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В броя четете:
 Указания при промяна на работодателите 
 на оснавание на чл.123 и чл.123-а от КТ
 Проучване на ЕКП и МОТ
 Актове на МТСП (необнародвани) и друга 
     актуална информация
 Разпростиране на БКТД за дървообра-
 ботващата и мебелната промишленост
 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 2011 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
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Ние сме синдикат 
със стогодишна история!

СКЪПИ СИНДИКАЛИСТИ,
СКЪПИ КОЛЕГИ,

Приемете сърдечни благопожелания 
по случай настъпващото Рождество Христово 

и Новата 2011 година.
Ръцете,  които с любов крепят 

нежната фиданка, дават уют и топлота 
на всеки дом са благословени и оставят 

след себе си добра следа!
Пожелавам на всички вас, деца и внуци здраве, 

късмет и оптимизъм за утрешния ден!
Пожелавам на вас и вашите семейства 

много успехи и благополучие!

Инж. Петър Абрашев
Председател на ФСОГСДП
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За Европейската Конфедерация 
на Профсъюзите (ЕКП)

ЕКП съ щес тву ва, за да из ви си еди не н глас, от 
име то на об щи те ин те ре си на тру де щи те се на 
ев ро пей ско рав ни ще. Ос но ва на през 1973 г. ЕКП 
пред ставл ява 82 син ди кал ни ор га ни за ции от 36 
ев ро пей ски стра ни и 12 от рас ло ви фе де ра ции.

Ос нов на за да ча на ЕКП е да лан си ра ев ро пей-
ския со циа лен мо дел и ра бо та та по раз ви тие то на 
ед на обе ди не на Ев ро па на ми ра и ста бил нос тта, 
къ де то тру де щи те се хо ра и тех ни те се мей ства 
мо гат да се нас лаж да ват на пъл но цен ни те си чо веш-
ки и граж дан ски пра ва и ви со ки жиз не ни стан дар ти. 
Ев ро пей ският со циа лен мо дел оли цет вор ява ед но 
об щес тво, съ че та ва що ус той чи во то ико но ми чес ко 
раз ви тие с пос тоя нно по добр ява щи се стан дар ти на 
жи вот и труд, включ ва щи в се бе си пъл на зае тост, 
со циал на за щи та, рав ни въз мож нос ти, доб ри ра бот-
ни мес та, со циал но включ ва не, а съ що и от во рен и 
де мок ра ти чен про цес на из ра бот ва не на по ли ти ки, 
кой то на пъл но ан га жи ра граж да ни те при взе ма не то 
на ре ше ния, кои то ги зас ягат.

ЕКП вярва, че ра бот ни чес ко то кон сул ти ра не, 
ко лек тив но то тру до во до го вар яне, со циал ният 
диа лог и доб ри те ус ло вия на труд са клю чът за 
на сър ча ва не на ино ва ция та, произ во ди тел нос тта, 
кон ку рен тнос по соб нос тта  и рас те жа в Ев ро па.

ЕКП пре го варя с ра бо то да те ли те на ев ро пей ско 
рав ни ще пос редс твом "Ев ро пей ския со циа лен диа-

лог". Та зи дей ност е ог ле дал но от ра зе на в со циал-
ния диа лог в 40 раз лич ни ин дус триал ни сек то ра 
до се га и се коор ди ни ра от Ев ро пей ски те ин дус-
триал ни фе де ра ции. Въз ос но ва на офи циал но 
приз на то то от стра на на ЕС пра во на со циал ни те 
парт ньо ри да до го варят рам ко ви спо ра зу ме ния на 
ев ро пей ско рав ни ще, ЕКП под пи са три меж дуот-
рас ло ви ев ро пей ски рам ко ви спо ра зу ме ния със 
свои те ев ро пей ски ра бо то да тел ски парт ньо ри, 
кои то бяха ра ти фи ци ра ни от Съ ве та на ми нис три-
те и прие ха об ли ка на Ди рек ти ви: по ро ди тел ския 
от пуск (1996), ра бо та на не пъл но ра бот но вре ме 
(1977) и сроч ни те до го во ри (1999). Са ми те син ди-
ка ти и ра бо то да тел ски ор га ни за ции реа ли зи рат и 
по-на та тъш ни ме роп рия тия и дей нос ти на ев ро-
пей ско рав ни ще в рам ки те на сис те ма та за "ав то-
но мен" со циа лен диа лог, кои то об хва щат дис тан-
цион на та ра бо та (те леуър кинг) (2002), стрес на 
ра бот но то място (2004), тор моз и на си лие на 
ра бот но то място (2007) и ин клу зив ни па за ри на 
тру да (2010). Нак рая, спе циал но вни ма ние трябва 
да се от да де на под пис ва не то на рам ко ви до го во ри 
за дей ствие, ка то нап ри мер рам ко вия до го вор за 
дей ствия по въп ро си те на обу че ние то в про дъл же-
ние на це лия жи вот и по ви ша ва не на ком пе тен ции-
те и ква ли фи ка ция та (2002) и то зи за ра венс тво 
меж ду мъ же те и же ни те (2005).

