
1ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.3/2010

В броя четете:
 Представителство на работниците и 
     служителите по българското законодателство
 Може ли работодателят да намалява заплатата 
     едностранно?
 Актове на МТСП (необнародвани) и друга 
     актуална информация
 Международни синдикални новини
 Отговори на интересуващи ви въпроси 
 и друга актуална информация

Ин фор ма цион ният бю ле тин е пред
наз на чен за ра бо те щи в гор ско то сто
пан ство, в дър вооб ра бот ва що то, ме бел
но то, це лу лоз нохар тие но то произ вод
ство, в от рас ло ви те науч ни ор га ни за ции 
и ин сти ту ти, как то и в дру ги срод ни 
дей нос ти и произ водс тва.

Чрез не го мо же да по лу ча ва те ак туал
на и по лез на ин фор ма ция, да обме няте 
опи т, да пра ви те съоб ще ния, да рек ла
ми ра те ва ша та про дук ция, да тър си те и 
пред ла га те тех ни ка, ма те риа ли и дру ги, 
да об явява те те ле фо ни и ад ре си за кон
так ти.

Зап ла ща не по спо ра зу ме ние.
За ин фор ма ция на всич ки ре дов ни 

чи та те ли на Ин фор ма цион ния бю ле тин 
це на та за 2010 го ди на ос та ва съ ща та.

Цената на годишния абонамент 
е 15 лева.

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
 Email: fsogsdp@abv.bg; fsogsdp@nug.bg

www.fsogsdp.bg

Ние сме синдикат 
със стогодишна история!
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Не на лишенията  
Да на работните места и растежа 

Фи нан со ва та кри за пос та ви Ев ро па в най-не за-
вид но то по ло же ние от 1930 до днес. 23 ми лио на 
ра бо те щи в Ев ро па, как то и ми лио ни дру ги граж-
да ни на ста рия кон ти нент са пос та ве ни на из пи та-
ние, кое то ес ка ли ра со циал но то нап ре же ние.

В та зи край на си туа ция еди нстве ния т от го вор 
на Ев ро пей ски те пра ви телс тва е "зат яга не на ко ла-
ни те" и сви ва не на об щес тве ни те раз хо ди кое то 
во ди до за ни жа ва не на со циал ни те стан дар ти.

Шо ко ва та те ра пия пред наз на че на да из ве де ико-
но ми ки те от кри за та има точ но об ра тен ефе кт и 
во ди към ре це сия по доб на на та зи от 1931. По ку-
па тел на та спо соб ност на на се ле ние то на мал ява и 
въз мож нос ти те за оз драв ява не на ико но ми ка та се 
топят.  Пред прие ти те мер ки са нес пра вед ли ви, тъй 
ка то са на со че ни към оне зи, кои то има т най-мал ка 
ви на за кри за та.

Пра ви телс тва та оба че не объ рна ха ни как во 
вни ма ние на то зи факт. Те за по ре ден път бяха 
ръ ко во де ни от па ни ка та и па зар ния ин стинкт и 
на ка за ха оне зи, кои то та ка или ина че стра дат най-
мно го от кри за та. 

Ор язва не то на пуб лич ни те раз хо ди да леч няма 
да съ жи ви па за ри те а по-ско ро ще по гу би крех кият 
рас теж, кой то се за беля зва към мо мен та и ще под-
дър жа ви со ко ни во то на без ра бо ти ца.

В со циа лен ас пект ни оча ква ед на из клю чи тел-
но теж ка зи ма.

Со циал на Ев ро па  е под ло же на на на тиск и то зи 
на тиск ще се уве ли чи, ако пра ви телс тва та се впус-
нат в преж дев ре мен ни мер ки и стра те гии за из ход 
от кри за та, кои то би ха има ли се риоз ни со циал ни 
пос ле ди ци.  Пра ви телс тва та ве че из хар чи ха сто ти-
ци ми лиар ди за да спас яват бан ки те, а къ де са 
па ри те необ хо ди ми за под си гур ява не на ус той чи во 
раз ви тие и рас теж.

1. Да се до раз вие Ев ро пей ският мо дел за ико но-
ми чес ко уп рав ле ние, ка то се въ ве дат но ви ме то ди 
на съ би ра не на средс тва осо бе но пос редс твом 
да нъч но об ла га не на фи нан со ви тран зак ции и 
бо ну си, чрез из да ва не то на Ев ро об ли га ции и раз-
ра бот ва не на по ли ти ки за ин вес ти ра не в ус той чи во 
со циал но раз ви тие.

2. ЕС трябва да се фо ку си ра вър ху мер ки за 
на мал ява не на без ра бо ти ца та, осо бе но сред мла ди-
те хо ра с нов план за въз ста нов ява не с обе м от 1% 
от БВП на ЕС. Ев ро па спеш но се нуж дае от раз ра-

бот ва не на ус той чи ва и ди на мич на ин дус триал на 
стра те гия ба зи ра на на нис ки въг ле род ни еми сии.

3. Да се въ ве де Ев ро пей ско ико но ми чес ко 
уп рав ле ние в за щи та на ра бо те щи те и ос нов ни те 
со циал ни ус лу ги, ка то се объ рне вни ма ние на бор-
ба та с ук ри ва не на да нъ ци от стра на на бо га ти те и 
при ви ле ги ро ва ни кла си, как то и с неп рием ли ви те 
сче то вод ни прак ти ки на ре ди ца бан ки и рей тин го-
ви аге нции, ка то нап ри мер Goldman Sachs. ЕС 
трябва да съз да де но ви ме то ди за за сил ва не на 
фис кал на та коор ди на ция и по добр ява не на фис кал-
на та проз рач ност.

4. ЕКП под каня ЕС да въ ве де Со циа лен Про то-
кол, кой то да га ран ти ра по-доб рия ба ланс меж ду 
еди нни я па зар и со циал ни те пра ва.

5. Да се ус ко ри въ веж да не то на ефи кас ни 
фи нан со ви ре гу ла ции, как то в Ев ро па та ка и в 
це лия свят.

6. Да се из гра ди ин тег ри ран Ев ро пей ски по ли-
ти чес ки под ход за от но ше ния та ни с раз ви ва щи те 
се стра ни и да се по доб ри меж ду на род но то сът руд-
ни чес тво.

Необ хо ди мо е спеш но да се бо рим за ед на 
по-со циал на Ев ро па, къ де то со циал ни те пре го-
во ри да не са под влас тни на па зар ни те прин ци-
пи и пра ви ла. Ние ис ка ме со циа лен прог рес и 
каз ва ме "спре те" ор язва не то на со циал ни те 
раз хо ди и "преус та но ве те" со циал ния дъм пинг.

