 

§ 17-1 Информационни срещи  

 

Информационните срещи се провеждат най-малко веднъж годишно за 

служителите на предприятието или отделните му отдели, на които ръководството 

дава общ брифинг за позицията и бъдещите перспективи на предприятието. 

Информационните срещи могат да се провеждат по-често, ако Работническият 

съвет пожелае. 

 

§ 17-2 Конференции на предприятието 

 

При условие на споразумение между председателя и секретаря на Работническия 

съвет (РС), членовете на РС и департаменталните комитети се призовават да 

присъстват на работна конференция, на която ръководството представя 

информация относно състоянието на предприятието и предстоящите задачи, и се 

обсъжда по-нататъшната работа на комитетите. 

 

 

Глава XVIII  

Развитие на компетенциите 

 

§ 18-1 Въведение 

 
NHO и LO признават голямото значение на образованието за отделния човек, за 
развитието на предприятието и за обществото като цяло. Това се отнася за 



общото и професионалното образование, курсовете за обучение на възрастни, 
специализираното обучение и хабилитация. 
 
Ето защо страните подчертават голямото значение на стимулирането на 
служителите да повишават знанията си и да  подобряват своята квалификация, а 
също така придават голяма тежест на планираните курсове за обучение и 
квалификация на служителите, в рамките на самото предприятие или в учебни 
заведения извън него. 
 

§ 18-2 Допълнително образование и последващо обучение 

 

Допълнителното образование и последващото обучение са особено важни като 

средство за развитие на конкурентноспособността на предприятието. 

Необходимите квалификации са нужни на всички етапи от веригата за създаване 

на стойност, за да може предприятието да приема и използва нови знания. 

 

Повишаването на квалификацията чрез допълнително образование и последващо 

обучение трябва да се основава на настоящите и бъдещи нужди на 

предприятието, като се вземат за отправна точка целите определени от 

предприятието за неговите операции. 

 

"Допълнително образование” означава поддържане на компетенциите за дадена 
позиция, а "последващото обучение” дава квалификация за нови и по-сложни 
задачи в рамките на предприятието. Двете са от полза както за предприятието, 
така и за отделния служител, поради което те трябва да поемат инициативата и 
отговорността за разработването на такива обучения повишаващи 
компетенциите.  
 

§ 18-3 Начини и средства  

 

Всяко предприятие трябва да представи своите цели за бъдещо развитие като 

основа за планиране на необходимата квалификация. Предприятието трябва да 

си сътрудничи с работниците и служителите и да очертае и предприеме 

необходимите стъпки. Планирането трябва да се актуализира веднъж годишно. 

Навсякъде, където има разминаване между съществуващите компетенции и 

бъдещите нужди на предприятието, трябва да се пристъпи към подходящи мерки 

за обучение или други средства. 

 

Разходите за допълнително образование и последващо обучение   
трябва да се поемат от предприятието. Отговорността за гарантиране, че всяка 
липса на компетенции се покрива задоволително, се носи от предприятието и 
всички негови служители.  
 

 



§ 18-4 Удостоверяване на действителните компетенции 

 

Важно е предприятието да има система за удостоверяване на опита на отделния 
служител, на курсовете и практиките, свързани с трудовото правоотношение.  
 

 

Глава XIX 

Отговорност на страните за проследяване на споразуменията за 

сътрудничество 

 

§ 19-1 Отговорности на организациите  

 

Съвместната отговорност за спазването на правилата за сътрудничество се 

изпълнява от съвета, посочен в Глава XX. 

 
Централните организации имат обща отговорност за осигуряване на информация 
и насоки за прилагането на споразуменията за сътрудничество в предприятията.  
 

§ 19-2 Помощ от организации  

 

При искане от страните в отделно предприятие, организациите ще подпомагат със 
съвети и насоки създаването на органи за сътрудничество, както и по-
нататъшното им развитие като подходящо средство за сътрудничество в рамките 
на предприятието. 
  
Чрез информация, обучение и обмен на опит организациите съвместно ще се 

стремят да информират своите членове за споразумението за сътрудничество и 

как то може да спомогне за развитието на предприятията. 

 

 

Глава XX 

Съвместни мерки на организациите – сътрудничество и развитие 

 

§ 20-1 Организация 

 
Мерките за съвместното сътрудничество и развитието на предприятието се 
ръководят от управителен съвет. Тези мерки са предвидени в Основното 
споразумение, Глава IX, § 9-1, Част Б, Допълнителни споразумения I, II и III, както 
и други мерки, договорени между страните.  
 

§ 20-2 Състав 

 

Съставът на управителния съвет и броя на членовете се определят след 
обсъждане между LO и NHO. Те назначават равен брой членове  



 

§ 20-3 Развитие, резултати и планове  

  

Управителният съвет провежда веднъж годишно конференция, на която кани 
страните по споразумението.  
 

§ 20-4 Секретариат 

 

Необходимият секретариат се сформира общо от организациите.  
 

§ 20-5 Финансиране 

 
Съвместните мерки, осъществявани в съответствие с тези правила, ще бъдат 
финансирани 50% от LO и 50% от NHO. 
 

 

 

Част В 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

 

Следните допълнителни споразумения се прилагат в допълнение към 
разпоредбите на Основното споразумение (и са приложени към него като анекси): 
 
Допълнително споразумение I Споразумение за развитие на 

предприятието  

 

Допълнително споразумение II Рамково споразумение за равнопоставеност 

между жените и мъжете в професионалния 

живот 

 

Допълнително споразумение III  Споразумение за вътрешнофирмено 

обучение във връзка с работната среда за 

делегати по безопасност и членове на 

комитета по условия на труд 

 

Допълнително споразумение IV Общо споразумение за технологично 

развитие и компютризирани системи 

 

Допълнително споразумение V Споразумение относно мерките за контрол в 

предприятията  

 



Допълнително споразумение VI Насоки за използване на проучвания на 

времето и движението  

 

Допълнително споразумение VII Допълнително споразумение VIII 

Споразумение от 31 Януари 2011 г. между 

LO и NHO относно Европейски 

работнически съвети или еквивалентни 

форми на сътрудничество 

 

Вписани в протокола при ревизиране на основното споразумение през 2013 г. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ I 

Споразумение за развитие на предприятието 

 

 

Цели и задължения 

 

В изпълнение на целите в § 9-1 от Основното споразумение, LO, NHO и 

свързаните с тях организации се задължават да работят активно за насърчаване 

развитието на предприятието. 

 

Целта по отношение развитието на предприятията е да се повиши създаването на 

ценности чрез широко участие на работниците и служителите в предприятието. 

Съвместната програма на централните организации гарантира професионални 

насоки и подкрепа при стартирането и изпълнението на мерките за развитие по 

силата на настоящото споразумение. Възможни въпроси, възникнали във връзка с  

условията на колективните трудови договори се решават с организациите, които 

са страни по колективния трудов договор. 

 

Общи насоки за развитие на усилията в предприятието 

 
Ще се обърне специално внимание на въпроси, свързани с нуждите за 
подобряване и иновации на работния процес и за развитие на организацията в 
предприятието, гарантиращи, че отделният служител ще участва във вземането 
на решения и ще има влияние. Това важи и за условия, които гарантират на 
служителите съвместно вземане на решения и влияние в процеса на създаване 
на ценности в предприятието. Страните ще работят, за да гарантират, че 
работата по развитие на предприятието се провежда в универсална перспектива, 
в смисъл, че тя също така се съобразява с перспективата, свързана с равенство 
между половете и многообразието. 
 



