
Кратки указания 
 

за организиране и провеждане на избори за съвет на служителите 
 

В завода все още няма съвет на служителите, който да представлява интересите им. 

Съветът на служителите трябва да бъде избран сега. Тези кратки указания предоставят 

първоначална представа за това в какви заводи е възможно да се избере съвет на 

служителите и как се провеждат изборите. Подробна информация ще намерите в 

ръководствата за нормална и опростена изборна процедура. Те допълнително съдържат 

няколко примерни текста и списъци за проверка, които улесняват провеждането на 

изборите за съвет на служителите.  

 

1. Къде може да бъде избран съвет на служителите? 

 

Законът за сътрудничество между работодателите и съветите на служителите предвижда 

създаването на съвети на служителите в заводи, в които работят минимум пет 

постоянно назначени служители с право на глас. Трима от тях трябва да могат да 

бъдат избрани.  

 

Заводите се различават от предприятията. Едно предприятие (например дружество с 

ограничена отговорност или акционерно дружество) може да има един или повече завода. 

Тоест в предприятието може да има повече съвети на служителите, които изпращат 

членове в общия съвет на служителите. Заводът е комбинация от служители и техника, 

които организационно се управляват от единен ръководен апарат. Този ръководен апарат 

трябва да притежава важни правомощия за вземане на решения по въпроси за персонала 

(назначаване, преместване, освобождаване) и социални въпроси (ред, работно време, 

планиране на отпуски и т.н.).  

 

Активно право на глас имат всички служители, независимо от националността им, които 

работят в завода и към датата на изборите са навършили 18 години. Към лицата с право 

на глас се числят и служителите на непълен работен ден. Командированите служители 

имат право на глас, ако работят в завода повече от три месеца или тяхното назначение е 

планирано с такъв срок. Право на глас нямат ръководните служители, които изпълняват 

предприемачески функции. 

 

Могат да бъдат избрани всички служители, независимо от тяхната националност, които 

имат активно право на глас и работят в завода поне от шест месеца. Времето на 

назначение в друг завод на същото предприятие или в друго предприятие от концерна 

също се брои. 

 

2. Как се провеждат изборите за съвет на служителите? 
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Изборите за съвет на служителите винаги се подготвят и провеждат от избирателна 

комисия. Ако вече съществува съвет на служителите, той назначава избирателната 

комисия. Ако все още няма съвет на служителите, избирателната комисия може да бъде 

назначена от общия съвет на служителите или от съвета на служителите на концерна. Ако 

няма общ съвет на служителите и/или съвет на служителите на концерна или ако той не 

функционира, избирателната комисия в завод без съвет на служителите се избира от 

мнозинството присъстващи служители на събрание на завода. Ако назначаването на 

избирателна комисия на събрание на завода се провали, трима служители с право на глас 

или профсъюз, представляван в завода, могат да възложат на трудов съд назначаването 

на избирателна комисия. 

 

Видът на изборната процедура и отделните необходими стъпки не зависят от това колко 

служители с право на глас са назначени в завода. Ако по принцип в завода има 

назначени между 5 и 50 служители с право на глас, се прилага опростена изборна 

процедура.  

 

Ако в завода са назначени повече от 50 служители с право на глас, по принцип се 

прилага нормална изборна процедура. В заводи с 51 до 100 служители с право на глас 

има възможност избирателната комисия да договори с работодателя провеждането на 

опростена изборна процедура. Ако са назначени повече от 100 служители с право на глас, 

се прилага само нормална изборна процедура.  

 

Опростената изборна процедура е разяснена по-долу в точка 2.1. Нормалната изборна 

процедура е разяснена по-долу в точка 2.2. 

 

2.1. Протичане на опростената изборна процедура 

 

При опростената изборна процедура има два различни варианта: едностепенната и 

двустепенната процедура. Двустепенната процедура (2.1.1.) се прилага, когато все още не 

съществува съвет на служителите и избирателната комисия трябва да бъде избрана на 

събрание на завода. Едностепенната процедура (2.1.2.) се прилага, когато избирателната 

комисия се назначава от вече съществуващ съвет на служителите или от общ съвет на 

служителите, или от съвет на служителите на концерна. 