Про ти во пос тав яме се на:
  Мер ки те за ог ра ни че ния в Ев ро па,
  Не си гур нос тта на ра бот но то място и без ра-

бо ти ца та,
  Де ре гу ла ция та на тру до ви те стан дар ти и 

со циал на та рег ре сия,
  Бед нос тта и со циал но то из ключ ва не.
Бо рим се за:
  Дос тъп до ка чес тве ни ра бот ни мес та, ста бил-

но раз ви тие на зае тос тта и обу че ние за всич ки,
  Дос той но зап ла ща не на тру да,
 За щи та и раз ви тие на по ку па тел на та спо соб-

ност,
  Га ран ции за по-доб ри пен сии,
  За чи та не и по добр ява не на со циал ни те стан-

дар ти във всич ки стра ни па ра лел но с за дъл бо ча ва-
не на со циал ния диа лог в це лия ЕС,

   Дос тъп до ка чес тве ни об щес тве ни и со циал-
ни ус лу ги.

Не на Ев ро па на ли ше ния та!
Да на Ев ро па за ра бот ни мес та, 

со циал на спра вед ли вост и со ли дар ност!   

МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ НОВИНИ

Ре жи мът на стро ги мер ки и ог ра ни че ния 
из правя Ев ро па пред риск от ре це сия и уве ли
ча ва не на без ра бо ти ца та.

Це на та на кри за та трябва да бъ де зап ла те
на от бан ке ри те, не от ра бот ни ци те!

По ло же ние то е из клю чи тел но теж ко и 
Ев ро па трябва да пое ме свои те от го вор нос ти.

Тъй ка то та зи кри за не е пре диз ви ка на от 
нас, ЕКП не но си ни как ва от го вор ност а нас
тоя ва за посо циал на и обе ди не на Ев ро па за 
ней ни те граж да ни. Ето и на ши те кон крет ни 
ис ка ния:

Позиция на ЕКП 
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Необходимо е да знаете
Заплатата не може да се намали без съгласието на работника

На 29 сеп тем ври, Ев ро пей ска та кон фе де ра ция на проф-
съю зи те (ЕКП) ор га ни зи ра Ев ро пей ски ден за дей ствие, 
кой то съв пад на със сре ща та на фи нан со ви те ми нис три на 
Ев ро па. Пра ви телс тва та в Ев ро па в мо мен та при ла гат  па ке ти 
от мер ки, включ ва щи го ле ми сък ра ще ния на пуб лич ни те раз хо-
ди. Те зи су ро ви мер ки мо гат да има т се риоз ни дъл гос роч ни 
пос ле ди ци за ико но ми чес ки я рас теж и зае тос тта, как то и за 
бъ де ще то на Со циал на Ев ро па. 

EFBWW при зо ва свои те ор га ни за ции да мо би ли зи рат ра бот-
ни ци те в цяла Ев ро па да уча ства т в то зи Ев ро пей ски ден на 
дей ствие. Гол яма де монс тра ция  се про ве де в Брюк сел. Тя  се 
пре вър на в ис тин ска ев ро пей ска ма щаб на проя ва. EFBWW  
има ше своя собс тве на сек ция, заед но с дру ги ев ро пей ски син ди-
кал ни фе де ра ции. 

Ос вен то ва EFBWW апе ли ра към свои те член ски фе де ра ции да из пол зват въз мож нос тта за мак си ма лен 
на тиск вър ху пра ви телс тва та на на цио нал но рав ни ще, за да се наб лег не по ве че вър ху ико но ми чес ки я рас-
теж, зае тос тта и со циал но то раз ви тие. 

EFBWW  заед но с Меж ду на род на та ор га ни за ция на ра бо те щи те в строи телс тво то и на Скан ди нав ски те 
фе де ра ция на ра бот ни ци те в строи телс тво то и дър во до би ва, прие плат фор ма за дей ствие за Со циал на и 
Зе ле на Ев ро па, в коя то се пред ла гат 24 кон крет ни мер ки, свър за ни с строи тел ния и дър вооб ра бот ва ща сек-
то ри  за бор ба с кри за та , съз да ва не на зае тост, ук реп ва не на со циал на та за щи та и оси гур ява не рав но пос та-
ве но тре ти ра не, и в съ що то вре ме доп ри нася за из пъл не ние то на ан га жи мен ти те, свър за ни с из ме не ние то 
на кли ма та в Ев ро па.  

 Участниците от Федерацията 
 в семинара на EFBWW в София

Част от участниците на Федерацията 
в протестното шествиемитинг

Ра бот ни ци те от дър вооб ра бот ва ща та про миш ле ност във 
Фин лан дия под готвят стач ни дей ствия по ра ди не въз мож нос тта 
да се пос тиг не спо ра зу ме ние, кое то об хва ща дъс ко рез но то 
произ водс тво и пред прия тия та за пло чи с ра бо то да те ли те от 
Фин ланд ска ин дус триал на ор га ни за ция в гор ска та про миш ле-
ност.

Фе де ра ция та на ра бот ни ци те от гор ско то сто панс тво и дър-
вооб ра бот ва ща та про миш ле ност към Цен трал на та ор га ни за-
ция на фин ланд ски те проф съю зи (SAK) пре го варят в мо мен та. 

Стач ни те дей ствия ще спрат произ водс тво то в за во ди те на 
UPM-Kymmene Wood, Stora Enso, Metдsliitto Osuuskunta, 
Versowood и Vapo Timer. Око ло 40 ра бот ни пло щад ки и над 
4000 ра бот ни ци ще се вклю чат в про тес ти те на пър вия ета п. 

Ако не се пос тиг не спо ра зу ме ние на пре го во ри те, стач ка та 
ще про дъл жи с включ ва не на дру ги ком па нии от Фин ланд ска 
ин дус триал на ор га ни за ция в гор ска та про миш лен и сед ми ца 
по-къс но и всич ки ос та на ли фир ми в сек то ра.

Ра бо то да телят няма пра во ед нос тран но да 
на мал ява зап ла ти те. Ако ра бот ни ци те от ка жат да 
под пи шат до пъл ни тел но спо ра зу ме ние, спо ред кое-
то тру до во то  им въз наг раж де ние се на мал ява, зап-
ла та та след ва да ос та не неп ро ме не на. За то зи от каз 
не мо же да им бъ дат на ла га ни ни как ви сан кции.

Ко га то по ра ди фи нан со ви или дру ги зат руд не-
ния на пред прия тие то не е въз мож но да се из пла ща 
пъл ният раз мер на уго во ре но то тру до во въз наг раж-
де ние, ра бо то да телят дъл жи на ра бот ни ци те и слу-
жи те ли те еже ме сеч но по не ми ни мал на та ра бот на 
зап ла та. При доб ро съ вес тно из пъл не ние на тру до-
ви те за дъл же ния на ра бот ни ка или слу жи теля се 
га ран ти ра из пла ща не то на тру до во въз наг раж де ние 
в раз мер 60 на сто от брут но то му тру до во въз наг-
раж де ние, но не по-мал ко от ми ни мал на та ра бот на 
зап ла та за стра на та. Раз ли ка та до пъл ния раз мер на 
тру до во то въз наг раж де ние ос та ва изи скуе ма и се 

из пла ща до пъл ни тел но заед но със за кон на та лих ва.
Ни то ра бо то да телят, ни то ра бот ни кът или слу жи-

телят мо гат да про менят ед нос тран но съ дър жа ние то 
на тру до во то пра воот но ше ние ос вен в слу чаи те и по 
ре да, ус та но ве ни в за ко на. Не се смята из ме не ние на 
тру до во то пра воот но ше ние, ко га то ра бот ни кът или 
слу жи телят е пре мес тен на дру го ра бот но място в 
съ що то пред прия тие, без да се про менят оп ре де ле но-
то място на ра бо та, длъж нос тта и раз ме рът на ос нов-
на та му зап ла та.

