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Информационният бюлетин е пред
назначен за работещи в горското сто
панство, в дървообработващото, мебел
ното, целулозно-хартиеното производ
ство, в отрасловите научни организации
и институти, както и в други сродни
дейности и производства.
Чрез него може да получавате актуал
на и полезна информация, да обменяте
опит, да правите съобщения, да рекла
мирате вашата продукция, да търсите и
предлагате техника, материали и други,
да обявявате телефони и адреси за кон
такти.
Заплащане по споразумение.
За информация на всички редовни
читатели на Информационния бюлетин
цената за 2010 година остава същата.

“Трудът на работещите в горското
стопанство е труд в полза
на цялото българско общество
и заслужава подобаващо
уважение и признание.”

Цената на годишния абонамент
е 15 лева.

Инж. Петър Абрашев
- председател на ФСОГСДП

В броя четете:
 Платформа за действие за социална
и зелена Европа
 Ваучерното обучение
 Как се създава, организира и работи комитет
(група) по условия на труд
 За подготовката на правилник за вътрешния
трудов ред
 Отговори на интересуващи ви въпроси
и друга актуална информация
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.1/2010

Абонаментът се извършва в касата на
Федерацията или с пощенски запис по
сметка: ФСОГСДП, БДСК ЕАД - клон 4,
бул. “Витоша” 15, София
BIG / STSABGSF
IBAN / BG48STSA93000010117490

С нас можете да се свържете на:
1606 София, ул. „Владайска“ № 29
телефони: (02) 952 31 21, факс: 851 73 97
E-mail: fsogsdp@abv.bg; fsogsdp@nug.bg
www.fsogsdp.bg

Ние сме синдикат
със стогодишна история!
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА БРАНШОВА
ФЕДЕРАЦИЯ EFBWW

За сигурни и безопасни работни места
в стрoителната и дървообработващата
промишлености
Платформа за действия за социална и зелена Европа
(Отпечатваме със съкращение)
В болшинството от Европейските страни, строителната промишленост беше засегната най-силно от
световната икономическа криза. До тази година строителната дейност в Европа намаля с 13% в сравнение
с 2008 г. Спадът в строителството на жилища е катастрофален - почти с около 40 на сто.
Повече от 2 милиона работни места могат да бъдат закрити
До средата на 2009 заетостта в строителната промишленост в Европа се е свила с повече от 7%, т.е.
повече от едни милион работни места вече са изчезнали. А кризата е далеч от приключване. Много стра
ни като Испания, Ирландия, Балтийските държави, Унгария и Румъния очакват следващо намаление на
строителната дейност и на заетостта през тази година. Намалението на строителната дейност се отразява
върху търсенето на продукти от дърво, което води от своя страна до съществена загуба на работни места
в дървообработващия сектор. Заедно строителната и дървообработваща промишлености в Европа могат
да доведат до закриване на два милиона работни места до края на тази година, и съществено увеличение
на безработицата. Загубата на работни места ще зависи от качеството и продължителността на програми
те за стимули в различни страни и тяхното приложение, като една възможна инициатива на ниво ЕС.
Без съмнение, програмите за стимулиране в различните Европейски държави имат вече положителен
ефект върху строителния и дървообработващ сектор. Обаче ситуацията в много страни сочи, че обхватът
и насочеността на тези програми често бяха неадекватни. Допълнително при нарастването на обществе
ния дефицит някои правителства възнамеряват да намалят или да спрат програмите за стимулиране.
В дървообработващата промишленост излиза на преден план нелоялната конкуренция на световните
пазари. Конкуренцията става все по-ожесточена и производителите от Китай увеличават съществено тех
ния пазарен дял в ЕС. ЕС трябва да предприеме действия за по-ефективен контрол на търговията с дърве
сина и производството на продукти от дървесина за ограничаване на нелоялната конкуренция, базирана на
нелегален добив на дървесина и експлоатация на работната сила..
Ситуацията на трудовия пазар се отразява и върху качеството на работните места в строителния и дър
вообработващ сектори. Заплатите са с тенденция към намаляване, докато делът на рисковите работни
места , като временна заетост и фалшива самостоятелна заетост се увеличават. Рискът от дъмпинг на зап
латите и социален дъмпинг се увеличава в Европа.
Тази ситуация изисква действия. Синдикатите в строителния и дървообработващ сектори призовават
Европейския съюз и правителствата на страните членки и страните, които не са членки на ЕС да
Предприемат ново споразумение за зелена и социална Европа
1. Програмите за стимулиране и всички инвестиции в обществената инфраструктура трябва да бъдат
улеснени или поне да продължат да действат, а не да бъдат спирани поради финансови проблеми.
2. Да прилагат поетите ангажименти по отношение климатичните промени, да усъвършенстват прог
рами за инвестиране в енергетиката и CO2- ефикасно строителство и технологии, които са необходими за
това; т.е. енергоспестяващи, структурно възобновяване на строителството и съответните изисквания за
ново строителство (ревизия на съответната директива на ЕС, както е предложено от Парламента)., произ
водство на слънчева енергия за строителството както и енергия от вятърни мелници, добиване на геотер
мална енергия, водноелектрически цент рали, съчетаване на топлинна и енергийна енергия, както и прес
труктуриране на съществуващите енергийни източници.
3. Заедно със социалните партньори в дървообработващата промишленост и горското стопанство,
европейските програми трябва да спомагат за усъвършенстване използването на безопасни за климата
производства на дървесина както и добива на материали за строителството и енергетиката.
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4. Ново зелено и социално споразумение трябва да включва и програми за обучение на работещите в
строителството и дървообработващата индустрии, да се осигурява необходимите умения за работа с
новите материали и технологии, които не вредят на околната среда.
5. Трябва да се иницират и други инфраструктурни проекти, т.е. обществен транспорт, в системата на
обучението и образованието, в отглеждането на деца, както и в спортни съоръжения. Такива проекти се
характеризират с дълготрайна добавена стойност за икономиката и обществото.
6. Да се подпомогне дървообработващата промишленост в Европа, ЕС трябва да ограничи нелоялната
конкуренция и предимствата, коти имат производителите от трети страни, тъй като използват евтина
нелегална дървесина и поставят техните работници в неприемливи условия за работа. Институциите
трябва да представят стриктни изисквания към производството на дървесина и продукти от дърво, които
се предлагат на пазарите на ЕС. За тази цел рамката на Горско законодателство, управление и търговия
(FLEGT) трябва да бъде доусъвършенствана.
Да се засили социалната защита и да се гарантира равнопоставено отношение
7. Във време на увеличаваща се безработица и тенденция за дестабилизация и подценяване на социал
но осигурителните системи и трудови отношения, Европейският съюз, страните членки на ЕС и държави
те извън него са призовани да подпомогнат социалните партньори в строителния и дървообработващ
сектори, за да се стабилизират и разпрост рат колективните споразумения и колективните социални инсти
туции.
8. Социалният дъмпинг и дъмпинга на работните заплати нарушава фундаменталните права на работ
ниците и може да доведе до протекционизъм, национализъм дори и до ксенофобия. Принципът "равно
заплащане за една и съща работа на едно и също работно място в една и съща географска зона" трябва
да се спазва.
9. Социалните клаузи трябва да се обвързват в съответствие с приложението на колективните догово
ри и съответните конвенции и препоръки на МОТ. Директивата за обществените поръчки трябва да се
допълни с оглед социалните критерии, критериите за равнопоставеност и заетост, които често рефлекти
рат до абсолютен минимум, но които позволяват на компаниите да се конкурират при еднакви условия и
добри работни условия.
10. Транснационалният обмен и сътрудничеството между националните трудови инспекции за предот
вратяване и разкриване на нелегалната заетост трябва да се разглеждат от мултинационална перспектива.
За тази цел трябва да се изг ради към ЕС Социална агенция за проучване и информиране (EU-SIA)..
11. Законодателството на ЕС трябва стриктно да прилага условията за посредническата заетост на
пазара на труда - временните трудови агенции, временните назначения, командированите - или след като
работниците, които са наети от посредници като че ли те не се ангажират законово. Едно от правилата
трябва да бъде работодателят да плаща всички разноски, ако използва посредници и да няма право да ги
приспада от заплатата на работника.
12. Европейската законодателна инициатива за борба срещу компании "пощенски кутии".
Как да се финансира?
13. Финансирането на "Новото споразумение за Зелена и Социална Европа" и контрола върху общес
твения дефицит по предложение на няколко страни от ЕС и международни организации предложиха данък
върху финансовите транзакции и бонусите на мениджърите. EFBWW и BWI призовават институциите на
ЕС и правителствата да съдействат за въвеждането на тези такси с оглед осигуряване на работни места и
изграждане на ефективни мерки срещу промените на климата.

КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ
По икономически дейности за прилагане през 2010 г. (извлечение)
№		
по ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ред		
8.
Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели; производство на изделия
от слама и материали за плетене
23. Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон
25. Производство на мебели
36. Горско стопанство
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Код по
КИД2008 г.

Коефициент на трудов
травматизъм Ктт
(+ инв. и см.) чл. 55, ал.1

16

2,62

17
31
02

1,66
1,57
1,19
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Необходимо е да знаете

Как се създава, организира и работи
комитет по условия на труд
В търговски дружества и в други предприятия и
организации с повече от 50 работещи се учредяват
комитети по условия на труд (КУТ), а в предприя
тия и организации с персонал от 5 до 50 работещи
включително, както и в отделни структурни звена
на дружествата, предприятията и организациите се
изграждат групи по условия на труд (ГУТ). В по-го
лемите предприятия и организации с персонал
повече от 50 работещи числеността на комитетите
е не повече от 10 души и се избират по равен брой
представители на работодателя и представители на
работещите по безопасност и здраве на труда, с
мандат 4 години. Той може да се прекрати, ако се
поиска най-малко от 1/3 от общия брой работещи и
се приеме с мнозинство повече от 1/3 от присъства
щите на събранието на предприятието (дирекция
та).
Групата по условия на труд се състои от работо
дателя или ръководителя на съответното структур
но звено и един представител на работещите по
безопасност и здраве при работа.
Разликата между КУТ и ГУТ е само в броя на
членовете: КУТ - до 10 броя, според броя на персо
нала 4; 6; 8;10; ГУТ - 2 броя.
В работата на КУТ могат да бъдат привличани
представители на конт ролни органи, на службата
по трудова медицина и външни експерти.
Комитетите и групите по условия на труд всяко
тримесечие обсъждат цялостната дейност по опазва
не на здравето на работещите и предлагат мерки за
подобряването й, съобразно законодателството по
ЗБУТ.

Инж. Константин Ангелов ЧОЛАКОВ председател на СО на РДГ - Смолян, е новия
председател на Браншовия съюз по горско
стопанство към ФСОГСДП
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Обсъждат резултатите от оценката на професио
налния риск и анализите на здравното състояние на
работещите, докладите на службите по трудова
медицина и други въпроси, свързани с опазване
здравето и безопасността на работещите.
Обсъждат планираните промени в технологията,
организацията на труда предлагат решения за опа
зване здравето и осигуряване безопасността на
работещите с изменението на оборудването.
Следят за спазване на изискванията по Закона за
безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и трудовия трав
матизъм и професионалните заболявания, участват
в разработването на програми за обучение по
ЗБУТ.
Представителите в комитетите и групите се обу
чават задължително по програми, ред и изисквания,
определени с наредба на министъра на труда и
социалната политика и министъра на здравеопазва
нето (Наредба № 4 от 03.11.1998 г., обн. ДВ бр. 133
от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и доп.
бр. 85 от 17.10.2000 г. в сила от 17.10.2000 г.).
Представителите на работещите в КУТ и ГУТ
имат право:
- на достъп до наличната информация по усло
вия на труд, анализите на трудовия травматизъм и
професионалната заболеваемост, констатациите и
предписанията на контролните органи;
- да изискват от работодателя да предприема
необходимите мерки за отстраняване на опасности
те и ограничаване на риска;
- да се обръщат към контролните органи, ако
преценят, че работодателят не е предприел необхо
димите мерки и да участват в проверките на кон
тролните органи.
Работодателят осигурява на представители
те на работещите по безопасност и здраве при
работа необходимите условия, средства и време
за изпълнение на техните функции и права, как
то и съответното обучение и квалификация,
която се провежда в рамките на работното вре
ме, без това да се отразява на възнаграждение
то.
Представителите на работещите в КУТ и ГУТ
не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно
положение за действията им за осигуряване на
ЗБУТ.
КУТ и ГУТ работят в тясна връзка със специа
лизираните служби и отдели на предприятието,
които имат отношение към създаването на ЗБУТ.
Когато на един обект, работна площадка или
работно място се извършват работи и дейности от
няколко предприятия или организации се изг ражда
общ КУТ или ГУТ по ЗБУТ.
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Здравословни и безопасни условия на труд
Задължения на работниците за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд по чл. 126 КТ:
- да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- да спазват техническите и технологичните правила;
- да спазват вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречат на другите работещи да изпълн
яват трудовите си задължения;
- да съгласуват работата си с останалите работници и служители и да им оказват помощ;
- да изпълняват всички други задължения, произтичащи по силата на нормативен акт, колективен трудов
договор (КТД), трудов договор и от характера на работата;
- да се явяват на работа в състояние, позволяващо им да изпълняват възложените им задачи, да не упо
требяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество.
Задължения на работниците във връзка с безопасността и здравето при работа по чл. 34 ЗЗБУТ:
- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспор
тните средства и другото работно оборудване;
- да използват правилно предоставените им лични предпазни средства (ЛПС);
- да използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и да не ги изменят само
волно;
- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за обстановка, която може да
представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за неизправност в средствата за колективна защита;
- да съдействат на работодателя и на длъжностните лица при изпълнение на мероприятията за осигурява
не на ЗБУТ и на предписанията, дадени от контролните органи.
За длъжностните лица и за работниците длъжностната характеристика е този вътрешен акт, който конкрет
но им възлага задължения и отговорности по здраве и безопасност при работа, пренесени от нормативните
актове и съобразени със спецификата на предприятието.
Работниците не биха изпълнили своите задължения добре, ако не разполагат с длъжностна характеристи
ка, вътрешни правила по ЗБУТ (чл. 277 КТ) и инструкции за безопасна работа по чл. 166 от Наредба № 7 от
23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и
при използване на работното оборудване (многократно изменяна и допълвана).
Длъжностната характеристика определя на длъжностните лица задължения и отговорности по КТ, ЗЗБУТ,
Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. и от правилниците и наредбите, касаещи тяхната дейност.
Това би могло да стане, като тези задължения се включат във вътрешните правила, а с характеристиката
се изисква тяхното изпълнение.