 

2.1.1. Двустепенна процедура: Ако избирателната комисия се избира на събрание на 

завода, се провеждат две изборни събрания. На първото изборно събрание от 

служителите се избират членовете на избирателната комисия и председателят на 

избирателната комисия. На това първо изборно събрание могат да бъдат поканени трима 

служители с право на глас или профсъюз, представляван в завода. При поканата трябва 

да се спазят определени формалности. На първото изборно събрание избирателната 

комисия изготвя списък с избирателите, в който се вписват всички служители с право на 

глас, разделени по полове. Избирателната комисия получава необходимите за това 



 3 

документи от поканените на изборното събрание, които преди това са ги поискали от 

работодателя. След това избирателната комисия издава изборна наредба. 

Избирателната наредба съдържа много важна информация за избирателите. Трябва да 

бъде спазено изискването за минимални места за малцинствения пол. Кандидатите за 

изборите се предлагат още по време на първото изборно събрание. В едно изборно 

предложение могат да бъдат посочени един или повече кандидати. То се състои от 

декларация за съгласие на кандидата и декларации за подкрепа от 3 служители (при до 

20 служители с право на глас са достатъчни 2 декларации за подкрепа). Изборното 

предложение може да бъде дадено писмено или устно. 

 

Една седмица след първото изборно събрание се провежда второто изборно събрание 

за избор на съвет на служителите. Съветът на служителите се избира на тайни и преки 

избори. Избирателната комисия връчва на служителите с право на глас бюлетина и плик. 

На бюлетината са посочени кандидатите по азбучен ред. Служителят може да отбележи 

толкова кандидати, колкото са местата в съвета. След отбелязване на 

кандидата/кандидатите бюлетината се поставя в плика и се пуска в урната. Ако в деня на 

изборите отсъстват служители, на тях се дава възможност да гласуват писмено (чрез 

писмо). Служителите могат да заявят допълнителното си писмено си гласуване до три дни 

преди второто изборно събрание. Преброяването на гласовете става публично след 

изборното събрание или – ако е заявено допълнително писмено гласуване – на по-късна 

дата, оповестена предварително от избирателната комисия. Избират се кандидатите, 

събрали най-много гласове. При разпределянето на местата се спазва изискването за 

малцинствения пол. Избраните кандидати се осведомяват незабавно.  

 

2.1.2 Едностепенна процедура: Ако избирателната комисия е назначена от вече 

съществуващ съвет на служителите, от общ съвет на служителите или от съвет на 

служителите на концерна, незабавно след нейното назначаване тя насрочва изборите. За 

тази цел първо трябва да изготви избирателният списък, разделен по полове. После 

издава избирателната наредба. Избирателната наредба съдържа много важна 

информация за избирателите. Трябва да се посочи, че изборните предложения трябва да 

ѝ се предадат в писмен вид най-късно една седмица преди датата на изборното събрание 

за избор на съвет на служителите. Изборното събрание за избор на съвет на служителите 

протича така, както е посочено в точка 2.1.1. за второто изборно събрание за избор на 

съвет на служителите в двустепенната процедура.  

 

2.2. Протичане на нормалната изборна процедура 

 

Ако вече съществува съвет на служителите, той назначава избирателната комисия и 

определя председателя на избирателната комисия. Ако настоящият съвет на служителите 

не функционира, общият съвет на служителите или съветът на служителите на концерна 

може да извърши назначението. Също така трима служители с право на глас или 
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профсъюз, представляван в завода, могат да заявят назначаването на избирателната 

комисия от трудов съд.  

 

Ако до момента все още не е имало съвет на служителите в завода, общият съвет на 

служителите или съветът на служителите на концерна може да назначи избирателната 

комисия и да определи председателя ѝ. Ако назначаването по този начин не е успешно, 

избирателната комисия се избира от всички служители на завода на събрание на завода, 

което принципно се провежда в завода в работно време. На това събрание могат да бъдат 

поканени трима служители с право на глас или профсъюз, представляван в завода. Ако 

въпреки поканата събранието на завода не се проведе и не се избере избирателна 

комисия, трима служители с право на глас или профсъюз, представляван в завода, могат 

да възложат на трудов съд назначаването на избирателна комисия.  