Контрол и организация 

 

Общите мерки според това споразумение се контролират и организират съгласно 

разпоредбите на Глава XVIII от Основното споразумение.  Управителния съвет 

развива стратегии и насоки за подпомагане.   

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ II 

Рамково споразумение за равнопоставеност между жените и мъжете в 

професионалния живот 

 

I. Цел  

 

Работата по въпроси свързани с равните възможности е важна за използването 

на човешките ресурси и насърчаване на генерирането на стойност. 

 

Като елемент за постигане на равенство и равни възможности, на всички 

служители, независимо от техния пол, трябва да се предоставят еднакви 

възможности да използват своите способности и таланти. Това трябва да става 

при равни условия по отношение на заетостта, заплащането, обучението и 

повишенията. 

 

Усилията, свързани с равенството са отговорност на изпълнителната власт и 

следва да бъдат заложени на най-високо ниво на управление в предприятието и 

последвани от други ръководители, които трябва да бъдат оценяване въз основа 

на постигнати резултати. 

 

Страните заявяват, че:  

 равенството изисква нагласи и норми  

 равенството изисква сътрудничество между ръководството и синдикалните 
председатели 

 равенството изисква способност да се прави връзка между 
професионалния, семейния и социалния живот  

 равенството между половете ще бъде включено във всички стратегически и 
планови документи 

 

II. Задължения на централните организации 

Работата на централните организации по отношение на равенството между 
половете е вписана в законодателството и в рамковото споразумение, както и в 
международните конвенции и директиви.  

 



Работата за равнопоставеност, извършвана от централните организации, трябва 
да се основава на универсална концепция. Важно условие е перспективата за 
равенство между половете да бъде интегрирана в отделните професии и това да 
е заложено в стратегиите и плановете на централните организации. 
 
Идеята тук е централните организации и членуващите в тях организации да 
допринасят за работата, която се извършва на място, например чрез предлагане 
на  професионална помощ, подготовка на информационни материали, 
организиране на обучения / конференции и т.н.  
 

Отговорност на страните е да работят за прилагане на принципите на рамковото 
споразумение и инициативата трябва да се поеме от самите страни, които да 
положат усилия за провеждане на дейности насърчаващи равенството между 
половете.  
 

Нужни са съвместни усилия на NHO и LO, които да дадат приоритет на дейности, 

целящи проучване на връзката между пазара на труда, ролята на половете на 

трудовия пазар, насърчаване на жените в процесите на взимане на решения и 

разработване на инструменти, насочени към справяне с разликите  в заплащането 

на мъжете и жените. 

 

III.  Работа на място  

 

1. Отговорност на страните 

 

Отговорността за равенство между половете е свързано с култура и традиции и не 

може да се разглежда отделно от другите дейности на предприятието. Равенство 

може да се постигне чрез усилия, интегрирани в работата по развитието на всяко 

предприятие. Страните подчертават важността на систематичната, целенасочена 

работа, която е заложена в стратегическите и планови документи, изготвени от 

предприятието. 

 

2. Организация на работата на местно равнище 

 

Предприятията носят отговорност за изпълнението на мерките за равенство 

между половете. Местните страни отделят специално внимание на мерките, които 

служат да: 

 

- гарантират, че на жените и мъжете са дадени квалифицирани задачи 
при равни условия  

- гарантират, че на жените и мъжете се дават равни възможности за 
развитие в предприятието  

- гарантират, че жените могат да заемат изпълнителни длъжностни на 
всички нива 



- осигуряват по-добра организация и разпределение на работното време, 
за да се насърчава равенството 

 

Анализирането на равенството между половете в предприятието, включително в 

заплащането за мъжете и жените трябва да се извършва, като първа стъпка в 

тази насока е осигуряването на основа за формиране на цели, планове за 

действие и мерки. 

  

При изготвянето на анализи трябва да се спазват правилата на Закона за личните 

данни. 

  

Важно е да се съвместява работата и семейния живот и да се осигури по-добро 

разпределение на отпуска по майчинство между родителите. 

 

IV.  Права и задължения за водене на преговори  

 

Споровете относно тълкуването на настоящото рамково споразумение и на 
местните споразумения за равенство между половете се разглеждат в 
съответствие с §2 от Основното споразумение.  
 

Информация  

Прави се позоваване на информация за равенството между половете, която се 

публикува на уебсайтовете на LO и NHO: www.lo.no; www.nho.no 

 

NB! Прави се позоваване на Конвенция на МОТ № 100 относно равно заплащане 

при равна стойност на положения труд и Конвенция № 111 относно 

дискриминацията по отношение на заетостта и професиите, както и Декларацията 

на МОТ относно равенството между жените и мъжете и плана за действие за 

прилагането на тази декларация. Прави се позоваване и на Закона за равенство 

между половете. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  III 

 

Споразумение за вътрешнофирмено обучение във връзка с работната среда 

за делегати по безопасност и за членове на Комитета по условия на труд 

 

Въведение 

 
Това споразумение се основава на разпоредбите на Закона за работната среда.  
 



Обучението за работната среда е предпоставка за здравословна и безопасна 

работна среда в предприятията. На всички нива трябва да има знания за 

работната среда. Особено важно е членовете на КУТ, делегатите по безопасност  

и бригадирите да имат необходимите знания, за да могат да изпълняват своите 

функции в работата по ЗБУТ. И другите лица, които вземат решения засягащи 

работната среда, също трябва да имат такива знания. Желателно е и останалият 

ключов персонал да премине обучение.  

 

Обучението осигурява база за стимулиране на сътрудничеството и участието в 

работата по ЗБУТ в предприятието. 

 

1. Споразумението се отнася за  

 
Представителите на КУТ и делегатите по безопасност в рамките на всяка зона за 
безопасност обхваната от споразумението.  
 

2. Предмет и съдържание на обучението  

 
Обучението предоставя на участниците знания и умения, необходими за 
изпълнение на техните функции в работата по ЗБУТ и познаване на правата и 
задълженията на членовете на КУТ и делегатите по безопасността. Целта е да се 
даде на ръководството и служителите база, предоставяща възможност за 
решаване на проблеми в работната среда на предприятието. Местните 
организации трябва да си сътрудничат за прилагането им, за да се гарантира 
добра схема за обучение.  
 

Обучението трябва да се фокусира върху теми, съгласувани между LO и NHO, 
които да бъдат приложени към споразумението със съответната организация за 
обучение, по установени професионални и педагогически критерии, в това число:  
 

- познаване на ролите на различните участници в работата по ЗБУТ в 

предприятието, по-специално, ролята и функциите на делегатите по безопасност 

и КУТ, както и на предизвикателствата в тяхната област. 

- познаване и разбиране на методологията на системната работа по ЗБУТ, в това 

число оценка на риска и управление на отклоненията. 

- вникване в методиката на работа свързана с приобщаващо работно място, с 

акцент върху психо-социалната работна среда, адаптация и диалог. 

- вникване и познаване на съответните физични и химични условия. 

- предоставяне на възможности за обучение по задачи свързани с работната 

среда. 

 

3. Продължителност на обучението 

 



Споразумението се основава на обучение с продължителност не по-малко от 40 
часа. По-дълъг или по-кратък период от 40 часа може да бъде договорен, ако 
страните в съответния бранш считат, че това е безопасно.  
 

4. Провеждане на обучение 

 

За обучаващите организации, които предлагат обучение от името на страните, LO 

и NHO разработват критерии за обучение, с акцент върху приложимото 

законодателство и определените за инвестиции области на организациите. 