Трудоустроените имат закрила при уволнение
ВЪПРОС: "Трудово-експертната лекарска комисия ме освидетелства на 41 % нетрудоспособ
ност без право на пенсия по инвалидност. Имам ли
право на закрила при уволнение, след като съм час
тично нетрудоспособен?"
ОТГОВОР: Имате право на закрила при уволне
ние на изрично посочените основания в Кодекса на
труда, въпреки че нямате група инвалидност.
Необходимостта от преместване на работника
(служителя) с намалена работоспособност на друга
подходяща работа или на същата работа при облекче
ни условия, характерът на работата, срокът на премес
тването се определят по предписание на здравните
органи. Предписанието за трудоустрояване задължава
работника (служителя) да не изпълнява работата, от
която се премества, а работодателят - да не го допуска
до тази работа.
Трудоустроеният работник (служител) има право
на закрила в случаите на прекратяване на трудовия
договор от работодателя поради закриване на част от
предприятието или съкращаване на щата; при намал
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яване на обема на работата; при липса на качества на
работника (служителя) за ефективно изпълнение на
работата и при промяна на изискванията за изпълне
ние на длъжността, ако работникът (служителят) не
отговаря на тях, както и при дисциплинарно уволне
ние, Законът има предвид всички трудоустроени работ
ници (служители), независимо от степента на загуба
на трудоспособност и от срока на трудоустрояване.
Закрилата действа за целия срок на трудоустрояване
то, когато е срочно, или за постоянно, ако трудоус
трояването, в зависимост от естеството на намалената
трудоспособност, е безсрочно.
Трудоустроеният може да бъде уволнен само с
предварително разрешение от инспекцията по труда за
неговия конкретен случай. Преди да поиска това раз
решение работодателят е длъжен да вземе и мнението
на трудово-експертната лекарска комисия. Без него
уволнението е незаконно. Инспекцията по труда може
да се съгласи или да не приеме мнението на ТЕЛК, но
представянето му е задължително.
Справка: Чл. 317 и чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Кодекса на труда
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Това може би ви интересува
УКАЗАНИЯ относно прилагането на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда
за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време,
в икономическите сектори "Индуст рия" и "Услуги"
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Чл. 413-415 КТ, чл. 5-6 ПМС № 44 от 19.02.2009 г.
Постановление № 44 на Министерския съвет от
19.02.2009 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2009 г.) опре
деля условията и реда за изплащане на компенсации
на работници и служители, за които е установено
непълно работно време, от икономическите сектори
"Индустрия" и "Услуги".
Работодателят подава декларациите на работни
ците и служителите, кандидатстващи за изплащане
на компенсации и документите по чл. 5, ал. 2 от Пос
тановлението, в Дирекция "Бюро по труда (Д"БТ"),
обслужваща територията по месторабота на наетите
лица. Към заповедта за установяване на непълно
работно време работодателят прилага информация за
трите имена, длъжността и мястото на работа на
работниците и служителите, подали декларации.
Работодателят прилага към статистическия фор
муляр - образец СЕ 01022, декларация за списъчния
състав на персонала към момента на кандидатстване.
Удостоверението за актуално състояние на рабо
тодатели, които не са се пререгистрирали в Агенция
та по вписвания, както и удостоверението от съответ
ната териториална дирекция на НАП за наличието
или липсата на задължения, следва да е издадено в
едномесечен срок преди датата на подаване на доку
ментите.
До изтичане на 14-дневния срок за подаване на
декларациите и документите в Д"БТ" по обявената
процедура, работодателят може да отстрани непъл
ноти и/или неточности в тях.
За всеки работодател, подал декларации и доку
менти за кандидатстване, Д"БТ" изпраща до Дирек
ция "Инспекция по труда"(Д"ИТ") по месторабота на
кандидатстващите работници и служители, запитване
за наложени санкции или глоби по чл. 413, ал. 3, чл.
414, ал. 2 и чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през
последните 6 месеца преди датата на кандидатстване.
Когато седалището на работодателя е различно от
местоработата на кандидатстващите работници и
служители, съответната Д"БТ" изисква информация
относно наложени санкции или глоби от Д "ИТ" по
седалище на работодателя. Д "ИТ" предоставя на Д
"БТ" информация за работодателите, на които са
наложени санкции или глоби, в срок до два работни
дни от запитването.
С цел запазване на предвидените с постановление
то срокове, обменът на предварителна информация
между териториалните поделения на Агенцията по
заетостта (АЗ) и ИА "ГИТ" се извършва по факс или
по електронна поща. До датата на провеждане на
заседанието на Съвета за сътрудничество, Д "ИТ"
представя писмена информация за наложени санкции
и глоби на работодателите.
Директорът на Д "БТ" свиква Съвета за сътрудни
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чество за разглеждане и оценяване на подадените доку
менти в тридневен срок след изтичане на 14-дневния
срок по чл. 5, ал. 2 от Постановлението.
Съветът за сътрудничество разглежда всички дек
ларации и документи, подадени в срок, като до оце
няване се допускат тези, които отговарят на изисква
нията. Документите се оценяват по скалата на крите
риите, съгласно приложение № 4 от Постановление
то. За всеки комплект документи се попълва оценъ
чен лист. Съветът за сътрудничество съставя прото
кол, в който се вписват получените оценки, на база
оценъчните листове и информация за документите,
които не са допуснати до оценяване. Разгледаните и
оценени от Съвета за сътрудничество документи,
оценъчните листове и протоколът се предоставят на
съответната Комисия по заетост към областния
съвет за развитие чрез директорите на Д "БТ", в срок
не по-късно от 3 дни след срока по чл.6, а. 1 от Пос
тановлението.
На заседанието на комисията по заетост директо
рът на Дирекция "Регионална служба по заетостта"
(ДРСЗ) предоставя информация за оценените доку
менти, за получените точки при оценяването, както и
за финансовите средства, разпределени за съответна
та област. Комисията по заетост прави общо класи
ране за областта за оценените от Съветите за сътруд
ничество документи в рамките на разпределените
финансови средства за съответната област. Не се
допуска одобряване на декларации за част от работ
ниците и служителите на един работодател.
В случаите, когато разпределените финансови
средства за областта са достатъчни за изплащане на
компенсации само на част от работниците и служите
лите на един работодател, директорът на ДРСЗ уве
домява писмено изпълнителния директор на АЗ за
необходимостта от осигуряване на допълнителни
средства за компенсации на всички подали деклара
ции работници и служители на този работодател.
При необходимост и при наличие на недостиг или
неусвоени финансови средства, изпълнителният
директор на АЗ прави мотивирано предложение до
министъра на труда и социалната политика за прена
сочването им от една област към други области.
Директорите на Д "БТ" издават решение за одо
бряване или неодобряване на декларациите на канди
датите по образци, утвърдени със заповед на изпъл
нителния директор на Агенцията по заетостта.
Директорът на Д "БТ" уведомява чрез работода
теля работниците и служителите, които не са одобре
ни за изплащане на компенсации, в срок 3 дни от
получаване на предложението на Комисията по зае
тост към областния съвет за развитие.
Д "БТ" предоставя на Д "ИТ" списък на работода
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телите, чиито работници и служители са одобрени за
изплащане на компенсации, за контрол по изпълне
ние на Постановлението.
След приключване на класирането от Комисията
по заетост към областния съвет за развитие, цялата
документация за кандидатстване и оценяване на кан
дидатите се връща обратно в Д "БТ", за съхранение
и проверки при необходимост.
Дирекции "Бюро по труда" изплащат безкасово

компенсациите на работниците и служителите, като
за целта разкриват дебитни карти персонално за все
ки работник и служител в съответна обслужваща
банка. Разкриването на дебитните карти е безплатно
за работниците и служителите.
Сумите се изплащат ежемесечно в срок до 5
работни дни след получаване на информация от стра
на на работодателите за фактически отработеното
време за всеки работник и служител.

ВАУЧЕРНОТО ОБУЧЕНИЕ - ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ И БАЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" (ОП "РЧР")
Ваучер за обучение - в страте
гията Европа 2020 акцент се пос
тавя на Програмата за нови уме
ния при създаване на работни
места, изразяващи се в осигур
яване на средства от Европейски
те фондове за обучение чрез вау
чери и създаване на секторни
фондове за обучение и квалифи
кация, наблюдавани от социални
те партньори.
По ОП "РЧР" е разг раничена
на Приоритетна ос 1 "Насърчава
не на икономическа активност и
развитие на пазар на труда, насър
чаващ включването - под наиме
нование "Развитие", чиято цел е
извършване на обучение за при
добиване или повишаване на про
фесионалната квалификация на
безработни лица, регист рирани в
Бюрата по труда, с оглед тяхното
последващо включване в заетост.
В тази група за обучение прио
ритетно се включват:
- лица, освободени от работа
след 01.11.2008 г. по различни
причини (преструктуриране, на-
маляване обема, закриване на
част);
- регист рирани безработни
лица над 50-годишна възраст;
- безработни младежи до 29
годишна възраст;
- продължително безработни
лица.
По Приоритетна ос 2 на прог
рамата - "Повишаване на произ
водителността и адаптивността
на заетите лица" се прилагат две
процедури за предоставяне на
директно и безвъзмездно финан
сова помощ.
1. Процедура "АЗ МОГА" за заети лица по трудов договор
или самонаети лица, да се включ
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ват в курсове за придобиване на
професионална квалификация
или на ключови умения, с оглед
повишаване пригодността им за
заетост или даване възможност
за кариерно развитие.
2. Процедура "АДАПТИВ
НОСТ" - работниците, които са
заети на непълно работно време,
като целта е да се ограничат
масовите съкращения и напуска
нето на работници и служители,
които по икономически причини
не могат да заработят пълна зап
лата. Тази група ще получат вау
чери за професионална квалифи
кация и месечни стипендии за
периода на обучението, който е
не по-дълъг от шест месеца.
Всяко лице от целевата група,
без значение дали и заето или
безработно, има право за периода
на изпълнение на ОП "РЧР" да
получи само един ваучер за обу
чение по професионална квали
фикация и само един ваучер за
обучение по ключови компетен
тности.
В случай, че обучението на
едно лице не се осъществи пора
ди неговото поведение, лицето
следва да заплати стойността на
получения ваучер на доставчика
на услугата.
Представителите на целевите
групи, безработни лица или заети
лица, подават заявление до съот
ветните териториални структури
на Агенцията по заетостта и в
случай, че отговарят на обявени
те критерии за допустимост,
получават ваучери за професио
нално обучение и/или за обучение
за придобиване на ключови ком
петентности.
Получателят на ваучера го