За ко нът из рич но пред виж да въз мож нос тта ра бо-
то да телят ед нос тран но да уве ли ча ва тру до во то въз-
наг раж де ние на ра бот ни ка или слу жи теля. Във всич-
ки ос та на ли слу чаи тру до во то пра воот но ше ние мо же 
да се из меня с пис ме но съг ла сие меж ду стра ни те за 
оп ре де ле но или неоп ре де ле но вре ме.

Справ ка: Член 118, 119 и 245 от Ко дек са на 
тру да.
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Представителство на работниците и 
служителите по българското законодателство

В помощ на синдикалните ръководства

I. Тра ди цион ни пред ста ви те ли на ра бот ни ци-
те и слу жи те ли те в Бъл га рия са син ди ка ти те. 
На ча ло то на ор га ни зи ра но то ра бот ни чес ко и син ди-
кал но дви же ние у нас се пос тавя през 1904 г., а 
на ча ло то на на ша та Фе де ра ция на дър вооб ра бот ва-
щи те, ме бел ни те и гор ски те ра бот ни ци е пос та ве но 
през 1909 година.

Из вес тно е, че пра во то на син ди кал но сдру жа ва-
не се пол зва с ши ро ко меж ду на род но приз на ние:

- чл. 23, ал. 4 от Всеоб ща та дек ла ра ция за пра ва-
та на чо ве ка от 1948 г.;

- чл. 8 от Меж ду на род ния пакт за ико но ми чес ки, 
со циал ни и кул тур ни пра ва на ООН от 1966 г.;

- чл. 22 от Меж ду на род ния пакт за граж дан ски и 
по ли ти чес ки пра ва от 1966 г. на ООН;

- кон вен ции на МОТ и осо бе но Кон вен ция № 87 
от 1948 г. и № 98 от 1949 г., как то и

- чл. 5 от Ев ро пей ска та со циал на хар та. Всич ки 
те са ра ти фи ци ра ни и влез ли в си ла за Ре пуб ли ка 
Бъл га рия и об на род ва ни в Дър жа вен вес тник. Ето 
за що, те са пряко при ло жи ми във вът реш ния пра вен 
ред и са част от вът реш но то пра во на стра на та по 
си ла та на чл. 5, ал. 4 от Кон сти ту ция та на Ре пуб ли-
ка Бъл га рия.

В съот ветс твие с меж ду на род ни те прав ни нор ми 
в чл. 4, ал. 1 и чл. 33 от Ко дек са на тру да (бъл гар-
ска та тру до ва кон сти ту ция) по ка те го ри чен на чин е 
приз на то пра во то на ра бот ни ци те и слу жи те ли те, 
без как во то и да е пред ва ри тел но раз ре ше ние от 
ка къв то и да е ор ган и ор га ни за ция, сво бод но да 
об ра зу ват по свой из бор син ди кал ни ор га ни за ции, 
доб ро вол но да встъп ват и да из ли зат от тях, ка то се 
съоб раз яват са мо с тех ни те ус та ви. След ка то син-
ди кал на та ор га ни за ция е съз да де на не е нуж но 
ут вър жда ва не то й от ко го то и да би ло. На ред с то ва 
ни кой не мо же да бъ де при нуж да ван да встъп ва или 
да преус та нов ява членс тво то си в син ди кал на та 
ор га ни за ция. То ва е су бек тив но пра во на от дел ния 
ра бот ник или слу жи тел и са мо той мо же да ре ши 
да ли да го уп раж ни или не. След ка то доб ро вол но е 
встъ пил в син ди кал на та ор га ни за ция, ра бот ни кът/
слу жи телят е длъ жен да се съоб раз ява са мо с ус та-
ва на съот вет ния син ди кат.

Ос нов ни те фун кции на син ди кал на та ор га ни за-
ция, за из пъл не ние то на коя то тя се уч ред ява, са да 
пред ставл ява и за щи та ва ин те ре си те на свои те чле-
но ве пред дър жав ни те ор га ни и пред ра бо то да те ли-
те по въп ро си те на тру до ви те и оси гу ри тел ни те 
от но ше ния и на жиз не но то рав ни ще. То ва са въп-
ро си те по: зап ла ща не то, раз ме ра на раз лич ни те 
ви до ве от пус ки, ра бот но то вре ме, раз ме ра на обез-
ще те ния та при уво лне ние, оси гур ява не то на здра-
вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд, зак ри ла при 
увол не ние на син ди кал ни дей ци и чле но ве, тру до ва 
зае тост, по ли ти ка на до хо ди те, ква ли фи ка ция и 
прек ва ли фи ка ция, об щес тве но и здрав но оси гуря-
ва не и т.н.

Пред ста ви телс тво то и за щи та та на свои те чле-

но ве син ди кал ни те ор га ни за ции реа ли зи рат чрез: 
ко лек тив но то пре го вар яне, уча стие в трис тран но то 
сът руд ни чес тво, ор га ни зи ра не и про веж да не на 
стач ни и дру ги дей ствия съг лас но за ко на. Та ки ва 
дру ги дей ствия са: уча стие на син ди ка ти те в под го-
тов ка та на вът реш ни те ак то ве на пред прия тие то, 
уча стие на пред ста ви те ли те на син ди ка ти те в кон-
сул та ции те с ра бо то да теля при въ веж да не на удъл-
же но ра бот но вре ме, при оп ре дел яне на ка те го рии-
те ра бот ни ци/слу жи те ли с не нор ми ран ра бо тен ден, 
во де не на пре го во ри за доб ро вол но ре ша ва не на 
ко лек тив ни тру до ви спо ро ве и др. Пра во на уча стие 
в трис тран но то сът руд ни чес тво на на цио нал но, 
от рас ло во, бран шо во или мес тно рав ни ще има т 
са мо пред ста ви тел ни те син ди кал ни ор га ни за ции. 
Еди нстве но те мо гат да под готвят и под пис ват КТД 
с ра бо то да теля.

II. Ос вен син ди кал ни те ор га ни за ции пред ста-
ви те ли на ра бот ни ци те/слу жи те ли те мо гат да 
бъ дат  и т.нар. "пред ста ви те ли по чл. 7, ал. 2 
КТ". Та ки ва пред ста ви те ли мо гат да се из би рат 
из меж ду ра бот ни ци те и слу жи те ли те във всяко 
пред прия тие, не за ви си мо от броя на ра бот ни ци те/
слу жи те ли те, кои то ра бо-тят в не го, за раз ли ка от 
из бо ра на пред ста ви те ли за ин фор ми ра не и кон сул-
ти ра не на ра бот ни ци/слу жи те ли по чл. 7а, ал. 1 КТ, 
за кои то ще ста не ду ма по-до лу.