 

За да се гарантира, че обучението е свързано с работната среда на участниците, 

препоръчително е страните от съответния бранш да изготвят общи учебни 

материали на базата на правилата и разпоредбите, които са в сила в тази област, 

с фокус върху конкретни предизвикателства, които ги касаят. Ако страните от 

съответния бранш се споразумеят, те могат да изберат подходящите материали. 

 

Доставчици на обучение 

 

Обучението следва да се извършва на място, в сътрудничество между страните в 

предприятието, под ръководството на Национален синдикат и/или на национална 

браншова организация, или на обучаващи организации, които предлагат обучение 

от името на страните. Обучението може да бъде предоставено от други 

организации притежаващи необходимата компетентност. Страните в бранша се 

произнасят относно компетентността им и дали тя е релевантна/подходяща. 

 

Страните препоръчват обучението да се извърши от обучаваща институция с 

педагогически опит и знания. Здравната служба на предприятието следва да бъде 

включена в обучението на местно ниво. 

 

5. Последващо обучение  

 

Последващо /допълнително обучение се провежда по теми, които са от особено 

значение за работната среда в отделните предприятия. Комитетът за работна 

среда оценява необходимостта от допълнително обучение, когато това е 

необходимо, за да се гарантира участието в отделните функции. 

 

6. План за обучение в предприятието  

 

Съгласно настоящото споразумение, планът за действие по ЗБУТ на 
предприятието, включва обучение.  
 

7. Крайни срокове, обучение по време/извън работно време и разходи за 

обучение    



 

Съгласно това споразумение, новоназначеният персонал трябва да е започнал  
основен курс на обучение в рамките на шест месеца, и не повече от 12 месеца от 
постъпването си. Съгласно настоящото споразумение, служителите които не са 
преминали такова обучение, следва да се включат в обучение в рамките на 
разумен срок.  
 

За предпочитане е обучението да се провежда през работно време. Ако 

обучението на персонала в работно време представлява пречка за 

предприятието, то може да се проведе извън редовните работни часове. 

 

Работодателят е длъжен да покрие всички разходи, свързани с обучението, като 

например такси за курсове, дневни и пътни разходи, командировъчни. Пътните и 

дневните разходи трябва да бъдат възможно най-ниски. Служителите, които не са 

на пълен работен ден, получават средства само за часовете, в които продължава 

курса. 

 
Ако обучението се провежда в извънработно време, заплатите се изплащат за 
редовните отработени часове, без заплащане за извънреден труд.  
 

 

8. Спорове  

 

Прави се позоваване на Глава II от Основното споразумение. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ IV 

Общо споразумение за технологично раздвитие и компютризирани системи 

 

I. Общи разпоредби 

 

Според NHO и LO това споразумение представлява основа за планирането, 

въвеждането и използването на технологиите и компютърните системи. 

Споразумението се основава на и не води до ограничаване на Основното 

споразумение, част А, Глава IX, и част Б, § 12-8. 

 

Разпоредбите на споразумението трябва да бъдат с приложения, подходящи за 

размера на предприятието, без да възпрепятстват целите на споразумението. В 

това споразумение, терминът "технологии” включва технологии свързани с 

производството (включително автоматизация), администрация и системи за 

контрол. 

 



Споразумението включва технологии и системи, използвани в планирането и 

извършването на работа, както и системи за съхранение и използване на лични 

данни, отнасящи се до служителите в отделните предприятия. "Лични данни" 

означава цялата информация и оценки за конкретно лице, вж. раздел 2, т. 1 от 

Закона за личните данни. 

 
Освен в допълнение към компютърно-базирани системи, споразумението се 
прилага и за технологични промени със значителни размери, както и в случаите, 
когато промените са важни за служителите и техните условия на работа. 
Споровете относно тълкуването на настоящото споразумение, се решават в 
съответствие с § 2-3 от Основното споразумение. 

 
Експлоатация на нови технологични възможности под формата на оборудване и 
системи може да бъде от решаващо значение за развитието и дори за 
съществуването на предприятието. Новите решения и системи могат да повлияят 
на заетостта и условията на труд на служителите. С оглед на това, не е важно да 
се мисли за новите технологии единствено от техническа или финансова гледна 
точка, но и от социална. Проектирането, въвеждането и използването на системи 
и нови технологии се основава на обща цел, например вследствие на анализи. 
Това включва фактори като организационни промени, заетост, рутинни 
информационни процедури, човешки контакти, равенство на половете и т.н. 
 

Централните организации допринасят за развитието и разпространението на 
методи и процедури за извършване на прости, лесно разбираеми и ефективни 
анализи на последствията.  
 

II. Информиране 

 

Предприятията информират служителите чрез синдикалните председатели за 

обхвата на настоящото споразумение, така че синдикалните председатели да 

могат да представят вижданията си възможно най-рано, и преди да се приложат 

решенията на предприятията, вж. § 4-2, 1 от Закона за работната среда. Ако 

информацията е предоставена по време на срещи и заседания, централните 

организации препоръчват да се водят протоколи, които да се подписват от двете 

страни. 

 

Тази информация включва всички дългосрочни планове и пилотни проекти на 

предприятието. В други отношения, виж също подраздел 1 от § 9-3 от Основното 

споразумение. 

 

Това се отнася и до информацията за изследователски проекти в рамките на 

обхвата на настоящото споразумение. Тази информация трябва да бъде 

общодостъпна, ясно представена и на език, разбираем за хора без специални 

познания в областта.  



 

Освен това, ръководството и синдикалните председатели трябва поотделно и 

съвместно да отдават значение на предоставянето на достатъчно информация на 

служителите, за да могат те да разберат основните характеристики на системите, 

които използват и да разберат значението на използването на такива системи не 

само за предприятието, но и за служителите и тяхната работа. 

 

Предприятията, които планират и започват да използват компютърни системи 

трябва ясно да определят областите им на употреба. Системите могат да се 

използват за други цели само след обсъждане със синдикалните председатели. 

 

III. Участие 

 
Когато страните се договорят да работят под формата на проекти, следва да се 

осигури реално влияние не само за синдикалните председатели, но и за 

представители на пряко заинтересованите служители. Централните организации 

препоръчват, доколкото е възможно, всички служители, за които проектите пряко 

се отнасят, да бъдат ангажирани в работата по тях. 

 

Това е желателно не само за да се възползват от знанията, налични на всички 

нива на организацията, но и за да се гарантира, че служителите, чрез избраните 

от тях представители, могат да повлияят на проектирането, въвеждането и 

използването на системите. Предполага се, че ще бъде осигурено достатъчно 

време за тази работа и че както загубените доходи, така и необходимите разходи 

за информиране в съответствие с "III. Участие", ще бъдат компенсирани. 

 

След консултация с ръководството, предприятието предоставя, в разумна степен, 

своя експертен опит на разположение на синдикалните председатели. 

 

По споразумение с ръководството и чрез тяхната централна организация, 
синдикалните представители могат да се консултират с външни експерти в 
областта, ако е необходимо. Освен ако предварително не е уговорено друго, 
разходите за получаване на такава експертна помощ трябва да бъдат поети от 
предприятието.   
 

Преди дадено предприятие да вземе решение коя система и/или технология да 

избере в рамките на сектора обхванат от споразумението, страните в 

предприятието трябва да обсъдят как служителите могат да участват в 

разработването и/или избора на такава технология. 

 

В хода на тази процедура, страните също така обсъждат как служителите могат 

да вземат участие в планирането на работата, условията на труд и управленските 

практики.  