предоставя на избрания от него
доставчик на услуги за включва
не в конкретния вид обучение.
Доставчикът на услуги е
задължен в двумесечен срок от
получаване на заявката от Дирек
ция "Бюро по труда" и предвиде
ните ваучери да започне съответ
ното обучение и да го проведе с
високо качество и спазване на
нормативните разпоредби и дър
жавните образователни изисква
ния в сферата на професионално
то обучение.
Повече информация може да
получите на интернет страницата
на Агенция по заетостта: www.
az.government.bg, както и да
изтеглите от там заявление за
кандидатстване или да го вземете
от Бюро по труда.
Комплектът документи се
подава в Дирекция "Бюро по тру
да" по местоживеене или место
работа. Той съдържа:
- попълнено образец-заявле
ние за кандидатстване;
- копие от личната карта;
- копие от диплома за завър
шено образование;
- удостоверение (свидетелство
за преминат курс за придобиване
на професионална квалификация
- ако има такъв).
Заетите в горското стопанство
могат да кандидатстват по тази
програма само по ключови ком
петенции.
Необходимо е активизиране
на синдикалните ръководства по
места за подпомагане на нашите
членове за кандидатстване, както
и за връзка с работодателите, с
оглед по-голям обхват на заетите
за повишаване на тяхната квали
фикация.
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Със скромно тържество КНСБ отбеляза двадесетата си годиш
нина.
Синдикатът ни беше уважен лично от президента на РБълга
рия, министъра и зам. министъра на труда и социалната политика,
други членове на правителството, представители на работодател
ски организации, на политически сили, на КТ"Подкрепа" и др.
Президентът на КНСБ проф. д-р Желязко Христов в словото си
подчерта: "На 18 февруари 1990 г. ние обявихме нашата независи
мост, обявихме, че собственото лице на синдикализма е защитата
на интересите на наемния труд. Това остана
наше кредо и верою през годините. В усло
вията на динамични промени КНСБ, насле
дила 100 годишните традиции и ценности на
синдикализма в България, се върна към
автентичните си корени и се обърна с лице
към хората на труда."
Президентът на Конфедерацията не про
пусна да подчертае ролята, всеотдайността и
неуморния дух на синдикалните лидери и
активисти, на всички синдикални членове,
благодарение на които КНСБ премина през
изпитанието на времето и може да се гордее
със извървяния двадесет годишен период.

Информационен материал, представен
пред медите, по повод обсъждането на мандат
за участието на КНСБ в обществен дебат
по развитието на пенсионната реформа
По представените от минис
тър Младенов предложения за
дебат по постигането на устойчи
вост и модернизация на пенсион
ната система, ИК на КНСБ реши:
КНСБ да участва активно в
обществения дебат по промените
в пенсионната система, като
отстоява своите позиции и се
бори за разумен и справедлив
баланс между финансова и
социална устойчивост в мерките,
които следва да се предприемат,
с оглед тежките предизвикателс
тва пред пенсионната ни система.
Конфедерацията категорич
но подкрепя архитектурата и
модела на пенсионната систе
ма - "сигурност чрез многооб
разие", заложен със законода
телството от 1999 г. и ще
отстоява своята подкрепа на
солидарния първи стълб и
неговата водеща роля при обе
8

зпечаване на пенсионна защи
та на населението.
КНСБ е готова да участва в
дебат за модернизация на пен
сионната система с ясна цел размерът на пенсията да дос
тигне 75% от заплатата (60%
от солидарния стълб + 15% от
втория стълб).
- Крайно негативно е влияние
то на едностранните политически
решения, които са свързани с
драстичното намаление на оси
гурителните вноски за пенсии и
за ДОО, водещи до неимоверни
размери на дефицитите в систе
мата. Синдикатът ще настоява
за незабавен отказ от планира
ните от правителството нама
ления на осигурителните внос
ки, в т.ч. и за прехвърлянето
им към втория стълб, както и
обявяване на 2-процентното
намаление през 2010 г. валид

но до края на годината;
- Конфедерацията ще се бори
за известно възстановяване на
намалените размери на осигури
телната вноска за пенсии, за
сметка на разумно премерени
намаления на данъци с цел стаби
лизиране на двата задължителни
стълба на пенсионното осигур
яване.
- Поддържа се тезата, че
отпускането на инвалидна пенсия
от фонд "пенсии" на ДОО следва
да се обвързва с произнасяне на
органи с медицински компетен
ции на подчинение на НОИ;
- Ще се подкрепя идеята за
необходимост от разработване на
механизми за осигуряване на т.н.
"дългосрочна грижа".Да се заяви
готовност за участие в проучване
на опит и нормативно разработ
ване на идеята, което да съдържа
възможности за влияние на син
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дикати и работодатели чрез
колективно договаряне или други
инициативи.
- КНСБ подкрепя отпадане
то на т.н. "таван на пенсиите"
при внимателна преценка на
момента на въвеждане и въз
действието на мярката.
- Счита за категорично неп
риемливо хора, които са се оси
гурявали по 37 и 34 години /спо
ред сегашните условия/ да не
могат да получат минималният
гарантиран размер на пенсията и
да бъдат директно препращани
към системата на социалното
подпомагане.
- КНСБ ще поднови искането
за драстични законодателни мер
ки срещу отклоняването или
укриването на осигурителни
вноски от страна на осигурители
в частния сектор, като деянието
се квалифицира като престъпле
ние. В тази връзка ще предложи
да се преразгледат параметрите
на сравнително по-либералния
подход на осигуряване на т.н.
самоосигуряващи се, като се

отчита спецификата на отделните
професионални групи;
- Да се разработи механизъм
за определяне на минималната
работна заплата за страната, кой
то да отчита и връзката на тази
заплата с размера на гарантира
ния минимален размер на пенсия
та за трудова дейност.
- КНСБ се противопоставя
категорично на увеличение на
пенсионната възраст, включи
телно и с решение на Коорди
национния съвет.
В този вид предложението
за промени на осигурителния
стаж е неприемливо. Обсъжда
нето на варианти за промени в
изискванията за осигурител
ния стаж трябва да се обвърже
със следните задължителни
условия:
- Категорични нормативни и
други гаранции за предприемане
то на специални мерки за заетос
тта на т.н. възрастни работници.
- Промени в КТ, които да оси
гуряват допълнителна стабил
ност на правоотношенията на

работниците и служителите в
предпенсионна възраст.
- Нормативните решения за
нови изисквания да се обвързват
с изгода за осигурените - по-ви
сок процент в размера на пенсия
та, разширяване на признатите
периоди трудов стаж /отпуски,
безработица и пр./, които да са в
полза на засегнатите осигурени
лица при допълнително изисква
ния осигурителен стаж
- КНСБ ще предложи норма
тивен регламент за т.н. "гъвкаво
пенсиониране", което ще се
обвърже с мерки за заетост и
недопускане на загуби в размера
на пенсията на онези осигурени
лица, които ще пожелаят да се
възползват от такъв механизъм.
- Новите изисквания да се при
лагат постепенно и плавно
Анализите, оценките и пред
ложенията на представителите на
КНСБ в публичния дебат ще се
придържат към принципите и
ценностите, заложени в утвърде
ните политики на ръководните
органи на КНСБ.

ТЕХНОМЕБЕЛ 2010
От 23 до 27 март 2010 г. В Интер Експо Център - София се проведе най-голямата в България
специализирана изложба за материали, машини и оборудване за дървопреработване и мебелно
производство ТЕХНОМЕБЕЛ.
Над 90 фирми представиха продуктите на 385 компании изложители и подизложители от
24 държави, сред които България, Италия, Германия, Швеция, Австрия, Турция, Гърция, Пол
ша, Испания и други страни.
В изложбените зали на Интер Експо Център можеха да се видят:
- Дървообраобтващи машини и машини за мебелното производство;
- Оборудване и консумативи;
- Материали и аксесоари за производство на мебели и за повърхностна обработка на дърво;
- Мебелен обков и механизми
- Детайли и елементи.
Паралелно с ТЕХНОМЕБЕЛ, за втора поредна година се проведе и специализираната излож
ба за лесовъдство, горска техника и технологии - ТЕХНОФОРЕСТ.