 

Избирателната комисия изготвя списък с избирателите, в който се вписват всички 

служители с право на глас, разделени по полове. Избирателната комисия при поискване 

получава необходимите за тази цел документи от работодателя. След това 

избирателната комисия издава изборна наредба. Избирателната наредба съдържа много 

важна информация за избирателите. Трябва да бъде спазено изискването за минимални 

места за малцинствения пол. 

 

Който иска да се кандидатира за съвета на служителите, трябва да бъде посочен в 

списък с предложения, който се подава в избирателната комисия в рамките на две 

седмици след издаване на изборната наредба. Списъкът с предложения, който може да 

съдържа един или повече кандидати, трябва да бъде подписан от 5% от служителите с 

право на глас, но минимум от трима служители с право на глас (подписи за подкрепа). 

Признатият/признатите за валиден/валидни списък/списъци с предложения се окачва/т 

най-късно една седмица преди датата на изборите. 

 

Ако минимум два списъка с предложения са обявени за валидни, на изборите 

служителите могат да вземат решение само за единия списък (избор на списък). Ако е 

подаден или обявен за валиден само един списък с предложения, служителите могат да 

дадат гласа си за отделен кандидат (избор на личност). Служителят може да отбележи 

толкова кандидати, колкото са местата в съвета. 

 

В деня на изборите съветът на служителите се избира в избирателна стая в завода на 

тайни и преки избори. Избирателната комисия връчва на служителите с право на глас 

бюлетина и плик. След отбелязване на един от списъците или отделните кандидати в 

списъка, той се поставя в плик и се пуска в урната. Ако в деня на изборите отсъстват 

служители, на тях се дава възможност да гласуват писмено (чрез писмо). 

 

Преброяването на гласовете става публично след затваряне на изборното помещение. 

При избор на списък се определя броят на местата, произтичащи от отделните списъци с 
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предложения. Кандидатите се избират в последователността, в която са изброени в 

списъка и в броя, в който са определени местата в списъка. При избора на личност се 

избират кандидатите, които са събрали най-много гласове, като винаги се спазва 

количественото изискване за малцинствения пол. Избраните кандидати незабавно се 

уведомяват от избирателната комисия.  

 

3. Защита на изборите и разходи за изборите 

 

Изборите за съвет на служителите са под специална защита на закона. Който е поканен 

на изборно събрание като един от тримата поканени, в качеството си на заявител е 

заявил назначаването на избирателната комисия пред трудов съд и който се е 

кандидатирал на изборите за съвет на служителите, се ползва със специална, временна 

защита от редовни уволнения.  

 

Не се допуска редовното уволнение на тримата поканени или на тримата заявители до 

оповестяване на изборните резултати. Ако не трябва да се провеждат избори за съвет на 

служителите, за срок от три месеца след датата на поканата, респективно подаването на 

заявлението в трудовия съд, те не могат да бъдат редовно уволнени. Само извънредното 

уволнение на поканените и заявителите остава възможно при строги изисквания за 

извънредно уволнение.  

 

Редовното уволнение на членовете на избирателната комисия и кандидатите за 

изборите също не се допуска до оповестяване на изборните резултати. Освен това, 

членовете на избирателната комисия и кандидатите за изборите се ползват от 

допълнителна защита от уволнение за период от шест месеца от датата на оповестяване 

на изборните резултати. 

Извънредното уволнение на членовете на избирателната комисия и кандидатите за 

изборите остава възможно при строги изисквания за извънредно уволнение. До 

оповестяване на изборните резултати съветът на служителите трябва да одобри такова 

извънредно уволнение на членовете на избирателната комисия и кандидатите за 

изборите. Работодателят може да заяви в трудовия съд замяна на отказаното одобрение. 

 

Под законна заплаха от наказание на работодателя се забранява да пречи или да влияе 

на изборите за съвет на служителите. Не може да се забранява упражняването на 

активно и пасивно право на глас на никой служител. 

 

Разходите по изборите за съвет на служителите се поемат от работодателя. 