 

Нуждите от обучение и преквалификация трябва да бъдат ясно определени. 

Трябва да се обърне специално внимание на професионалното развитие на всеки 

служител. 

 

IV. Синдикални председатели 

 

Ако служителите на едно отделно предприятие пожелаят, те могат да изберат 

специален синдикален представител (по компютърни технологии), който да 

защитава техните интереси и да си сътрудничи с предприятието в рамките на 

сектора, обхванат от това споразумение. Този синдикален представител може да 

се назначи измежду вече избраните синдикални председатели, ср. § 5-2 до § 5-8 

на Основното споразумение. 

 

С оглед размера на предприятието и степента, до която се използват нови 

технологии, по споразумение с предприятието може бъде назначен повече от 

един специален синдикален представител. Препоръчително е да се сформира 

работна група и да й се предостави необходимото време. 

 

Задължително условие е специалният синдикален представител/и да има/т 
възможност да се запознае с основните въпроси, свързани с влиянието на новите 
технологии върху условията, засягащи служителите. Синдикалният представител 
има достъп до цялата документация за хардуера и софтуера в рамките на 
обхвата на настоящото споразумение. На базата на техните специални 
квалификации  и във връзка с техния ангажимент в рамките на споразумението, 
синдикалните представители трябва да бъдат на разположение на служителите и 
на синдикалните председатели. 
 

Специалният синдикален представител и служителите, участващи в конкретни 
проекти, трябва да имат достъп до цялата необходима документация в рамките на 
проекта.  
 

V. Обучение 

 

Централните организации подчертават важността на активното системно 

обучение във връзка с използването на нови технологии. Препоръчително е 

страните в отделните предприятия да обсъдят нуждите от обучение на по-ранен 

етап на планиране. Предприятията трябва да гарантират, че синдикалните 

представители ще получат необходимото обучение, за да могат да изпълняват 

своите задължения задоволително.  

 



След консултации със синдикалните председатели, предприятията трябва да 

направят оценка на нуждите от обучение на служителите, които са ангажирани с 

конкретни проекти в рамките на споразумението. 

 

Примери за такова обучение са курсове за работа по системи и управление на 

проекти, които да са с достатъчно високо качество, за да могат служителите да  

придобият нужната компетентност и да вземат активно участие в проектирането 

на системата, вж. § 4-2, 1 от Закона за работната среда. 

 

Естеството и мащабът на предоставеното обучение се оценяват според нуждите 

на отделното предприятие. Оценката включва обща подготовка с информативен 

характер, насочена към задоволяване на необходимостта от подобряване на 

общото ниво на знания в предприятието, необходимо обучение за работа по 

проекти и системи за участниците, които активно участват в проекти, и обучение 

за експлоатация и използване на системи и оборудване. Предприятията могат да 

предоставят вътрешно обучение, да се възползват от външни курсове за 

обучение или да използват комбинация от двете, в зависимост от 

обстоятелствата в отделните предприятия. 

 

VI.  Обработка на лични данни 

 

В случай на системи за съхранение и използване на лични данни, отнасящи се до 

служителите в предприятието, се прави позоваване на Закона, отнасящ се до 

регистрите на личните данни и правилата, издадени съгласно него. Лични данни 

не се събират, записват, препращат, съхраняват или оповестяват, освен когато 

има основателна причина за това, във връзка с дейността на предприятието. 

Всяко предприятие трябва да установи кои лични данни на служителите да 

събира, съхранява, обработва и използва посредством компютризирани/ 

електронни системи. В сътрудничество със синдикалните председатели, всяко 

предприятие трябва да изготви инструкции регулиращи съхраняването и 

използването на лични данни. Ако не се постигне споразумение, въпросът може 

да бъде отнесен до централните организации.  

 

VII. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

 
Ако предприятието дава достъп на синдикалните председатели до своята 
компютърна система за целите на тяхната работа, системата, трябва да бъде така 
направена, че да не им позволява достъп до регистрите с лични данни. Начинът 
на създаване на такава система се обсъжда между страните. Тази разпоредба не 
предполага ограничаване на правата на работодателя при поддръжката и 
работата на компютърната система.  
 

Влязло в протокола: 



С горепосочената разпоредба намерението на NHO е, че властите считат самите 

синдикални председатели като отговорни за обработването на данни, съгласно 

раздел 2, точка 4 от Закона, свързан с личните данни. 

LO и NHO се споразумяват да се обърнат заедно към органите (Инспектората за 

данни и Министерството на правосъдието), при нужда от изясняване на този 

въпрос.  

 

VIII. Форми на сътрудничество и местни специални споразумения 

 

Страните в отделните предприятия следва сами да се опитат да намерят най-

подходящите форми на сътрудничество и организация за целите на обхвата на  

споразумението. В съответствие с насоките в това рамково споразумение и ако 

бъде поискано от една от страните, в отделното предприятие може да се сключи 

специално споразумение. 

 
Ако не се постигне съгласие, всяка от страните може да отнесе въпроса до 
централните организации. Централните организации се ангажират да намерят 
решение в рамките на разумен срок и в сътрудничество със страните в 
предприятието. 
 

IX. Задължения на страните 

 
Страните във всяко предприятие, засегнати от разпоредбите на това 
споразумение се задължават да запознаят работниците и служителите с неговото 
съдържание. 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ V 

Споразумение относно мерките за контрол в предприятията 

 

NHO и LO са съгласни, че това общо споразумение представлява основата за 

разработването и въвеждането на мерки за вътрешен контрол и значителни 

промени в съществуващите системи за контрол в отделните предприятия, когато 

такива мерки изглеждат необходими изпълнение на дейността. 

Страните също така съблюдават Закона за работната среда, глава 9 относно 

мерките за контрол на ниво предприятие.  

 



1. Мерките за контрол, може да се основават на технологични и финансови 

съображения или на такива, свързани със здравето и безопасността, както 

и на други социални и организационни фактори в дадено предприятие. 

Въведените мерки не трябва да имат по-широк обхват от необходимото и 

трябва да бъдат обективно обосновани според дейностите и нуждите на 

конкретното предприятие. 

 

2. Всички служители или групи служители се третират еднакво по отношение 

на контрола, осъществяван в съответствие с подраздел 1. 

 

3. Въпроси свързани с необходимостта от създаване и въвеждане на  

значителни промени във вътрешните мерки за контрол се обсъждат със 

синдикалните председатели. Предприятието трябва да информира 

служителите чрез техните синдикални председатели относно плановете си 

и работата в тази област, така че те (синдикалните председатели) да могат 

да изложат становищата си възможно най-рано и преди предприятието да 

вземе решение. 

 

4. Преди мерките за контрол да въдат въведени, служителите трябва да са 

информирани за целите и практическите последици от тях. Ръководството и 

синдикалните председатели поотделно и съвместно трябва да направят 

необходимото, за да информират служителите преди започването на 

мерките.  

 

5. Доколкото мерките за контрол включват обработка на лични данни ръчно 

или по електронен път (това включва обработка на такава информация под 

формата на снимки/филми, текстове, ленти и др.), със синдикалните 

председатели се обсъждат въпроси свързани с периода и начина на 

съхранение, унищожаване и т.н. на тази информация и те се уреждат в 

съответствие с разпоредбите на Закона за личните данни и наредбите, 

издадени съгласно него. 

 

6.  Мерките за контрол проектирани и приети в съответствие с разпоредбите 

на настоящото споразумение, могат на практика да се извършват или от 

служителите на предприятието или от независими агенции наети за целта. 