Из бо рът на пред ста ви те ли по чл. 7, ал. 2 КТ се 
из вър шва с ре ше ние на об що то съб ра ние на ра бот-
ни ци те/слу жи те ли те в пред прия тие то, а ко га то 
пред прия тие то е с голям брой ра бот ни ци/слу жи те-
ли - от съб ра ние то на пъл но мощ ни ци те. То включ-
ва всич ки ра бот ни ци/слу жи те ли, кои то ра ботят по 
тру до во пра воот но ше ние, не за ви си мо от ос но ва-
ние то за въз ник ва не то му. В об що то (де ле гат ско то) 
съб ра ние се включ ват и чле но ве те на син ди кал ни те 
ор га ни за ции в пред прия тие то.

Об що то съб ра ние оп ре деля броя на свои те пред-
ста ви те ли, кои то ще из би ра, то ре ша ва по ка къв 
на чин ще про ве де гла су ва не то - тай но или явно.

Пред ста ви те ли те по чл. 7, ал. 2 КТ се из би рат с 
мно зинс тво по ве че от 2/3 от чле но ве те на об що то 
съб ра ние. Няма аб со лют но ни как ва преч ка за пред-
ста ви те ли да бъ дат из бра ни как то ра бот ни ци/слу-
жи те ли - чле но ве на СО в пред прия тие то, та ка и 
ра бот ни ци/слу жи те ли, кои то не чле ну ват в син ди-
кал ни ор га ни за ции.

III. Пред ста ви те ли на ра бот ни ци те и слу жи-
те ли те за ин фор ми ра не и кон сул ти ра не по чл. 7а 
КТ.

Та зи фор ма на пред ста ви телс тво е но ва за на ше-
то за ко но да телс тво. За ко но да тел ни те ре ше ния, кои-
то съ дър жа са взаимс тва ни от раз по ред би те на 
Ди рек ти ва 2002/14/ЕО.

Пред ста ви те ли те на ра бот ни ци те/слу жи те ли те по 
чл. 7а КТ се из би рат от об що то (де ле гат ско то) съб-
ра ние на ра бот ни ци те/слу жи те ли те в пред прия тия с 
50 и по ве че ра бот ни ци/слу жи те ли, как то и в ор га ни-
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за цион но и ико но ми чес ки обо со бе ни по де ле ния на 
пред прия тия с 20 и по ве че ра бот ни ци/слу жи те ли, за 
осъ щест вява не ин фор ми ра не то и кон сул ти ра не то им 
от ра бо то да те ли те при из ме не ние на дей нос тта, ико-
но ми чес ко то със тоя ние и ор га ни за ция та на тру да в 
пред прия тие то.

По со че ни те из ме не ния в тру до во то ни за ко но да-
телс тво на ло жи ха в ре ди ца раз по ред би ясно и ка те-
го рич но да се кон кре ти зи рат пра во мо щия та как то 
на пред ста ви те ли те на син ди кал ни те ор га ни за ции, 

та ка и на пра во мо щия та на пред ста ви те ли те на 
ра бот ни ци те/слу жи те ли те по чл. 7, ал. 2 и по чл. 7а 
от КТ.

Уто чне ни те пра во мо щия на от дел ни те пред ста-
ви те ли внасят ясно та в тех ни те взаи моот но ше ния 
и те зи с ра бо то да теля и са ус ло вие за съз да ва не на 
нор мал на и спо кой на об ста нов ка за дей нос тта на 
пред прия тие то. В под го тов ка та на та зи нор ма тив-
на уре дба гол ямо и ре ша ва що е уча стие то на прав-
ния еки п на КНСБ.

Актове на министерства и 
други централни ведомства (необнародвани)

ОТÃОВОР НА МТСП ОТ 01.10.2009 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 222, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУÄА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Чл. 220, 222, 224, 326 и 328 КТ

ВÚП РОС: Сък ра те на съм по ра ди на мал ява не обе ма на ра бо та. На как во обе зще те ние има м пра во?
ОТ ÃО ВОР: Съг лас но чл. 328, ал. 1, т. 3 от Ко дек са на тру да ра бо то да телят мо же да прек ра ти тру до-

вия до го вор, ка то от пра ви пис ме но пре диз вес тие до ра бот ни ка или слу жи теля в сро ко ве те по чл. 326, ал. 
2 при на мал ява не на обе ма на ра бо та та. На ос но ва ние чл. 222, ал. 1 от КТ при уво лне ние по ра ди зак ри ва-
не на пред прия тие то или на част от не го, сък ра ща ва не в ща та, на мал ява не обе ма на ра бо та, спи ра не на 
ра бо та та за по ве че от 15 ра бот ни дни, при от каз на ра бот ни ка или слу жи теля да пос лед ва пред прия тие то 
или не го во то по де ле ние, в кое то той ра бо ти, ко га то то се пре мес тва в дру го на се ле но място или мес тност, 
или ко га то зае ма на та от ра бот ни ка или слу жи теля длъж ност трябва да бъ де ос во бо де на за въз ста нов ява не 
на не за кон но уво лне н ра бот ник или слу жи тел, зае мал пре ди то ва съ ща та длъж ност, ра бот ни кът или слу-
жи телят има пра во на обе зще те ние от ра бо то да теля. Обе зще те ние то е в раз мер на брут но то му тру до во 
въз наг раж де ние за вре ме то, през кое то е ос та нал без ра бо та, но за не по ве че от 1 ме сец. С акт на Ми нис-
тер ския съ вет, с ко лек ти вен тру дов до го вор или с тру до вия до го вор мо же да се пред виж да обе зще те ние за 
по-дъ лъг срок. Ако в то зи срок ра бот ни кът или слу жи телят е пос тъ пил на ра бо та с по-нис ко тру до во въз-
наг раж де ние, той има пра во на раз ли ка та за съ щия срок. То ва обе зще те ние е дъл жи мо от ра бо то да теля 
след из ти ча не на мак си мал ния срок, за кой то се дъл жи и при пред став яне на тру до ва книж ка, от коя то да 
е вид но, че ра бот ни кът или слу жи телят не е за поч нал дру га ра бо та. Ако в то зи срок е пос тъ пил на дру га 
ра бо та с по-нис ко тру до во въз наг раж де ние, той има пра во на раз ли ка та за съ щия срок. Ос вен то ва, при 
прек рат ява не на тру до во то пра воот но ше ние ра бот ни кът или слу жи телят има пра во на па рич но обе зще те-
ние за неиз пол зва ния пла тен го ди шен от пуск про пор цио нал но на вре ме то, кое то се приз на ва за тру дов 
стаж чл. 224, ал. 1 от КТ). При нес паз ва не на сро ка на пре диз вес тие то, ра бо то да телят дъл жи и обе зще те-
ние за нес па зе но пре диз вес тие по чл. 220, ал. 1 от КТ в раз мер на брут но то тру до во въз наг раж де ние на 
ра бот ни ка или слу жи теля за нес па зе ния срок на пре диз вес тие то.