НАГРАДА
ЗА СЕДМИЦАТА
НА ГОРАТА
Наградата “За активна синдикална дейност и социално
партньорство” за 2010 година Управителният съвет на
Федерацията присъди на инж. Марьо Велев МАРКОВ председател на РСС по горско стопанство - Стара Загора
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В помощ на синдикалните ръководства

В помощ на сидикалните дейци при подготовката
на проекта за Правилник на вътрешния трудов ред
За разпределението на работното време
Правната уредба за работното време в нашето
трудово законодателство е богата. Тя дава на рабо
тодателя възможности за гъвкави решения, с цел
по-добра организация на труда.
Разпределението на работното време се уста
новява с Правилника за вътрешния трудов ред
(ПВТР) на предприятието (чл. 139, ал. 1 КТ). В него
се определя: началният и крайният час на работното
време; началото и края на обедната почивка; про
дължителността и разпределението на регламенти
раните почивки за отдих и възстановяване по време
на работа; системата за конт рол за спазване на
работното време; редуването на смените и т.н.
Когато в предприятието има учредена синдикална
организация, работодателят е задължен да покани
нейните органи да участват в подготовката на
проекта на ПВТР (чл. 37 КТ). ПВТР не може да
противоречи на КТ и на подзаконовите актове по
прилагането му.
I.1. Ненормиран работен ден за служителите по
трудово правоотношение (ТПО), съгласно Кодекса
на труда след последните изменения (ДВ, бр.
108/2008 г.).
Ненормираният работен ден е учреден в чл. 139а
КТ - нов (ДВ бр. 48/2006 г.) До приемането на чл.
139а КТ уредбата на въпросите на ненормирания
работен ден се съдържаше в разпоредбата на чл.
139, ал. 4 КТ (отменена).
Какво представлява ненормирания работен ден
(НРД)? При ненормирания работен ден законода
телят е установил задължение за определена кате
гория работници и служители при необходимост да
изпълняват трудовите си задължения и след изтича
не на редовното работно време. Ненормиран е
работния ден не защото за работещите при него не
е установена нормална продължителност на работ
ното им време за деня. Точно обратно, за работни
ците и служителите, заемащи длъжности, за които
работодателят е установил ненормиран работен
ден, на общо основание се прилага разпоредбата на
чл. 136, ал. 3 КТ - съгласно която нормалната про
дължителност на работното им време през деня е
до 8 часа. Но поради особения характер на работа
та, която те извършват, работният ден може да про
дължи извън установената за него нормална про
дължителност. В разпоредбата на чл. 139а, ал. 4 КТ
е посочено изрично "при необходимост". Това без
спорно означава, че по-голямата продължителност
на работното време в никакъв случай не следва да
бъде ежедневие, а само при определени периоди и
наложила се поради конкретни обективни причини.
От тук следва изводът, че особеният характер на
работата означава, че по своето естество тя е така
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ва, и за нея трудно би могло трайно да бъде норми
рано работното време през деня. Затова работода
телят, който познава специфичния характер на
всяка длъжност въз основа най-вече на длъжностна
та характеристика за нея, и конкретните условия,
при които тя се осъществява в предприятието,
може да определи най-правилно длъжностите, за
които се установява ненормиран работен ден.
И в предишната и в сегашната уредба, работода
телят установява НРД само за някои длъжности,
след провеждане на задължителни консултации с
представителите на работниците и служителите. В
ал. 1 на чл. 139а КТ вече изрично са конкретизирани
представителите на работниците и служителите това са представителите на синдикалните организа
ции и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ.
Какво значи консултации? Консултирането озна
чава, че работодателят трябва да изслуша станови
щата на посочените пердставители за длъжностите,
които той предлага. Решението обаче, за кои от тях
ще се въведе НРД окончателно се взема от работо
дателя. С ал. 3 на чл. 139а КТ се уточнява: "Списъ
кът на длъжностите, за които се установява НРД се
определя със заповед на работодателя".
Логично е тази заповед да е писмена. В закона не
е определен срокът, за който този списък действа.
Но като се има предвид същинското му предназна
чение, може да се направи изводът, че по всяко вре
ме той може да бъде изменян от работодателя
предвид новооткритите или променени длъжности,
които могат да бъдат определени като такива с
"особен характер" по смисъла на ал. 1 и ал. 3 на чл.
139а КТ.
Със Закона за изменение и допълнение на КТ
(ДВ бр. 108/2008 г.) беше приета нова ал. 2 на чл.
139а КТ, съгласно която "не може да се установява
НРД за работниците и служителите с намалено
работно време". Забраната е въведена по един кате
горичен и ясен начин.
Съгласно чл. 137, ал. 1 КТ, намалено работно
време се установява за две категории работници и
служители:
1. Работници и служители, които извършват
работа при специфични условия и рискове за живо
та и здравето им не могат да бъдат отстранени или
намалени, независимо от предприетите мерки, но
намаляването на продължителността на работното
време води до ограничаване на рисковете за тяхно
то здраве.
2. Работници и служители ненавършили 18 годи
ни.
Видовете работи, за които е установено намале
но работно време, са определени с Наредбата за
определяне на видовете работи, за които се уста
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новява намалено работно време, приета с ПМС №
267 от 12.12.2005 г. /ДВ бр. 103 от 23.12.2005 г.,
изм. бр. 68 от 2006 г. И бр. 67 от 2009 г./. В чл. 2 от
Наредбата са установени работите, при извършва
нето на които работниците и служителите имат
право на 6-часов работен ден, а в чл. 3, в т. 1-27 всички видове работи, производства и дейности,
при които извършващите ги работници и служите
ли имат право на 7-часов работен ден.
С разпоредбата на чл. 305, ал. 3 КТ на работни
ците и служителите ненавършили 18 години е въве
дено работно време - 35 часа седмично и 7 часа
дневно.
С новата ал. 5 на чл. 139а КТ законозателят е
закрепил правото на работниците и служителите на
почивка не по-малка от 15 минути, в случаите, кога
то продължават да изпълняват трудовите си задъл
жения след изтичане на редовното работно време.
Тази почивка е извън почивките по чл. 151 КТ.
С ал. 6 на чл. 139а КТ законодателят е установил
забрана в случаите на полагане на труд, след изти
чане на редовното работно време, да се нарушава
непрекъснатата минимална междудневна почивка /
чл. 152 КТ/ и седмична /чл. 153 КТ/ почивки, уста
новени с КТ.
Работниците и служителите, за които е устано
вен НРД работят само на подневно отчитане на
работното време. С императивната /задължителна
та/ разпоредба на чл. 142, ал. 3 КТ не се допуска
сумирано изчисляване на работното време за тази
категория работници и служители.
С новата разпоредба на чл. 139а КТ законода
телят по категорично ясен начин е определил, че
работата над редовното работно време, която
извършват работниците и служителите с НРД в
работните дни на седмицата се компенсира с допъл
нителен платен годишен отпуск /чл. 156, ал. 1, т. 2
КТ/. Минималният размер на този отпуск е 5 работ
ни дни. Максималният размер на този отпуск се
договаря с КТД или между страните на индивидуал
ния трудов договор. С Браншовия колективен тру
дов договор на работещите в горския бранш е дого
ворено - 8 работни дни. Като се има предвид ком
пенсаторният характер на този отпуск, следва изра
ботените общо часове при условията на НРД да
съответстват на дните на допълнителния платен
годишен отпуск, който ще ползва съответния слу
жител. Извършената работа в почивните и празнич
ните дни, видно от ал. 6, се определят като положен
извънреден труд. Този труд се изплаща с увеличе
ното възнаграждение в размерите, посочени в чл.
262 КТ или с договореното в КТД.
2. Ненормирано работно време /НРВ/ за слу
жители по служебно правоотношение /СПО/, съг
ласно ЗДСл
По своята фактическа същност НРВ представл
ява задължение за работа извън, над, повече от 8-те
часа дневно работно време, определено по чл. 49,
ал. 1 ЗДСл. Чл. 50 от ЗДСл определя: "При необхо
димост държавният служител е длъжен да изпълн
ява задълженията си и след изтичането на работно
то време, без да се нарушава междудневната и
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междуседмичната почивка. Продължителността на
НРВ не се определя от закона. НРВ започва непос
редствено след изтичане на редовното работно вре
ме. Колко ще продължи зависи от конкретната
"необходимост". Крайният час не може обаче да
нарушава мемждудневната 12-часова почивка /чл.
53 ЗДСл/. Следователно НРВ може да бъде от 1 до
4 часа дневно. Не може да се нарушава и междусед