Всяко предприятие, което възнамерява да предприеме контролни мерки по 

реда на Закона за сигурност и охрана, трябва да използва агенция, която 

има разрешение съгласно този закон. При всички случаи, отговорността за 

мерките се поема от предприятието. 

 

 



7. Ако някоя от страните в дадено предприятие пожелае, страните трябва да 

се стремят да сключат местно споразумение, уреждащо планирането и 

изпълнението на мерките за контрол на предприятието и създаване на 

подходяща зона за тяхното използване. Ако не бъде постигнато 

споразумение, всяка от страните може да отнесе въпроса до централните 

организации. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ VI 

Насоки за използване на проучвания на времето и движението 

  

I. Обхват  

  

NHO и LO се споразумяват, че използването на проучвания на времето и 

движението в дадено предприятие се основава на това споразумение. 

Предварително условие е  постигането на споразумение между страните в 

предприятието преди започване на проучванията. 

 
Това споразумение не се прилага за използване на изследвания на времето и 
движението, които не дават математическа връзка между резултатите от 
проучванията и заплатите. 
 

II. Общи условия 

 

Страните са съгласни, че споразумението трябва да се прилага по целесъобразен 

начин, съобразен с организационните условия и стратегии за развитие на 

предприятието, без това да нарушава намеренията на споразумението, вж. Глава 

IX. Освен това, страните са съгласни, че е изключително важно да се насърчават 

методи, които могат да подобрят условията на труд на отделните служители и да 

осигурят приятна работна среда, вж. Глава 4 от Закона за работната среда. 

Проучванията на времето и движението не могат да се използват за намаляване 

на възможностите за доходи на служителите по време на срока на колективния 

трудов договор, освен ако от това споразумение или специално споразумение не 

произтича право на преразглеждане. 

 

Споровете относно тълкуването на настоящото споразумение се уреждат в 

съответствие с §2-3 от Основното споразумение. 

 

III. Представители участващи в проучване на времето и движението  

  



Служителите избират един или повече представители отговарящи за проучване 

на времето и движението, в зависимост от характера и размера на предприятието 

и техниките за анализ, които ще бъдат използвани. Тези представители трябва да 

бъдат компетентни служители експерти и не трябва в същото време да заемат 

доверителни позиции като преговарящи.  

 

Избраните трябва да имат технически знания и интерес към проучванията на 

времето и движението. Разпоредбите на Основното споразумение се прилагат и 

за тези представители. Техният мандат е две години. Срокът следва да бъде 

удължен, освен ако няма съществени основания за промяна. Ако страните се 

споразумеят, може да се проведат нови избори след по-кратък период.  

 
Ако е възможно, действащият представител трябва да продължи да заема тази 
длъжност, докато не бъде обучен нов, който да я поеме.  
 
Предприятията трябва да гарантират, че представителите ще получават 

необходимата теоретична и практическа подготовка за тези проучвания. 

Предприятието трябва да гарантира, че тези представители ще поддържат нивото 

на необходимите теоретични и практически познания, за да могат да разберат и 

оценят представените материали за изследване и да извършват проверки на 

място. 

 

По време на периода на обучение и докато работят като представители, те ще 
получават нормален среден доход. 
 

IV. Общи бележки по проучванията на времето и движението  

 

Като цяло проучванията на времето и движението включват изследвания на: 

1. Методи  

2. Допълнително време  

3. Основно време   

 

Анализите на методите и допълнителното време обикновено се извършват преди 

всички основни анализи на времето. 

 

1. Изследванията на методите цели организацията на работа и методът за 
нейното изпълнение да е такъв, че да може да се работи по възможно най-добрия 
начин. По време на проучванията трябва да се проведат консултации със 
служителите, които обикновено извършват работата.  
 



2. Анализът на допълнителното време се извършва, за да се регистрира цялото 

допълнително време което е необходимо за дадено работно място или отдел, с 

цел внасяне на подобрения и определяне на необходимите допълнения към 

приетите основни времеви анализи. Добавяне на време за лични нужди (вж. Глава 

V) обикновено не се включва в този анализ. 

 

3. Основни времеви анализи се извършват, за да се определи колко време е 

нужно на един служител със средни познания и стандарт на изпълнение да 

извърши една операция. 

а. Стандартното изпълнение на работата е скоростта, която може да се поддържа 

за продължителен период от опитен служител, който е запознат с използвания 

метод на работа, инструменти и машини. 

б. По време на изследването се оценява работата на служителя, за да може 

времето да се коригира, ако е необходимо, така че да се постигне стандартно 

изпълнение на задачите. 

в. Проучването се провежда с опитен служител. Ако е необходимо, за по-

надеждна основа могат да бъдат направени проучвания на няколко работници с 

опит в съответната операция. 

 

 

V. Лично допълнително време и време за почивка 

 

Личното допълнително време на служителя е за лични нужди, независимо от 

характера на работата.  

 

Време за почивка е допълнително необходимото време към обичайното време за 

почивка, при изключително уморителна работа.  

 

Ако личното допълнително време и, когато е приложимо, необходимото време за 

почивка, не са определени в проучването на времето и движението, те се 

определят чрез преговори между страните в предприятието. В случай на 

разногласие, въпросът се разрешава в съответствие с §2-3 от Основното 

споразумение. Междувременно се прилагат правилата, предложени от 

предприятието. 

 

VI. Изчисляване на часова ставка  

 

1. Стандартното време се установява или чрез анализ на времето и движението, 

или чрез използване на стандартни времеви системи. 

 

2. Времето за дадена задача обикновено се определя като се добави 

установеното допълнително време към стандартното време. 



 

 

3. Часовата ставка се изчислява въз основа на времето за изпълнение на 

задачата или на бройка/парче според норвежките нормативи за заплащане за 

стандартно изпълнение, както е описано в т. 1. Преди основните времеви анализи 

да започнат, базата за изчисление трябва да се приеме чрез договаряне между 

страните по колективния трудов договор или чрез специално споразумение в 

предприятието.  

 

 

VII. Договаряне на часовата ставка   

 

1. Когато часовите ставки са изчислени, те се представят за одобрение на 

служители или на група от служители, от които е била свършена работата и се 

подписват от преговарящите страни в предприятието. 

 

2. Служителите, които желаят, имат право да видят времевия анализ и 

изчисленията, включително оценката на изпълнението, на която се основава 

крайната часова ставка. 

 

3. Ако бъде постигнато съгласие относно часовата ставка, тя влиза в сила 

веднага. 

 

4. При непостигане на съгласие, представители отговарящи за проучването на 

времето и движението в предприятието и на служителите преглеждат текста на 

анализа възможно най-скоро и извършват всички необходими проверки заедно. 

Ако не се постигне споразумение за часовата ставка, се прилагат разпоредби от 

споразумението относно часовите ставки. 

 

5. Ако не се постигне споразумение за часовите ставки, централните организации 

препоръчват на предприятието временно да приеме предложенията. Крайният 

резултат се прилага със задна дата, считано от датата на приемане на часовите 

ставки. 

 

6. Всички приложими споразумения относно часовите ставки се регистрират и 

архивират. Всяко споразумение трябва да съдържа подробно описание на 

работата. 

 

Представителите на работниците и служителите ще получат копия от одобрените 

споразумения относно часовите ставки. 

 



VIII.  Основание за промяна на споразумение относно часовата ставка на 

базата на проучвания на времето и движението  

 

Преразглеждане на часовите ставки се разрешава при едно или повече от 
следните обстоятелства:  
 

1. Промени в нивата на заплащане след преразглеждане на колективните трудови 

договори. 