КЮ
Отговори на ваши въпроси:

И при 4-часов работен ден - пълен платен отпуск
Въп рос: "При 4-ча сов ра бо тен 

ден кол ко дни пла тен го ди шен 
от пуск се по ла гат?"

От го вор: Ра бо та по не 4 ча са 
днев но се за чи та за пъ лен тру дов 
стаж, а пла тен го ди шен от пуск се 
по ла га про пор цио нал но на вре ме-
то, кое то се приз на ва за стаж. Та ка 
при не пъл но ра бот но вре ме 4 ча са 
днев но ра бот ни кът има пра во на 

пъл ния раз мер пла тен от пуск, 
пред ви ден за ра бот ни ци те и слу-
жи те ли те, кои то ра ботят при ус ло-
вия та на пъл но ра бот но вре ме. Ако 
ли це то ра бо ти през те зи 4 ча са при 
спе ци фич ни ус ло вия и рис ко ве за 
жи во та и здра ве то, кои то не мо гат 
да бъ дат от стра не ни, ог ра ни че ни 
или на ма ле ни, не за ви си мо от пред-
прие ти те мер ки, по ла га му се 

до пъл ни тел на пла те на по чив ка не 
по-мал ко от 5 ра бот ни дни го диш-
но. Ви до ве те ра бо ти, за кои то се 
ус та нов ява до пъл ни те лен пла тен 
го ди шен от пуск, се оп ре делят с 
на ред ба от Ми нис тер ския съ вет. 

Раз ме рът на ос нов ния пла тен 
го ди шен от пуск е не по-мал ко от 
20 ра бот ни дни. Някои ка те го рии 
ра бот ни ци и слу жи те ли в за ви си-
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Признаване на трудов и осигурителен стаж за времето на 
изплащане на компенсации на заетите в секторите 

“Индустрия” и “Услуги”, работещи на непълно работно време
Въп рос: "Ра бо тих три ме се ца 

на не пъл но ра бот но вре ме - 4 ча са, 
и за ос та на ли те ча со ве по лу ча вах 
ком пен са ции по ПМС № 44 от 
2009 г.

Моля, да ми от го во ри те да ли 
вре ме то на по лу ча ва не на те зи 
ком пен са ции се включ ва в тру до-
вия и оси гу ри тел ни я ми стаж.

Ако то ва вре ме се за чи та за 
тру дов и оси гу ри те ле н стаж, бих 
ис кал да знам, кой след ва да ми 
из да де до ку мен ти те за то зи 
стаж при прек рат ява не на тру-
до вия ми до го вор".

От го вор: Съг лас но чл. 355 от 
Ко дек са на тру да тру до вият стаж се 
из числ ява в дни, ме се ци и го ди ни, 
ка то за еди н ден тру дов стаж се 
приз на ва вре ме то, през кое то 
ра бот ни кът или слу жи телят е ра бо-
тил най-мал ко по ло ви на та от за ко-
ноус та но ве но то за не го ра бот но 
вре ме за деня по ед но или някол ко 
тру до ви пра воот но ше ния. По ра ди 
то ва на ра бо те щи те на 4-ча сов 
ра бо тен ден се за чи та пъ лен раз мер 
на тру до вия стаж.

 С раз по ред ба та на чл. 6, ал. 1 от 
На ред ба та за тру до ва та книж ка и 
тру до вия стаж, при прек рат ява не 
на тру до во то пра воот но ше ние про-
дъл жи тел нос тта на тру до вия стаж, 
при до бит от ра бот ни ка или слу жи-
теля при ра бо то да теля към да та та 

на прек рат ява не на тру до во то пра-
воот но ше ние, се за пис ва с циф ри и 
ду ми и се под пис ва от глав ния сче-
то во ди тел и от ра бо то да теля, ка то 
се под пе чат ва с пе ча та му.

Съг лас но чл. 9, ал. 1, т. 1 от 
Ко дек са за со циал но оси гур ява не 
оси гу ри тел ния т стаж се из числ ява 
в ча со ве, дни, ме се ци и го ди ни, 
ка то за оси гу ри те ле н стаж се за чи-
та вре ме то, през кое то ли ца та са 
ра бо ти ли при пъл но то за ко ноус та-
но ве но за тях ра бот но вре ме, ако са 
вне се ни или дъл жи ми оси гу ри тел-
ни те внос ки вър ху по лу че но то, 
на чис ле но то и неиз пла те но то въз-
наг раж де ние, как то и не на чис ле но-
то въз наг раж де ние, но не по-мал ко 
от ми ни мал ния оси гу ри те ле н до ход 
за съот вет на та про фе сия. Ко га то 
ли це то е ра бо ти ло при не пъл но 
ра бот но вре ме, оси гу ри тел ния т 
стаж се за чи та про пор цио нал но на 
за ко ноус та но ве но то ра бот но вре-
ме.

Раз по ред ба та на чл. 1, ал. 7 от 
На ред ба та за еле мен ти те на въз-
наг раж де ние то и за до хо ди те, вър-
ху кои то се правят оси гу ри тел ни 
внос ки, из рич но оп ре деля, че не се 
из числ яват и внасят оси гу ри тел ни 
внос ки вър ху ком пен са ция та на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те, за 
кои то е ус та но ве но не пъл но ра бот-
но вре ме, из пла те на по ре да на нор-

ма ти вен акт на Ми нис тер ския 
съ вет за оп ре дел яне на ус ло вия та и 
ре да за из пла ща не на ком пен са ции 
на ра бот ни ци те и слу жи те ли те, за 
кои то е ус та но ве но не пъл но ра бот-
но вре ме, в ико но ми чес ки те сек то-
ри "Ин дус трия" и "Ус лу ги".

По ра ди гор но то за оси гу ри те ле н 
стаж про пор цио нал но на за ко ноус-
та но ве но то ра бот но вре ме се за чи-
та вре ме то, през кое то сте ра бо ти-
ли при не пъл но ра бот но вре ме при 
своя ра бо то да тел.

В слу чай че про дъл жи тел нос тта 
на оси гу ри тел ни я стаж за ли ца та, 
ра бо те щи по тру до во пра воот но-
ше ние, е рав на на про дъл жи тел нос-
тта на тру до вия стаж, в тру до ва та 
книж ка при прек рат ява не на пра-
воот но ше ние то се впис ва от оси гу-
ри тел я след ният текст: "Оси гу ри-
тел ния т стаж е ра вен на за че те ния 
тру дов стаж". Ако в тру до ва та 
книж ка не е нап ра ве но по со че но то 
впис ва не, оси гу ри тел ния т стаж се 
ус та нов ява с до ку мент по об ра зец, 
ут вър ден от уп ра ви теля на На цио-
нал ния оси гу ри те ле н ин сти тут, 
из да ден от оси гу ри тел я (чл. 40, ал. 
4 от На ред ба та за пен сии те и оси-
гу ри тел ни я стаж).