мичната почивка от 48 часа /чл. 54 ЗДСл/.
За наличие на необходимост се приема обектив
на служебна ситуация, свързана с дейността и на
длъжността, заемана от конкретния държавен слу
жител, която обективно налага той да продължи да
изпълнява служебните си задължения и след изти
чането на редовното работно време. Няма необхо
димост от съгласието на държавния служител.
Чл. 50, ал.2 ЗДСл урежда правото на допълните
лен платен годишен отпуск за работа в условията
на НРВ. Този отпуск е различен от предвидения в
чл. 56, ал. 3 допълнителен платен годишен отпуск
за съответната длъжност, посочен с приложение №
7 към чл. 25 от Наредбата за служебното положе
ние на държавните служители. Изпълнението на
задълженията извън редовното работно време не
води до повишаване на заплатата или до заплащане
на допълнителни възнаграждения /чл. 67, ал. 3
ЗДСл/. Законодателят е възприел да компенсира
това изпълнение на задълженията чрез допълните
лен платен годишен отпуск /ДПГО/ в размер до 12
дни. Колко точно дни ДПГО ще има право да полу
чи съответния държавен служител, който е работил
в режима на НРВ, ще зависи от органа по назначе
нието. С ал. 3 на чл. 50 ЗДСл. Законът го задължава,
освен реда за изпълнение на задълженията извън
работното вреве, да определи и начина за конкрети
зиране на размера на ДПГО. Например да се разра
боти таблица, в която срещу определен брой часове
на изпълнение на служебните задължения в усло
вията на НРВ да има определен брой дни платен
отпуск.
II. Освен подневно, всеки работодател може да
установява и сумирано изчисляване на работното
време. В тези случаи изчисляването на работното
време става не по дни, а седмично, месечно или за
друг календарен период, който не може да бъде
по-дълъг от 6 месеца /чл. 142, ал. 2 КТ/.
Право на работодателя е да определи календар
ния период на отчитане на работното време, разра
ботването на графиците за отделните звена, отраз
яването на дневните и нощните часове.
След 31.03.2001 г. /с измененията на КТ - ДВ бр.
25 от 2001 г./ работодател, който преценява, че е
целесъобразно да въведе сумирано изчисляване на
работното време, може да го стори, като спазва
основните изисквания на КТ за режима на труд и
почивка, осигурява минималната междудневна /чл.
152 КТ/ и междуседмична /чл. 153, ал. 1 КТ/ почив
ка. Единственото изключение, което остана е забра
ната за прилагане на сумирано изчисляване на
работното време за работници и служители, които
работят при условията на ненормиран работен ден /
чл. 142, ал. 3 КТ/.
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III. С ПВТР може да се установи работно време
с променливи граници /чл. 139, ал.2 КТ/.Харакерно
за променливото работно време е, че работникът
или служителят сам избира началото на работното
си време. Границите, в които може да бъде изпол
звана свободата на работника или служителя сам да
определя продължителността и разпределението на
работното си време се определя от:
1. Задължението на работника или служителя
през определен период от време да бъде на работ
ното си място и да изпълнява работата си по трудо
вото правоотношение. Това е времето на задължи
телното присъствие предвидено в ал. 2 на чл. 139
КТ. То определя минималната продължителонст на
работното време през работния ден. То се определя
с ПВТР.
2. Изискването да не се превишава определена
максимална граница на работното време през
работния ден и през работната седмица /чл. 5, ал. 4
от Наредбата за работното време, почивките и
отпуските НРВПО/.
3. Изискването общата продължителност на
определеното за отчетния период работно време да
съответства на установеното с нормативните акто
ве или колективния трудов договор. Това е редовна
та продължителност на работното време, която по
начало е 8-часово дневно и 40-часово седмично
работно време.
Практиката показва, че установяването на работ
ното време с променливи графици трябва да бъде
предхождано от усъвършенстване организацията на
труда, подобряване на трудовата дисциплина,
повившаване общественото и трудово съзнание на
работниците и служителите.
IV. С ПВТР може да се въведе и режим на разпо
късаното работно време /чл. 139, ал.3 КТ/. Прекъс
ванията на работното време, при което работния
ден се разделя на две или три части с допълнителни
почивки наред с обедната са обусловени от характе
ра на работата, който не позволява непрекъснатото
й осъществяване или са необходими за по-голямо
удобство на обслужваните лица. Броят на прекъсва
нията не трябва да бъдат повече от две - в тях не се
включва обедната почивка - чл. 139, ал. 3 КТ и чл.
6, ал. 1 НРВПО. Продължителността на прекъсва
нията не трябва да бъдат по-кратки от 1 час /чл. 6,
ал. 1 НРВПО/, прекъсванията на работното време
не трябва да водят до нарушаване на минималните
непрекъснато междудневна и седмична почивка /чл.
6, ал. 2 НРВПО/.
Продължителността на работното време при раз
покъсания работен ден не може да надвишава зако
ноустановената продължителност на работния ден.
За да възникне задължение за работника или
служителя да работи при такъв режим, трябда да
бъде утвърден личният му график, в който се
посочва броят, продължителността и точното раз
пределение на прекъсванията на работа.
V. На основание чл. 139, ал. 5 КТ и чл. 2 и 4 от
Наредба № 2/22.04.1994 г., публ. бр. 38 от 1994 г./
за реда за установяване задължение за дежурство
или за разположение на работодателя и чл. 10
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НРВПО, работодателят може да организира рабо
тата на определени работници и служители под
формата на дежурство. То може да се въвежда как
то при подневно, така и при сумирано изчисляване
на работното време, независимо от продължител
ността на работното време - пълно, намалено или
непълно.
При дежурството работникът или служителят е в
предприятието на работното си място и е задължен
да изпълнява работата си по трудовото правоотно
шение. Дежурството се въвежда при необходимост
за изпълнение на задачи в рамките на установеното
за работника или служителя работно време извън
него /чл. 10 от НРВПО/.
Времето за дежурство се определя с месечен
график, утвърден от работодателя /чл. 4 от Наредба
№ 2 от 1994 г./. Независимо от формата на отчитане
на работното време - подневно или сумирано, про
дължителността на дежурството не може да нару
шава минималната продълителност на междуднев
ната и междуседмичната му почивка.
VI. Време на разположение на работодателя е
една от формите на разпределение на работното
време, уредено в чл. 139, ал. 5 КТ и чл. 3-5 от
Наредба №2/1994 г. В разпоредбата на чл. 4, ал. 1
от Наредба № 2 е посочено, че лицата които могат
да бъдат поставени в "разположение на работода
теля" се определят чрез договорености в колектив
ния трудов договор или чрез самия индивидуален
трудов договор, а критерият, по който се определят
е особеният характер на изпълняваната от тях рабо
та. Времето на разположение на работодателя озна
чава, че конкретният работник или служител се
намира в състояние на готовност незабавно да
изпълни трудовите си задължения при необходи
мост, преценена от работодателя и то във време,
извън работното за него време.
Времето, през което работникът или служителят
се намира на разположение, не се включва и не се
отчита като работно време. То обаче се заплаща
съгласно чл. 10 от Наредбата за структурата и орга
низацията на работната заплата /ДВ бр. 9 от 2007 г.,
в сила от 01.07.2007 г./ в размер не по-малък от 0,10
лв. С КТД на предприятието този размер може да
бъде увеличен според възможностите. В разпоред
бата на чл. 16, ал. 1, т.3 от БКТД за работещите в
горското стопанство през 2010 г. Е договорено: "За
времето, през което работникът или служителят е
на разположение на РДГ, ДГС и ДЛС за охрана на
горите от пожари чрез повикване от съответните
компетентни органи, се заплаща допълнително въз
награждение за всеки час или част от него в размер
на 25 на сто, а през националните празници - 50 на
сто от определената с индивидуалния трудов гово
ро часова заплата".
Съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 2, фактически
извършената работа през времето на разположение
се отчита и заплаща като извънреден труд. При
полагането на извънреден труд по чл. 4 на работни
ка или служителя се осигурява минималният раз
мер на непрекъснатата междудневна и междусед
мична почивка /чл. 3, ал. 5 Наредба 2/. Поради това
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времето на разположение извън територията на
предприятието се определя с месечен график,
утвърден от работодателя /чл. 4 от Наредба № 2/.
Съгласно чл. 5 от Наредба № 2 максималната
продължителност на времето на разположение на
работодателя не може да превишава:
1. Общо за един календарен месец - 100 часа.