 

2. Промени в методите, машините, работните места или материалите. 

 

3. Промени в системата на производство в предприятието (отдела), които се 

отразяват, например в промяна на допълнителното време. 

 

4. Когато някои часови ставки са много по-стари от останалите ставки в 

предприятието. 

 

5. Ставки, които са очевидно погрешни, например в резултат на грешки при 

изчисляването. И двете страни имат взаимно задължение да докладват за такива 

грешки, ако ги открият. 

 

Промени обикновено се извършват чрез нови проучвания на времето и 

движението.  

 

IX. Заплащане по време на проучвания на времето и движението 

 

1. Заплащането по време на проучванията трябва да бъде в съответствие със 

системата на заплащане в предприятието. 

 

2. На служителите, на които се заплаща по часова ставка, и които, поради 

допълнителни анализи, са възпрепятствани да запазят нормалните си доходи, ще 

бъдат гарантирани техните средни почасови възнаграждения. 

 

X. Продължителност 

 

Разпоредбите уреждащи прекратяването и продължителността на настоящото 

споразумение, ще бъдат същите като тези, които се прилагат за Основното 

споразумение между LO/NHO. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ VII 

 



Споразумение от 31 януари 2011 между LO и NHO относно Европейски 

работнически съвети и еквивалентни форми на сътрудничество 

 

 

§ 1 Цел 

 

Целта на настоящото споразумение е да се подобрят правата за информиране и 
консултиране на работниците и служителите в предприятията в ЕИП и по този 
начин тези предприятия да разширят обхвата на положителните индустриални 
отношения, разработени чрез споразумения и практики на норвежкия трудов 
пазар.  
 

Информирането и консултирането се организират по такъв начин, че да бъдат 

ефективни и да позволяват на предприятията и групите от предприятия да вземат 

решения по ефективен начин. 

 

§ 2 Определения и област на приложение 

 

Настоящото споразумение се прилага за всички групи работници и служители в 

норвежките предприятия, които отговарят на следните условия: 

 

Норвежки предприятия с 1 000 или повече служители в рамките на ЕИП и 150 или 
повече служители във всяка или в най-малко две страни от ЕИП, наричани по-
долу предприятия с общностно измерение; групи от предприятия с контролиращо 
предприятие в Норвегия и 1 000 или повече служители в рамките на ЕИП, когато 
групата има най-малко две предприятия в различни държави от ЕИП, всяко от тях 
със 150 или повече служители.  
  
По отношение на избирателните системи, доколкото е уместно, споразумението 
се прилага и за норвежки предприятия или дъщерни предприятия, които са част 
от предприятие с общностно измерение или група предприятия с чуждо 
управление на основното или контролиращото предприятие, до такава степен, че 
норвежките предприятия трябва да бъдат включени в споразуменията за 
консултиране на групата.  
 

Ако поради конфликт между норвежкото и чуждестранните законодателства, или с 
решение на чуждестранната група/контролиращото предприятие стане 
необходимо да се назначи норвежко дъщерно дружество да изпълнява 
задълженията си по настоящото споразумение, споразумението се прилага 
изцяло за това дъщерно дружество. 
 



Ако чуждестранно главно управление или контролиращо предприятие се намира 

извън зоната на ЕИП и не е назначен представител отговарящ за прилагането на 

настоящото споразумение, отговорността се носи от норвежкото дъщерно 

дружество, ако това е предприятие, което има най-голям брой служители от 

звената в зоната на ЕИП. 

 

За целите на настоящото споразумение  "група от предприятия "  и „контролиращо 

предприятие” са дефинирани в раздел 1-2 от Закона за дружествата (Норвегия). 

"Контролиращо предприятие” означава предприятие, което според тези 

дефиниции упражнява решаващо влияние върху другите звена. 

 

Ако разминаване между норвежкото и чуждестранно законодателство доведе до 

наличието на две или повече предприятия в рамките на група, които могат да се 

считат за контролиращи предприятия, предприятието, което има право да назначи 

повече от половината от представителите в ръководните органи на другото 

предприятие(я) се счита за контролиращо предприятие, освен когато може да 

бъде документирано, че друго предприятие има решаващо влияние по други 

причини. 

 

Терминът "служител” включва броя на служителите, включително и на непълно 

работно време, които се заети към момента на подаване на искането за 

създаване на Европейски работнически съвет. 

 

Ако през предходните две години средният брой служители, включително 

работниците на непълно работно време, е бил по-висок отколкото в момента на 

подаване на това искане, се прилага средна бройка. 

 

В настоящото споразумение терминът "информиране" означава информация, 

предоставена от работодателя на представителите на работниците и 

служителите, за да могат те да се запознаят и да проучат даден проблем. 

Информацията трябва да се предостави в такъв момент, по такъв начин и да се 

състои от такова съдържание, че да даде възможност на представителите на 

служителите да извършат задълбочена оценка на възможното му въздействие и, 

ако е необходимо, да се подготвят консултации със съответните органи в 

предприятието с операции в няколко страни от ЕИП. 

 

В настоящото споразумение терминът "консултиране" означава обмен на мнения 

между представители на служителите и ръководството в такъв момент, по такъв 

начин и с такова съдържание, че да дава възможност на представителите на 

служителите да изразят мнението си относно предложеното действие в разумен 

срок, въз основа на получената информация. 

 



За „трансгранични” се считат случаите, които засягат цялата група или 

предприятие от общностен мащаб, или поне две предприятия или 

дружества/звена в различни страни от ЕИП. 

 

§ 3 Създаване на консултативни споразумения 

 
Създаване на Европейски работнически съвет или друга форма на споразумение 
за консултиране, което осигурява на служителите трансгранични консултации и 
информация, може да бъде поискано в предприятия и групи от предприятия с 
размери и структура, както е описано в § 2 по-горе.  
 

Ако представителите на работниците и служителите поискат това, ръководството 

на всяко предприятие е длъжно да предостави информация относно структурата 

или предприятието или групата, броя на служителите и друга необходима 

информация, за да се изискат преговори. 

 

Искане за преговори може да бъде направено в писмена форма от централното 

управление на предприятието/групата в Норвегия (наричано по-долу ръководство) 

или от не по-малко от 100 работници и служители или техни представители от 

най-малко две предприятия, в две или повече държави от ЕИП. 

 

Преговорите включват всички работници и служители в предприятията или 

дъщерните предприятия в страните от ЕИП, включително и тези, които имат по-

малко от 150 работници и служители, при условие че това не противоречи на 

националните закони или споразумения и ако условията съгласно § 2 са 

изпълнени. 

 

Ръководството е отговорно за организацията и поемането на разходите по 

преговорите, включително предоставяне на необходимите преводи на документи, 

а също и за изпълнение и финансиране на постоянните договорености за 

консултиране, сключени между страните, вж. § 6, 6. 

 

Ако една чуждестранна група има повече от един филиал в Норвегия, могат да се 

направят такива договорености, че да се улесни контактът между норвежкия 

представител/и на Европейския работнически съвет и служителите във 

филиалите, във връзка със заседанията на ЕРС. 

 
В случаите, когато структурата на компанията дава възможност за установяване 

на договорености за консултации на равнище различно от централното 

управление, например на ниво филиал или регионално ниво, това не трябва да се 

отразява неблагоприятно върху правата на работниците и служителите, които 

според настоящото споразумение имат право на информиране и консултиране по 

въпроси, свързани с дейността на групата като цяло. 