Ра бо то да телят е длъ жен да Ви 
из да де без плат но до ку мен ти за 
оси гу ри те ле н стаж и оси гу ри те ле н 
до ход - УП-2 и УП-3.

Въп рос: "Ако счи та но от 
01.08.2010 г. в да де на фир ма се 
въ ве де ра бо та на не пъл но ра бот-
но вре ме по чл. 138а КТ (пре ми на-
ва не на ра бо та от 8 ча са на 4 
ча са), как ще се из числ ява въз наг-
раж де ние то за вре ме то на 
от пус ка на ра бот ни ци те, кои то 
през ав густ 2010 г. ще пол зват 
пла тен от пуск - на ба за на юли 
2010 г. при пъ лен ра бо тен ден или 
по друг на чин?"

От го вор: На чи нът и ре дът за 
из числ ява не то на въз наг раж де-

ние то, кое то се зап ла ща на ра бот-
ник или слу жи тел за вре ме то на 
пол зва не на пла те ния го ди шен 
от пуск са оп ре де ле ни в Ко дек са 
на тру да - чл. 177 и в На ред ба та за 
струк ту ра та и ор га ни за ция та на 
ра бот на та зап ла та - чл. 18.

Съг лас но чл. 177, ал. 1 КТ за 
вре ме то на пла те ния го ди шен 
от пуск ра бо то да телят зап ла ща на 
ра бот ни ка или слу жи теля въз наг-
раж де ние, кое то се из числ ява от 
на чис ле но то при съ щия ра бо то да-
тел сред нод нев но брут но тру до во 

въз наг раж де ние за пос лед ния 
ка лен да рен ме сец, пред хож дащ 
пол зва не то на от пус ка, през кой то 
ра бот ни кът или слу жи телят е 
от ра бо тил най-мал ко 10 ра бот ни 
дни.

Ко га то няма ме сец, през кой то 
ра бот ни кът или слу жи телят е 
от ра бо тил най-мал ко 10 ра бот ни 
дни при съ щия ра бо то да тел, въз-
наг раж де ние то по ал. 1 се оп ре-
деля от уго во ре ни те в тру до вия 
до го вор ос нов но и до пъл ни тел ни 
тру до ви въз наг раж де ния с пос тоя-

мост от осо бе ни я ха рак тер на 
ра бо та та има т пра во на удъ лже н 
пла тен го ди шен от пуск, в кой то е 
вклю чен ос нов ният. Ра бот ник/слу-
жи тел, кой то ра бо ти през част от 
за ко ноус та но ве но то ра бот но вре-
ме, има пра во на пла тен го ди шен 
от пуск про пор цио нал но на вре ме-
то, кое то му се приз на ва за тру дов 

стаж. За еди н ден пъ лен тру дов 
стаж се за чи та вре ме то, през кое то 
слу жи те ли те са из ра бо ти ли най-
мал ко по ло ви на та от мак си мал но 
ус та но ве на та нор мал на днев на 
про дъл жи тел ност на ра бот но то 
вре ме, коя то е 8 ча са, или ус та но-
ве но то за тях на ма ле но ра бот но 
вре ме.

Справ ка: Член 155 и чл. 355 
от Ко дек са на тру да, чл. 9 от 
На ред ба та за тру до ва та книж ка 
и тру до вия стаж, чл. 23 от На ред-
ба та за ра бот но то вре ме, по чив-
ки те и от пус ки те, На ред ба за 
ви до ве те ра бо ти, за кои то се 
ус та нов ява до пъл ни те лен пла-
тен от пуск.
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Въп рос: "Бих те ли разя сни ли 
как во се включ ва в обе зще те ние-
то по чл. 222, ал. 1 КТ - са мо 
ос нов на та зап ла та и до пъл ни-
тел ни те въз наг раж де ния с пос-
тоя нен ха рак тер или и дру ги доп-
ла ща ния, ка то нап ри мер за 
но щен труд, из вън ре ден труд и 
пр.?"

От го вор: Съг лас но чл. 17 от 
На ред ба та за струк ту ра та и ор га-
ни за ция та на ра бот на та зап ла та в 
брут но то тру до во въз наг раж де ние 
за оп ре дел яне на въз наг раж де ние-
то за пла тен го ди шен от пуск по 
чл. 177 или на обе зще те ния та по 
чл. 228 от Ко дек са на тру да (вклю-
чи тел но обе зще те ние то по чл. 
222, ал. 1) се включ ват:

Ос нов на та ра бот на зап ла та за 
от ра бо те но то вре ме; въз наг раж-
де ние то над ос нов на та ра бот на 

зап ла та, оп ре де ле но спо ред при-
ла га ни те сис те ми за зап ла ща не на 
тру да; до пъл ни тел ни те тру до ви 
въз наг раж де ния, оп ре де ле ни с 
на ред ба та, с друг нор ма ти вен акт, 
с ко лек ти вен или с ин ди ви дуа лен 
тру дов до го вор, или с вът ре шен 
акт на ра бо то да теля, кои то има т 
пос тоя нен ха рак тер; до пъл ни тел-
но то тру до во въз наг раж де ние при 
вът реш но за мес тва не по чл. 259 
от Ко дек са на тру да; въз наг раж де-
ние то по ре да на чл. 266, ал. 1 от 
Ко дек са на тру да; въз наг раж де-
ние то, зап ла те но при прес той или 
по ра ди произ водс тве на необ хо ди-
мост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от 
Ко дек са на тру да; въз наг раж де-
ние то по ре да на чл. 268, ал. 2 и 3 
от Ко дек са на тру да.

До пъл ни тел ни те тру до ви въз-
наг раж де ния с пос тоя нен ха рак-

тер са оп ре де ле ни в член 15, ал. 1 
НСОРЗ - за об ра зо ва тел на сте пен 
"док тор" и за науч на сте пен "док-
тор на нау ки те" (по чл. 11), как то 
и за при до бит тру дов стаж и про-
фе сио на лен опи т (по чл. 12).

Съг лас но чл. 15, ал. 2 НСОРЗ 
за до пъл ни тел ни въз наг раж де ния 
с пос тоя нен ха рак тер се счи тат и 
до пъл ни тел ни те въз наг раж де ния, 
кои то се из пла щат пос тоя нно, 
заед но с по ла га що то се за съот-
вет ния пе риод ос нов но въз наг-
раж де ние, и са в за ви си мост един-
стве но  от от ра бо те но то вре ме. 
Та ко ва въз наг раж де ние мо же да 
бъ де до пъл ни тел но то тру до во 
въз наг раж де ние за но щен труд, 
до ка то до пъл ни тел но то въз наг-
раж де ние за из вън ре ден труд не е 
до пъл ни тел но въз наг раж де ние с 
пос тоя нен ха рак тер.