2. За едно денонощие през работни дни - 12 часа.
3. През почивни дни - 48 часа.
На работниците и служителите не може да се
възлага да бъдат на разположение:
1. В два последователни работни дни и
2. В повече от два почивни дни в един календарен
месец.

ЗА ИНФОМАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ ОТ СИНДИКАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА

Препис-извлечение от П Р А В И Л А
за организацията и работата на Отраслов съвет
за тристранно сътрудничество "Целулозно-хартиена,
дървообработваща и мебелна промишленост"
II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ
Чл.9 /1/ Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество провежда редовни заседания един път на
всяко тримесечие.. Секретарят на съвета уведомява писмено участниците за мястото, датата и часа на
провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане
въпроси най-малко седем работни дни преди заседанието. Вносителят на материалите ги завежда в
деловодството на министерството, след което предоставя на секретаря по един екземпляр за всички
участници.
/2/ Въпроси, които не са предвидени за обсъждане могат да се разглеждат и без да са оповестени
предварително, ако за това има съгласие от страна на всички участници в заседанието.
/3/ За обсъждане на въпроси извън утвърдения график по искане на всеки от членовете му, ОСТС
провежда извънредни заседания. Когато по преценка на участника, поискал провеждането на извънредното
заседание, въпросите следва да бъдат спешно разгледани, заседанието се свиква не по-късно от 5 работни
дни от датата на постъпване на искането в ОСТС.
/4/ Секретарят на ОСТС осъществява контрол по изпълнението на графика и докладва в началото на
всяко тримесечие за неговото изпълнение.
..................
Чл.14. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество разглежда въпроси, спорове или конфликти
в отделни предприятия само след представяне на протокол със становище по проблема, подписан от
работодателя и/или синдикалните ръководства.
Чл.15. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество приема решения с общо съгласие на
присъстващите постоянни членове, а при тяхното отсъствие - на лицата, които ги заместват.
..................
Чл.17 /1/ По решение на ОСТС могат да се създават на паритетни начала комисии и/или работни
групи за съответния отрасъл, бранш.
/2/ Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество може да приеме правила за организацията на
работа на комисиите и работните групи и да определя мандата им.
/3/ Поименният състав на комисиите и работните групи се утвърждава от съвета.
III. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.20. В обхвата на тристранното сътрудничество в отрасловия съвет се включват въпросите,
свързани със:
 Стратегия за развитие на браншовете.
 Икономически проблеми, оказващи съществено влияние върху трудовите, осигурителните и
свързаните с тях отношения.
 Доходи, заетост, безработица и професионална квалификация.
 Спазване на колективните трудови договори и съдействие за уреждане на колективните трудови
спорове.
 Социалните аспекти при и след приватизацията и преструктурирането на предприятията.
 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Настоящите правила влизат в сила от 29.01.2010 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.1/2010
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Отговори на ваши въпроси:
Част от заплатата може да е според изработеното

Въпрос: "Работя в производс
твото по безсрочен трудов дого
вор. Част от заплатата ми е
определена като основна и е пос
тоянна сума. Другата част от
възнаграждението ми зависи от
заработката.
Има ли задължителни правила
за определяне на работната зап
лата?"
Отговор: Има общи задължи
телни правила за формиране на
работната заплата, които са в
Кодекса на труда, в Наредбата за
структурата и организацията на
работната заплата (НСОРЗ) и

Наредбата за договаряне на работ
ната заплата.
Няма пречка част от трудовото
възнаграждение да бъде определе
но според изработеното. Даже
възможността да се уговори
добавка към основната заплата
според трудовите резултати е
изрично записана в НСОРЗ.
С колективния трудов договор,
с вътрешните правила за работна
та заплата и/или с индивидуалния
трудов договор могат да се опре
делят допълнителни трудови въз
награждения за постигнати резул
тати от труда - текущо, за година

или за друг период; промени в
условията на труд с временен
характер, които водят до допълни
телно нервно-психическо натовар
ване, и в други условия, уврежда
щи здравето; участие в печалбата;
както и всякакви други доплаща
ния, които не противоречат на
закона. С договорите и вътрешни
те правила се определят и усло
вията за получаване, както и раз
мерите на допълнителните трудо
ви възнаграждения.
Справка: Чл. 13 от Наредбата
за структурата и организацията
на работната заплата.

Съгласно Закона за данъците
върху доходите на физическите
лица в облагаемия доход от трудо
ви правоотношения не се включва
обезщетението поради пенсиони
ране, т.е. то не подлежи на данъчно
облагане, но върху изплатено обе
зщетение за неползван платен
годишен отпуск се дължи данък.
Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодек
са на труда (КТ), брутното трудо
во възнаграждение за определяне
на обезщетенията по раздел II на
глава Х КТ (включително обезще
тенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224,
ал. 1) е полученото от работника
или служителя брутно трудово
възнаграждение за месеца, пред
хождащ месеца, в който е възник
нало основанието за съответното
обезщетение, или последното

получено от работника или служи
теля месечно брутно трудово въз
награждение, доколкото друго не е
предвидено.
Елементите на брутното трудо
во възнаграждение, от което се
определят обезщетенията по чл.
228 КТ, т.е. и обезщетенията по чл.
222, ал. 3 (поради пенсиониране) и
чл. 224, ал. 1 КТ (за неползван
платен годишен отпуск), са уста
новени с чл. 17, ал. 1 от Наредбата
за структурата и организацията на
работната заплата. В него се
включва и възнаграждението над
основната работна заплата, опре
делено според прилаганите систе
ми на заплащане на труда.
В тази връзка се счита, че средс
твата за работна заплата, които се
изплащат като част от приходите,
реализирани по договори с Нацио

налната здравноосигурителна каса
за изпълнени клинични пътеки, за
извършени дейности и изследва
ния от високоспециализираната и
специализираната извънболнична
помощ и приходите от медицин
ски и немедицински услуги, са
елемент от брутното трудово въз
награждение, от което се определя
размерът на съответните обезще
тения по Кодекса на труда.
Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 8 от
Закона за данъците върху доходи
те на физическите лица в облагае
мия доход от трудови правоотно
шения не се включва обезщете
нието по чл. 222, ал. 3 КТ. Това
означава, че обезщетението по чл.
222, ал. 3 КТ не подлежи на данъч
но облагане, но върху изплатеното
обезщетение по чл. 224 КТ се дъл
жи данък.

Въпрос: "В чл. 38 /1/от БКТД,
за минималния рамер на платения
годишен отпуск за работещите
от бранш "Горско стопаннство",
членове на СО, за кой трудов
стаж става въпрос, за този в
"системата на горите", по чл. 16
/6/ и /7/ или за общия такъв?"
Отговор: Разпоредбата на чл.
38 ал. 1 от БКТД за минималния
размер на платения годишен
отпуск за работещите в бранша,
членове на синдиката и присъеди
нили се има предвид само продъл
жителността на трудовия стаж и
професионалния опит, предвидени
в чл. 16, ал. 6 и ал. 7 от БКТД.
Извън случаите на предвидения
трудов стаж с чл. 16, ал. 6 БКТД,

при условие, че конкретен работ
ник или служител има и друг тру
дов или служебен стаж, той е длъ
жен да представи пред работода
теля съответните документи и
работодателят да прецени, дали
лицето е извършвало същата,
сходна или със същия характер
работа, длъжност или професия в
друго предприятие.
Напомняме, че при определяне
размерът на допълнителното тру
дово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален
опит (чл. 16, ал. 6 и 7 от БКТД)
работодателят отчита и предвиде
ните обстоятелства с чл. 12, ал. 4,
точки от 1 до 4 от Наредбата за
структурата и организацията на

работната заплата (НСОРЗ), прие
та с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.
Съгласно чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ
- условията, при които се зачита
сходният характер на работата,
длъжността или професията по ал.
4 се определят с колективен тру
дов договор на браншово равнище
или с вътрешните правила за
работната заплата в ДЛС Несебър.
Необходимо е да има пълно
съответствие при признатата про
дължителност на трудовия стаж и
професионален опит, за който се
изплаща допълнително трудово
възнаграждение и трудовия стаж,
необходим за определяне на мини
малния размер на платения годи
шен отпуск (чл. 38, ал. 1 от БКТД).
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Според ФСОГСДП недопусти
мо и несправедливо е да се допус
кат случаи, когато за допълнител
но трудово възнаграждение се

признават на основание чл. 16, ал.
6 и 7 от БКТД (например) - 16
години, а за определяне минимал
ният размер на платения годишен

отпуск - 20 години. Това ще дове
де до ощетяване на останалите
работещи в ДЛС.