През пос лед ни те пет го ди ни 
ед на от наб лю да ва ни те до ми ни ра-
щи ха рак тер ни чер ти за сек то ри-
те, об хва на ти от то ва проуч ва не, в 
стра ни те от ЕС-12 и стра ни те-
кан ди дат ки е спа дът в син ди кал на-
та член ска ма са, не за ви си мо от 
ес тес тво то на ан ке ти ра ния сек тор. 
70,5 % от син ди ка ти те от чи тат, че 
преоб ла да ва що ни во на ко лек тив-
но до го вар яне в тех ни те стра ни е 
ни во то на пред прия тие то. Мно-
зинс тво то твър ди, че трис тран ния 
и двус тран ния со циа лен диа лог в 
тех ни те стра ни е фор ма лен по 
своя та същ ност и не се въз прие ма 
или из пол зва ка то реа лен на чин за 
уп рав ле ние и справ яне с ико но ми-

чес ки те про ме ни и из пол зва ка то 
реа лен на чин за уп рав ле ние и 
справ яне с ико но ми чес ки те проб-
ле ми и от рас ло во то прес трук ту-
ри ра не. Син ди ка ти те от всич ки 
проу че ни сек то ри от беля зват, че 
пра ви телс тва та в тех ни те стра ни 
се кон сул ти рат с тях са мо фор-
мал но пре ди пред прие ма не то на 
но ви ини циа ти ви по со циал ни 
въп ро си, свър за ни с Ев ро пей ския 
со циа лен диа лог (ЕСД), или сек-
тор ни проб ле ми, свър за ни с ЕСД. 
От дру га стра на, бол шинс тво то 
(60 %) от об хва на ти те в из след ва-
не то проф съю зи счи тат, че ЕСД 
да ва тла сък на на цио нал но то сът-
руд ни чес тво и на цио нал ния со циа-

лен диа лог. Са мо ед на тре та 
от беля зват, че тех ни те пра ви тел-
ства са на сър ча ва ли ЕСД. На сек-
тор но рав ни ще, син ди ка ти те от 
хи мия та, строи телс тво то и ме та-
лоп роиз водс тво то по соч ват на ли-
чие то на по ве че или по-мал ко 
по ло жи тел ни връз ки меж ду дър-
жав на та под кре па за на сър ча ва не 
на ЕСД, за ко но да тел ни те пра во-
мо щия, да де ни на син ди ка ти те и 
по тен циа ла на ЕСД да да де ефек-
ти ве н тла сък на на цио нал но то 
сът руд ни чес тво.

С ог лед ук реп ва не по тен циа ла 
на син ди ка ти те трябва да бъ дат 
пред прие ти след ни те крат кос роч-
ни и дъл гос роч ни мер ки:

МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ НОВИНИ

Проучване на Европейската Конфедерация 
на Профсъюзите (ЕКП) и 

Международната организация на труда (МОТ)
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Необходимо е да знаете
Министър Тотю Младенов разпростря прилагането 

на БКТД във всички предприятия 
от дървообработващата и мебелната промишленост

Ми нис тъ рът на тру да и со циал на та по ли ти ка 
То тю Мла де нов раз простря на 15 ноем ври та зи 
го ди на при ла га не то на Бран шо вия ко лек ти вен тру-
дов до го вор  "Дър вооб ра бот ва ща и ме бел на про-
миш ле ност". Той ще се при ла га спрямо 24 152 
ра бот ни ци и слу жи те ли, ка за на прес кон фе рен ция в 
МТСП ми нис тър Мла де нов. До мо мен та КТД се 
раз прос ти ра спрямо 12 285 ду ши.