нен ха рак тер (ал. 2).
Съг лас но чл. 18, ал. 1 НСОРЗ 

сред нод нев но то брут но тру до во 
въз наг раж де ние по чл. 177, ал. 1 
от Ко дек са на тру да се ус та новя-
ва, ка то на чис ле но то при съ щия 
ра бо то да тел брут но тру до во въз-
наг раж де ние за пос лед ния ка лен-
да рен ме сец, пред хож дащ пол зва-
не то на от пус ка, през кой то ра бот-
ни кът или слу жи телят е от ра бо тил 
най-мал ко 10 дни, се раз де ли на 

броя на от ра бо те ни те дни през 
то зи ме сец. Сред нод нев но то брут-
но тру до во въз наг раж де ние по чл. 
177, ал. 2 от Ко дек са на тру да се 
ус та нов ява, ка то уго во ре но то в 
тру до вия до го вор ос нов но и 
до пъл ни тел ни тру до ви въз наг раж-
де ния с пос тоя нен ха рак тер се 
раз де ли на сред но ме сеч ния брой 
ра бот ни дни през съот вет на та 
ка лен дар на го ди на.

Тъй ка то в опи са ни я от Вас слу-

чай ба за та за из числ ява не на въз-
наг раж де ние то по чл. 177, ал.1 КТ 
е юли 2010 г. - пред хо ден ме сец с 
пъл но ра бот но вре ме, то ва оз на-
ча ва, че пре ми на ва не то на не пъл-
но ра бот но вре ме през ав густ 
2010 г., през кой то се раз ре ша ва 
пол зва не то на пла те ния го ди шен 
от пуск, не мо же да вли яе при 
оп ре дел яне то на раз ме ра на въз-
наг раж де ние то, кое то ще се из пла-
ща по вре ме на пол зва не то му.

Из дейността на Федерацията
На 08.07.2010 г. КНСБ про ве де обу че ние с 

пред ста ви те ли на фе де ра ции, син ди ка ти и съю зи, 
на кое то ФСОÃСÄП взе уча стие. Разя сни тел ни те 
обу че ни я по пос лед ни те из ме не ния на Ко дек са за 
со циал но то оси гур ява не и Ко дек са на тру да осъ щест-
ви ха Ми хае ла То до ро ва - юри ст от Де пар та мент 
"Со циал на за щи та, бе зо пас ност и здра ве при ра бо та" 
за КСО и Чав дар Хрис тов - из пъл ни те лен сек ре тар, 
ръ ко во дещ Де пар та мент "Прав на зак ри ла на тру да и 
за ко нот вор чес ка дей ност". Ръ ко водс тво то на КНСБ 
счи та, че по прие ти те из ме не ния след ва да се про ве де 
обу че ние на син ди кал ния ак тив. За цел та по со че ни те 
два де пар та мен та на КНСБ ще под готвят пис мен 
ко мен та ра. Из вес тно е, че пред ста ви те ли на два та 
де пар та мен та уча ства т не пос редс тве но в це лия про-
цес на под го тов ка на ци ти ра ни те нор ма тив ни ак то ве 
и пол зва не то на те хен ко мен тар наис ти на е це ле съоб-
раз но, тъй ка то по зи цио ни ра не то има мно го гол яма 
роля в бор ба та на син ди ка ти те.

***
На 26.07.2010 го ди на в Ми нис терс тво на ико-

но ми ка та, ене рге ти ка та и ту риз ма се про ве де 
съв мес тно за се да ние на три От рас ло ви съ ве та за 
трис тран но сът руд ни чес тво: ОС ТС "Це лу лоз но - 
хар тие на, дър вооб ра бот ва ща и ме бел на про миш-
ле ност", ОС ТС в хи ми чес кия сек тор и ОС ТС 

"Ме та лур гия".  Сре ща та бе по по вод пое тия от 
Ми нис терс тво то ан га жи мент за за поз на ва не на 
со циал ни те парт ньо ри с ана ли з на те ма: "Бъл гар ска-
та ико но ми ка - със тоя ние и стра те гия за раз ви тие".

Ди рек то рът на ди рек ция "Ико но ми чес ка по ли ти-
ка" г-н Юли ян Ни ко лов пред ста ви ана ли за. Пос лед-
ва ха ко мен та ри, въп ро си, пред ло же ния.

В зак лю че ние г-н Ни ко лов по со чи, че дър жа ва та 
има ог ром на роля да съз да де ви со кок ва ли фи ци ра ни 
кад ри за съот вет ни те сек то ри. Не трябва да се пре неб-
рег ват въз мож нос ти те на обу че ние през це лия жи вот. 
Пред ло жи, с уча стие на со циал ни те парт ньо ри, да се 
по мис ли за спе циа ли зи ра ни обу че ни я за кон крет ни 
сек то ри, кои то да бъ дат раз ра бо те ни съв мес тно с раз-
лич ни пред прия тия. Из ра зи ста но ви ще от нос но дру ги 
мер ки, кои то трябва да пред прие ме дър жа ва та за раз-
ви тие на сек то ри те. А то ва са - нис ки да нъ ци, доб ра 
ин фрас трук ту ра и доб ра ре гу ла тив на рам ка.

***
На 04.08.2010 го ди на ръ ко водс тво то на Фе де-

ра ция та про ве де сре ща с пред ста ви те ли на син ди-
кал ни те ор га ни за ции от ÄÃС и ÄЛС, във връз ка с 
вли ва не на ос но ва ние чл. 123, ал.1, т.2 от КТ, съг лас-
но за по ве ди на Ми нис тъ ра на Зе ме де лие то и хра ни те. 
В ра бо та та на за се да ние то взе уча стие и инж. Кон-
стан тин Чо ла ков - пред се да тел на Бран шо вия съюз 
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по гор ско сто панс тво. Бе об съ де на кон крет на та 
об ста нов ка та във всич ки за сег на ти от про ме ни те  
ДГС и ДЛС, как то и ос нов ни те въп ро си, свър за ни с 
про це ду ри те по ин фор ми ра не и кон сул ти ра не при 
пром яна на ра бо то да теля, в слу чаи те пред ви де ни от 
за ко на. В по мощ на син ди кал ни те пред се да те ли  бе 
пре дос та вен при ме рен об ра зец на по ка на до ди рек то-
ра за про веж да не на сре ща за ин фор ми ра не и кон сул-
ти ра не за пред стоя щи те про ме ни  и проект на спо ра-
зу ме ние, за из бягва не и ог ра ни ча ва не на не га тив ни те 
пос ле ди ци за ра бот ни ци те и слу жи те ли те от промя-
на та в ста ту та на съот вет ни те сто панс тва.

***
На 30.08.2010 го ди на Ми нис тъ рът на тру да и 

со циал на та по ли ти ка г-н То тю Мла де нов  връ чи 
на со циал ни те парт ньо ри, под пи са ли БКТД "Це лу-
лоз но - хар тие на про миш ле ност" (в си ла от 01.04. 

2010 г.) за по вед за раз прос-
ти ра не то му.