Работодателят е длъжен да даде отпуск,
уговорен с колективния договор
Въпрос: Има ли право работо
дателят да ми откаже ползване
то на отпуск за тази година,
предвиден в колективния трудов
договор за майките с две или
повече от две деца?
Отговор: След като в КТД е
договорено работничките и слу
жителките, които работят в пред
приятието, да ползват специалния
отпуск, предвиден в закона за май
ките на две и повече деца, работо
дателят не може да откаже да го
предостави. Можете да ползвате
отпуска тогава, когато пожелаете
през годината, за която се отнася.
Освен това този отпуск може да се
отлага за следващата година.
Ако е уговорено в колективен
трудов договор, работничка или
служителка с две живи деца до
18-годишна възраст има право на
два работни дни, а работничка или
служителка с три и повече живи

деца до 18-годишна възраст - на 4
работни дни платен отпуск за всяка
календарна година. Този отпуск се
ползва, когато работничката или
служителката пожелае. Той не
може да се компенсира с парично
обезщетение, освен при прекрат
яване на трудовото правоотноше
ние.
Работничката или служителката
има право да ползва този отпуск,
включително за календарната
година, в която някое или всички
деца навършват 18-годишна въз
раст.
Ползването на отпуска може да
се отложи за следващата кален
дарна година от работодателя
поради важни производствени
причини или от работничката или
служителката, когато ползва друг
вид отпуск или по нейно искане
със съгласието на работодателя.
Когато отпускът е отложен или

не е ползван до края на календар
ната година, за която се отнася,
работодателят е длъжен да осигу
ри ползването му през следващата
календарна година, но не по-късно
от шест месеца, считано от края на
календарната година, за която се
полага.
А в случай, че работодателят не
е разрешил ползването на отложе
ния отпуск в този срок, работникът
или служителят има право сам да
определи времето на ползването
му, като уведоми за това работо
дателя писмено поне две седмици
предварително.
Неизползваният размер на
отпуска за две и повече деца може
да се използва от майката до прек
ратяване на трудовото правоотно
шение с този работодател.
Справка: Чл. 168 и чл. 176 от
Кодекса на труда

Из дейността на Федерацията
На 29.01.2010 г. в Министерство на икономика
та, енергетиката и туризма /МИЕТ/ се проведе
заседание на Отрасловия съвет за тристранно
сътрудничество "Целулозно-хартиена, дървооб
работваща и мебелна промишленост.
В работата на заседанието от страна на Федера
цията участваха упълномощените от Управителния
съвет представители: инж. Любка Антова - зам. пред
седател и инж. Людмил Стаменов - експерт.
Директорът на дирекция "Индустриални отноше
ния и управление на държавното участие" и замес
тник-председателя на Отрасловия съвет г-н Валентин
Груев изтъкна като причина за по-късния етап на
инстит уционализиране на диалога, структ урните
промени и оптимизирането на админист ративния
капацитет в Министерството.
На заседанието бяха обсъждани редица въпроси,
между които и намерението на МИЕТ за изготвяне на
секторни анализи, подпомагащи вземането на реше
ния за провеждане на секторни политики. Партньори
те се договориха за взаимен обмен на информация в
процеса на подготовка на тези анализи.
Представителите на ФСОГСДП информираха
Съвета за подписаните с работодателските организа
ции Споразумения за антикризисни мерки в трите
бранша и обосноваха необходимостта от включване
и на МИЕТ в решаване на проблемите, произтичащи
от кризата в страната и света.
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В резултат на проведената дискусия по всички
разглеждани въпроси, Отрасловият съвет за трис
транно сътрудничество взе слените решения:
По т.1 от дневния ред
Приема Правилата за организацията и рабо
тата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудни
чество "Целулозно-хартиена, дървообработваща и
мебелна промишленост".
По т.2 от дневния ред
1. Синдикалните и работодателските организации,
членове на съвета, да представят в министерството
мотивирани предложения за изготвяне на антикри
зисни мерки в съответните сектори. Същите да бъдат
предмет на обсъждане на следващото заседание.
2. От страна на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма да се представи на синдикал
ните и работодателските организации, членове на
съвета, списък на дружествата от системата на МИЕТ
в производство по несъстоятелност и списък на дру
жествата от системата на МИЕТ в процедура на лик
видация.
3. От страна на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма да се провери информацията
за дружества в регистъра на Агенцията по вписвания
та по подадени данни от синдикалните и работода
телските организации.
Препис-извлечение на Правилата отпечатваме
отделно в бюлетина.
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На 11.02.2010 г. в сградата на КНСБ беше про
веден "Информационен ден" на тема "С повече
познания на Европейските социални стандарти повече компетентност и ефективност на социал
ния диалог на пазара на труда".
Специално място в презентацията беше отделено
на разясняването и запознаването на синдикални
експерти и председателите на организациите с частта
от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" /ОП "РЧР"/ за обучение с ваучери.
Ваучерът е личен и може да се ползва за обучение
на безработни или повишаване на квалификацията на
заетите и безработните лица, по Списък към Аге
нцията по заетостта за предлаганите специалности по
двете приоритетни оси на ОП "РЧР".
Насърчаване на икономическата активност и
развитие на пазара на труда - за предимно безработни
лица;
Повишаване производителността и адаптив
ност на заетите лица - за заетите лица и за самонае
тите или на непълен работен ден лица.
От ФСОГСДП в Информационния ден взеха уча
стие всички експерти.
Повече подробности за ваучерното обучение чете
те в Бюлетина.
***
На 10.03.2010 г. се проведе заседание на актуа
лизирания състав на Отрасловия съвет за трис
транно сътряудничество към Министерство на
земеделите и храните /МЗХ/.
От страна на Федерацията участваха председа
телят инж. Петър Абрашев и Николина Нанова юрист.
На заседанието бе разгледана и дискутирана
информация за бюджета на МЗХ.Обсъдени бяха и
въпроси, свързани със заетостта в структурите на
Министерството, както и стратегията за развитие,
изразена в конкретни политики.
Поради изразени несъгласия от страна на
ФСОГСДП и ФНСЗ към КНСБ по предоставените
информации и намеренията на МЗХ, бе взето реше
ние да се дискутират проблемите на извънредно засе
дание на 12.04.2010 г. по второстепенни разпоредите
ли с бюджетните кредити.
***
На 22.03.2010 г се проведе заседание на Коор
динационния съвет (КС) на КНСБ.
На заседанието бяха разгледани:
 Информация за хода на националните преговори
с правителството и работодателите;
 Отчетен доклад за дейността на КНСБ през 2009
година;
 Отчет за изпълнение на щата и бюджета на Кон
федерацията и проекти за щат и бюджет за 2010
година.;
 Информация за хода на кампанията по ваучерно
обучение и др.
След проведената дискусия, КС даде мандат на
ръководството на КНСБ за преговори с работодате
лите и правителството за приемане мерки за възста
новяване на икономиката от кризата, стабилизиране
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на заетостта и подобряване на жизненото равнище и
взе съответни решения по всички разглеждани въпро
си.
***
На 25.03.2010 г. се проведе заседание на Упра
вителния съвет (УС) на Федерацията. На него
бяха разгледани и обсъдени:
 Информация за състоянието в горския сектор и
структурната реформа;
 Доклад на Ревизионната комисия на Федерация
та за едногодишен ревизиран период;
 Бюджет и щат за 2010 година;
 Информация за обучението с ваучери;
 Справка за изразходване на средствата от
социалните фондове на Федерацията за 2009 г.
Участие в работата на УС взе и главния секретар
на ИАГ.
Инж. Маринова запозна членовете на УС със със
тоянието, проблемите и перспективите на отрасъла.
Последваха много мнения и въпроси, на които инж.
Маринова отговори с готовност и изчерпателно. На
база на проведената дискусия, ръководството на
Федерацията подготвя Позиция, която ще отнесе до
всички компетентни органи и ОСТС към МЗХ за взе
мане на съответни решения.
Заседанието премина при голяма активност и в
конструктивен дух.
***
На 29.03.2010 г. КНСБ, с подкрепата на фонда
ция "Фридрих Еберт" проведе семинар по пос
ледните промени в Кодекса на труда и свързаните
с тях промени в Закона за държавния служител,
Закона за насърчаване на зетостта, Кодекса за
социално осигуряване и Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
В него взеха участие представители на Федера
цията.
Чавдар Христов-изпълнителен секретар на КНСБ
обстойно представи новите изменения на КТ, публи
кувани в Държавен вестник бр. 103/2009 г. и бр.
15/2010 г.. Мотивира позицията и очерта опасенията
на КНСБ, които се залагат с някои нови разпоредби
в условия, че сериозни въпроси на трудовите отноше
ния не намират цялостно нормативно решение, а се
уреждат на парче.
Участниците в семинара - представители на феде
рации, отраслови и браншови съюзи и териториални
структури, изслушаха подробна информация за рабо
тата на КНСБ по трите споразумения с работодател
ските организации и МТСП, а именно:
 Споразумението за надомна работа;
 Споразумението за дистанционна работа;
 Споразумението за работа чрез Агенцията за
временна заетост.
Предвижда се първото и второто споразумение да
се подготвят през месеците юни и юли, а третото през месец септември. Основните проблеми, които
ще отстоява КНСБ и по трите споразумения е пости
гане на по-голяма гъвкавост при заетостта, обезпече
на с необходимата социална сигурност за работници
те и служителите.
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