 

§ 4 Процедура за установяване на условията 

 

Ръководството е отговорно за организиране на преговори, съгласно следните 

правила: 

 

а) Представителите на работниците и служителите в Норвегия и националните 

звена в рамките на ЕИП, сформират специален орган за преговори, който ще 

преговаря с ръководството относно създаването на Европейски работнически 

съвет или друга процедура за информиране/консултиране. 

  

б) Членовете на специалния орган за преговори се избират или назначават въз 

основа на броя на служителите във всяка държава от ЕС/ЕИП. На всяка държава 

е определено по едно място в специалния орган за преговори за всяка десета от 

общия брой на служителите или на част от тях. 

  

в) Членовете на специалния орган за преговори се назначават или избират 

измежду служителите в предприятието с общностно измерение и неговите 

клонове или в групата, съгласно следните правила: 

 - Служители в Норвегия избират техен представител/и чрез писмено и 

тайно гласуване в съответствие с правилата в §12-3 от Основното 

споразумение, а в предприятия, където това не е уместно, в съответствие с 

разпоредбите на Закона за дружествата (Норвегия), свързани с избирането 

на представители на работниците и служителите. 

 -  Служители в чуждестранни филиали/дъщерни дружества избират своите 

представители в съответствие с разпоредбите, които произтичат от 

законателството, споразуменията или практиките в държавата на 

дъщерното дружество. 

Ако не се постигне съгласие относно процедурата по изборите или има жалби 

относно изборите, то  това се урежда от Норвежкия комитет за разрешаване на 

спорове (Tvisteløsningsnemnda). 

 

г) Специалният орган за преговори информира както централното ръководство, 

така и ръководството на националните звена за състава си. 

 

д) В срок от три месеца ръководството свиква заседание на специалния орган за 

преговори с цел създаване на Европейски работнически съвет или друга форма 

за информиране/консултиране. Ръководствата на националните звена и 

съответните организации на работодателите и работниците на европейско ниво 

се уведомяват за състава на специалния орган за преговори и за началото на 

преговорите. 

 



е) Преди и след всяка среща с ръководството, специалният орган за преговори 

има право да се среща без присъствието на представители на ръководството. В 

тази връзка органът има достъп до всички необходими средства за комуникация. 

 

Специалният орган за преговори има право да ангажира помощта на експерти по 

свой избор. Ръководството е задължено да поеме разходите за един такъв 

експерт. Между страните могат да бъдат договорени и разходи, различни от тези. 

 

ж) По време на преговорите страните, при поискване, могат да получават съвети и 

насоки от своите организации, когато такива съществуват. Същото важи и ако 

възникне съмнение относно обхвата на споразумението, след като то е сключено. 

 

з) Решението на специалния орган за преговори да сключи споразумение за 

консултиране съгласно § 3 трябва да се приеме с мнозинство от неговите 

членове. 

 

По силата на настоящото споразумение, с не по-малко 2/3 от гласовете, 
специалният орган за преговори може да реши да не започне преговори или да 
прекрати вече започнали преговори. 
 

Ново искане за свикване на специалния орган за преговори не може да се прави 

докато не изтекат две години от взимането на такова решение, освен ако страните 

в предприятието/групата не се споразумеят за по-кратък срок. 

 

§ 5 Съдържание на споразумението 

 

а) Чрез Споразумението за Европейски работнически съвет или еквивалентни 

форми за информиране/консултиране, страните предоставят на служителите 

необходимата актуална, редовна информация и пряк диалог с ръководството по 

въпроси, които се отнасят до група или предприятие с общностно измерение като 

цяло и които са с трансграничен характер. 

 

Информацията и консултациите се провеждат на съответното управленско 

равнище по съответните въпроси.  

 

Решенията и процедурите трябва да бъдат избрани като се вземе предвид 

организационната структура на предприятието/групата, формата му на 

управление, корпоративната култура, както и всички съществуващи традиции за 

сътрудничество. Решенията трябва да осигурят добри отношения между 

ръководството и служителите, както и възможност служителите да използват своя 

опит и познания, за да се създадат финансовите условия, необходими за по-

нататъшното развитие на предприятието и за безопасни условия на труд, които да 

задоволяват и обслужват най-добрите интереси на предприятието и служителите. 



 

б) Споразумението между страните трябва да бъде в писмена форма и да 
определя минимум:  
 

1)      Страните и предприятията, които то обхваща. 
 
2)    Състава на Европейския работнически съвет, броя на членовете и 
разпределението на местата, неговата сфера на компетентност и мандат. В 
случай на всеки друг модел на консултиране,  споразумението определя 
неговия обхват и съдържание, заедно с естеството и обема на 
информацията, която се предоставя и консултациите, които се провеждат. 
 
3)  Мястото, честотата и продължителността на заседанията на 

Европейския работнически съвет, включително всички подготвителни 

заседания преди заседанията на ЕРС. 

 

4) Бюджета за дейността на Европейския работнически съвет или 
процедурите за консултиране.  
 
5) Метода на работа на ЕРС и процедурата за информиране и 

консултиране, включително координация на информацията и консултациите 

на национално и международно ниво. 

 

6)        Състава, процеса на назначаване, начина на работа и процедурните 

правила за специалната комисия, създадена в рамките на ЕРС, в която се 

назначава такава комисия. 

 

7) Влизането в сила и продължителността на споразумението, насоките 

за промени при прекратяване на споразумението, условията за 

предоговаряне, включително, ако е необходимо, в случай на промени в 

структурата на компании с предприятия от няколко страни от ЕИП.  

 

§ 6 Практическа работа на Европейския работнически съвет 

 

Членовете на ЕРС се избират или назначават от Комисията и измежду 
служителите в съответствие с § 4, освен ако не е договорено друго. 
 
Освен ако специалният орган за преговори не реши друго, Съветът се състои от 
най-малко един член от всяка държава за всеки десети от общия брой служители 
или част от него. Когато това е оправдано от числеността на Съвета, може да 
бъде избрана работна група от не повече от пет члена. 
 

Европейският работнически съвет има право да се среща с ръководството най-
малко веднъж годишно, за да получава информация, и за да се консултират с него 



относно развитието и бъдещите перспективи на предприятието от общностно 
измерение/групата, въз основа на доклад, изготвен от ръководството. 
 

В противен случай страните решават обхвата и предметите на дейност на ЕРС. 

 

Когато не е договорено друго, се прилагат следните основни правила за 

дейността на ЕРС: 

  

1. На заседанията ЕРС взема предвид 

 

- Структурата на предприятието с общностно измерение / групата  

- Икономическото и финансово състояние  

- Очакваното развитие по отношение на дейностите, производството и 

продажбите, състоянието на заетостта и вероятните тенденции  

- Инвестициите 

- Съществени промени в организацията на групата  

- Въвеждане на нови методи на работа или производствени процеси  

- Планове за прехвърляне на производството, сливания, свиване, пълно 

или частично затваряне  

           - Колективни съкращения 
 

2. При изключителни обстоятелства, които съществено засягат интересите на 

работниците и служителите, по-специално преместване или закриване на клонове 

или масови съкращения, Европейският работнически съвет има право да поиска 

среща с ръководството на групата, или с друго управленско ниво, което има 

независим орган, който да реши въпроса. 

 

Ако тази среща се провежда с Работническия съвет, на нея имат право да 

присъстват членовете на целия Европейски работнически съвет, които 

представляват предприятията пряко засегнати от въпросните мерки. 

 
Такива срещи се провеждат в най-кратки срокове и се основават на доклад от 
ръководството. В края на заседанието, или възможно най-скоро след това,  
Европейският работнически съвет / работната група има право да излезе със 
становище по доклада. Освен ако изключителни обстоятелства не правят това 
невъзможно, становището се прилага към досието, представляващо основа за по-
нататъшни процедури.  
 