С то зи акт па ра мет ри те 
на до го во ра ста ват за дъл-
жи тел ни за всич ки пред-
прия тия от це лу лоз но - хар-
тие на та про миш ле ност. 
То ва е тре тия бранш в 
стра на та, за кой то Ми нис-
тъ ра на тру да при ла га пра-
во то си по чл. 51б, ал. 4 от 
Ко дек са на тру да.

***
На 10.09.2010 г. се про ве де за се да ние на КС на 

КНСБ. На не го бе нап ра ве на крат ка оце нка на 
со циал но - ико но ми чес ка та си туа ция в стра на та и 
пред ва ри тел на ин фор ма ция за под го тов ка та на проек-
то бю дже та на Р Бъл га рия за 2011 го ди на.

Вни ма ние то бе кон цен три ра но вър ху Проект за 
из ме не ние и до пъл не ние на Ко дек са за со циал но оси-
гур ява не (КСО) и свър за ни те с не го:

- син ди ка лен ек спер тен ана ли з на проек то за ко на 
за из ме не ние и до пъл не ние на КСО;

- от ра же ние на про ме ни те в КСО по от рас ли и 
бран шо ве;

- свър за ни с то ва дей ствия на син ди кал ни те струк-
ту ри.

Раз гле да ни бяха и проб ле ми те на здрав на та ре фор-
ма и пос та ве ни те ис ка ния на син ди ка ти те и със лов ни-
те ор га ни за ции.

***
На 14 и 15 сеп тем ври 2010 го ди на в Со фия (хо-

тел Äе де ман Прин цес) се про ве де се ми нар на 
те ма: " Ра бот ни чес ко пред ста ви телс тво в Цен-
трал на и Из точ на Ев ро па". В не го взе ха уча стие   
син ди ка ти от Бъл га рия (ФСОГСДП), Ру мъ ния, Хър-
ват ска и Ма ке до ния.

Ор га ни за тор на съ би тие то бе EFBWW. Пред ста-
ви те ли те на Ев ро пей ска та фе де ра ция гос по да та Жан 
Воетс и Уй лям Ван Дер Стра тен пред ста ви ха но ва та 
ди рек ти ва за Ев ро пей ски те ра бот ни чес ки съ ве ти, 
фун кцио ни ра не то им на тео рия и прак ти ка. Пре дос та-
ви ха цен на прак ти чес ка ин фор ма ция. Всич ки стра ни 
за поз на ха уча стни ци те със свои те син ди кал ни струк-
ту ри, пред ста ви телс тво то на ра бот ни ци те, за ко но да-
тел ни те рам ки, спо де ли ха пос ти же ния и проб ле ми в 
своя та ра бо та.

Ме роп рия тие то пре ми на в дух на сът руд ни чес тво 
и об мен на по лез на ин фор ма ция.

На 29.09.2010 го ди на, след про ве де ни пре го во ри с 
Бран шо ва ка ма ра на дър вооб ра бот ва ща та и ме бел-
на та про миш ле ност, се под пи са но вия Бран шов  
ко лек ти вен тру дов до го вор, в си ла от 01.10.2010 г. и 
срок на дей ствие до 30.09.2012 го ди на. До го во рът е с 
про ме не на струк ту ра, об лек чен от из лиш ни за пи си и 
съоб ра зен с всич ки про ме ни в за ко но да телс тво то. В 
не го не са до пус на ти от стъп ле ния от дей ства щи пре-
ди то ва до го во ре нос ти. Ми ни мал на та ме сеч на ра бот-
на зап ла та за бран шо ве те дър вооб ра бот ва не и ме бе-
ли е 265 ле ва. При уве ли ча ва не на ми ни мал на та 
ра бот на зап ла та за стра на та по вре ме на дей ствие на 
до го во ра - ми ни мал на та за бран ша се ак туа ли зи ра с 
про цен та на на рас тва не от да та та на пром яна та. Има 
пром яна в про це ду ра та за при съе дин ява не към КТД в 
дру жес тва та, коя то е обо со бе на в от де лен раз дел. 
Нап ра ве на е се риоз на стъп ка по от но ше ние по ви ша-
ва не кон тро ла по из пъл не ние до го во ре нос ти те в 
БКТД и КТД. Кон кре ти зи ра ни са за дъл же ния та по чл. 
228а от КТ  на ра бо то да те ли те в дру жес тва та.

***
През ме сец сеп тем ври 2010 го ди на Фе де ра ция та 

про ве де пре го во ри и под пи са с ра бо то да те ли те Спо ра-
зу ми тел ни про то ко ли за ми ни мал ни оси гу ри тел ни 
до хо ди (МОД) за 2011 го ди на по ка те го рии пер со нал 
за всич ки бран шо ве от със та ва й. До го во ре ни те стой-
нос ти са съоб ра зе ни с реал на та об ста нов ка в бран шо-
ве те и пос тиг на тия сре ден оси гу ри те ле н до ход по 
ос нов ни ико но ми чес ки дей нос ти и ква ли фи ка цион ни 
гру пи про фе сии за пър ви те пет ме се ца на 2010 го ди на.

***
От кри та е про це ду ра за во де не на пре го во ри по 

проект на БКТД за ра бо те щи те в от ра съл "Гор ско 
сто панс тво" за 2011 го ди на.  Про ве де ни са и пър ви те 
ра бот ни сре щи на пре го вор ни те еки пи. Раз ра бот ват 
се ка то не раз дел на част от БКТД при ло же ния за 
на чал ни ра бот ни зап ла ти по длъж нос ти пер со нал.

***
Про тес тна та кам па ния на КНСБ във връз ка с вне-

се ния в На род но то съб ра ние За ко ноп роект за из ме не-
ние и до пъл не ние на Ко дек са за со циал но оси гур ява-
не (КСО) за поч на на 16.09.2010 г. с из граж да не на 
па лат ков ла гер сре щу слу жеб ния вход на На род но то 
съб ра ние. Все ки ра бо тен ден пред ста ви те ли на цен-
тра ла та на КНСБ, фе де ра ции, син ди ка ти и съю зи 
съ би ра ха  под пи си от граж да ни те с ис ка не вне се ния в 
НС За ко ноп роект да бъ де от тег лен.

През вре ме на де журс тво то на ФСОГСДП се съб-
ра ха над 680 под пи са.

Ак ция та прик лю чи с на цио нал но про тес тно шес-
твие - ми тинг, в кой то се вклю чи ха над 15 хил яди 
чле но ве и сим па ти зан ти на КНСБ. От стра на на 
фе де ра ция та взе ха уча стие пред ста ви те ли на син ди-
кал ни ор га ни за ции от Троян, Бур гас, Ве ли ко Тър но-
во, Си лис тра, Со фия-град, 
Со фия об ласт и др.

По вре ме на ми тин га в 
НС бе ше вне се на под пис ка-
та с над 200 хил яди под пи са, 
съб ра ни от раз лич ни ре гио-
ни на стра на та и по вре ме на 
па лат ко вия ла гер в Со фия. 

Представители на 
ФСОÃÄП събират подписи 

в палатковия лагер