3. Ако страните са се договорили да проведат предварителни заседания съгласно 

§ 5б, представителите на работниците и служителите имат право да заседават 

без присъствието на ръководството.   

 



4. При спазване на всички изисквания наложени по отношение на 

поверителността, членовете на Съвета информират представителите на 

работниците и служителите в предприятието/групата за съдържанието и 

резултатите от заседанията. В предприятия, в които няма работнически 

представители, информацията се предоставя на работната сила като цяло. 

 
5. Съветът в пълния му състав или работната група може да поиска съдействие от 
експерти по техен избор, ако това е необходимо, за да могат да изпълняват 
задълженията си. Ръководството може да реши, че предприятието/групата ще 
покрие разходите само за един такъв експерт. 
 

6. Оперативните разходи за Съвета се поемат от ръководството. На Съвета се 

предоставят достатъчно и подходящи ресурси и оборудване, за да може той да 

изпълнява задълженията си по задоволителен начин. 

 

По-специално, ръководството гарантира, че се организират задоволителни 

условия за срещи и заплаща пътните и дневни разходи на членовете. Доколкото е 

необходимо, то организира превод на документите и преводач/и по време на 

заседанията. 

 

Доколкото е необходимо за изпълнението на задълженията им като 

представители в международна среда, членовете на специалния орган за 

преговори и на Европейския работнически съвет се обучават без загуба на 

работни заплати. 

 

7. Ако са договорени други процедури за информиране/консултиране в 

предприятието/групата,  горните основни правила се прилагат когато е уместно, 

освен ако в споразумението между страните не е предвидено друго. 

 

§ 7 Поверителност 

 
Членовете на специалния орган за преговори, Европейския работнически съвет и 
всички експерти, които ги подпомагат са задължени да спазват поверителност 
относно информацията предоставена им от ръководството, когато това е било 
изрично поискано.  
 
Подобно задължение се поема от участниците в други механизми и 
договорености за консултиране, установени съгласно настоящото споразумение.  
 

§ 8 Адаптиране и предоговаряне 

 



Предоговаряне на Споразумението за създаване на Европейски работнически 

съвет или друга форма на консултиране може да бъде поискано от една от 

страните, когато изтече срокът на споразумението или преди това, в случай на 

съществени промени в броя на служителите или в структурата на 

предприятието/групата, или ако ЕС приеме промени в Директивата, които налагат 

неговото предоговаряне. 

 

Ако структурата се промени значително и няма или приети разпоредби в 

настоящото споразумение, или има конфликт между две или повече текущи 

споразумения, ръководството започва преговорите посочени в § 4 по своя 

инициатива или по писмено искане на най-малко 100 служители или техни 

представители в поне две предприятия или учреждения в поне две страни от 

ЕИП. 

 

Най-малко трима членове на съществуващия ЕРС или на всеки от 

съществуващите Европейски работнически съвети са членове на специалния 

орган за преговори, в допълнение към членовете, избрани или назначени 

съгласно § 4. По време на преговорите, съществуващият Европейски 

работнически съвет/и остава в действие в съответствие с насоките, адаптирани 

по силата на споразумение между членовете на Европейския/ите съвет/и и 

ръководството. 

 

§ 9 Крайни срокове за завършване на преговори и др.  

 

Преговорите относно договореностите за консултации съгласно горепосочените 

правила се прекратяват, когато са продължили две години, без да е постигнато 

споразумение между страните. 

 

Преговорите може да бъдат прекратени по-рано по съвместно решение на 

страните, ако споразумение не бъде постигнато. 

 

В такива случаи, ако ръководството откаже да започне преговори в срок от шест 
месеца от датата на получаване на искането, направено съгласно § 3, въпросът 
се отнася до Норвежкия съвет за разрешаване на спорове.   
 

Управителният съвет може да нареди да се създаде Европейски работнически 
съвет в срок от шест месеца. Структурата и задълженията на Съвета съгласно §5 
и §6 се определят от Управителния съвет. 
 

§ 10 Спорове 

 

Спорове относно съдържанието или обхвата на настоящото споразумение се 
уреждат от Норвежкия съвет за разрешаване на спорове.  Това важи и при 



спорове относно тълкуването или обема на сключените споразумения в 
предприятия/групи с общностно измерение по отношение на Европейски 
работнически съвет или еквивалентни форми за информиране/консултиране, 
включително спорове, свързани с необходимата поверителност или във връзка 
със задължението на ръководството да предоставя информация.  
 

Споровете относно основанието или обхвата на споразуменията, отнасящи се до 

Европейския работнически могат да бъдат препращани към Норвежкия съвет за 

разрешаване на спорове, освен ако страните по тези споразумения не са приели 

други механизми за уреждане на спорове. 

 

Настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, които иначе се 

прилагат между страните в трудови правоотношения съгласно норвежкото 

законодателство или споразумения. 

 

§ 11 Връзка с действащи споразумения  

 

Задълженията по настоящото споразумение не се прилагат за договорености за 

информиране и консултиране, установени съгласно разпоредбите за прилагане на 

член 13, подраздел 1 от Директива 94/45/ЕО или член 3, подраздел 1 от 

Директива 97/ 74/ЕО, и които обхващат всички служители в предприятия/групи, 

обхванати от § 2, или ако такива споразумения са били адаптирани поради 

промени в структурата на предприятията или групите. 

 

Освен това, те не се прилагат за договорености за информиране и консултиране, 

сключени или ревизирани между 5 юни 2009 г. и 5 юни 2011 г. 

 

Тези споразумения остават в сила до датата на изтичане посочена в тях и след 

това може да се подновят по взаимно съгласие между страните, независимо от 

разпоредбите на настоящото споразумение. 

 

Ако страните не постигнат съгласие за подновяване, условията и сроковете 

посочени в настоящото споразумение започват да се прилагат от датата на 

изтичане на споразуменията. 

 
Спорове относно целите или обхвата на споразуменията като посочените в 
първия подраздел по-горе, могат да бъдат отнесени за решаване към  Норвежкия 
съвет за разрешаване на спорове съгласно § 10, освен ако страните по тези 
споразумения не са приели други механизми за уреждане на спорове.  
 
Настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, които се прилагат 
между страните по трудови взаимоотношения съгласно норвежките закони или 
споразумения. 
 



 

ОТ ПРОТОКОЛА 

 

Мандат - работна група за периода на споразумение 

LO и NHO имат общо разбиране, че допълнителните споразумения IV и V трябва 

да бъдат адаптирани до голяма степен към ежедневния трудов живот, естествена 

част от който е използването на нови видове технологии. Освен това в норвежкия 

закон ще бъде въведено ново законодателство през 2018 г. Това налага 

преразглеждане на допълнителни споразумения IV и V и §§ 9-11 и 8-1, раздел 3 от 

основното споразумение. 

 

Въз основа на това страните се споразумяват да създадат комисия, състояща се 

от представители на LO и NHO, която да подготви нов текст на споразумението, 

който да замени както допълнителните споразумения, така и § 9-11 и § 9-1, раздел 

3 преди края на 2018 г. Комитетът ще се стреми да постигне споразумение по нов 

текст, който ще бъде изпратен на организациите за одобрение. LO и NHO могат 

да решат, че новият текст следва да бъде приет от повторно договорен период, 

докато в същото време действащите споразумения и регламенти престават да 

бъдат валидни. 

  

 