Раз прос ти ра не то на КТД обе дин ява уси лия та на 
МТСП, син ди ка ти те и бран шо ва та ка ма ра в бор ба-
та със си ва та ико но ми ка и не лоя лна та кон ку рен ция, 
под по ма га  лоя лния биз нес, под чер та ми нис тър 
Мла де нов. 

Ко лек тив ният тру дов до го вор оси гур ява по-доб-
ра со циал на си гур ност на ра бот ни ци те и по добр ява 
ус ло вия та за ра бо та, ка за по вре ме на прес кон фе-
рен ция та пред се да телят на ФСОГСДП Пе тър Аб ра-
шев. Ми ни мал на та ра бот на зап ла та за два та бран-
ша е 265 ле ва и при пром яна на ми ни мал на та 
ра бот на зап ла та за стра на та се ак туа ли зи ра с про-
цен та на на рас тва не от да та та на промя на та. Спо-
ред приз на ти те ве че за об щи пра ви ла на ра бот ни ци-
те ще се оси гур ява т  до  5 ра бот ни дни до пъл ни те-
лен пла тен го ди шен от пуск за под дър жа не или 
при до би ва не на но ви про фе сио нал ни зна ния и уме-
ни я. В слу чаи те на ма со во уво лне ние, ра бо то да-

телят е длъ жен да из пла ти на ос во бо де ни те ра бот-
ни ци и слу жи те ли обе зще те ние в раз мер на брут но-
то им тру до во въз наг раж де ние за шест ме се ца. 
Из пъл ни тел ният ди рек тор на Бран шо ва та ка ма ра 
на дър вооб ра бот ва ща та и ме бел на про миш ле ност 
Сте фан Га нев уто чни, че в бран шо ва та ка ма ра чле-
ну ват 276 пред прия тия.

Бран шо вият ко лек ти вен тру дов до го вор е склю-
чен меж ду Фе де ра ция та на син ди кал ни те ор га ни за-

- ук реп ва не на син ди ка ти те 
ка то цяло в но ви те стра ни-член ки 
и стра ни те-кан ди дат ки и под по-
ма га не то им в кам па нии те за 
на би ра не на но ви чле но ве;

- проек ти за мла ди чле но ве и 
ли де ри;

- проек ти за пре дос тав яне на 
по-мо щен глас на же ни те в син-
ди кал ни те струк ту ри в но ви те 
стра ни-член ски и стра ни те-кан-
ди дат ки;

- съз да ва не на ре гио нал но сът-
руд ни чес тво в сек то ри те, къ де то 
та ко ва не съ щес тву ва;

- фор мал но и не фор мал но 
обу че ние по раз ра бо те ни но ви 
уче бни пла но ве и прог ра ми.

Ши ро ка по ли ти чес ка под кре па 
от стра на на ев ро пей ски те проф-
съюз ни фе де ра ции, ор га ни те на 
ЕС и Ко ми сия та, МОТ и тру до ви-
те мо зъч ни тръс то ве от ро да на 
Ев ро пей ския син ди ка лен ин сти-

тут към ЕКП за от рас ло ви те син-
ди ка ти, коя то е жиз не но важ на за 
под по ма га не реа ли за ция та на 
тяхна та роля в на цио на лен план, 
осо бе но в слу чаи те, ко га то пра-
ви телс тво то или не е в със тоя ние 
да на сър чи на цио нал ния со циа-
лен диа лог  или е зае ло твър де 
па сив ни по зи ции.

Це ле во под по ма га не на от рас-
ло ви те син ди ка ти е необ хо ди мо в 
три об лас ти:

- обу че ние от нос но про це ду-
ри те, свър за ни с ЕСД;

- обу че ние по те ми те, към кои-
то бе из ра зен ин те рес (осо бе но 
но ви те);

- проек ти за по ви ша ва не на 
ко му ни ка цион ни те уме ни я с вън-
шния свят (вклю чи тел но ези ко ва 
под го тов ка);

- проек ти за по добр ява не на 
ко му ни ка ция та с чле но ве те.

Клю чо ва роля тук след ва да 

изи грае ЕКП. Тя трябва да има 
во де ща фун кция, на ред с ев ро-
пей ски те ин дус триал ни фе де ра-
ции и по ли ти ки те на МОТ и ней-
ни те обу чи тел ни зве на (МОЦ към 
МОТ). Оп ре де ле но би би ло пос-
тиг на то ед но по-ви со ко ка чес тве-
но ни во, ако МОТ бъ де ан га жи ра-
на при пла ни ра не то и реа ли за ция-
та на та зи ми сия и съот вет ни те 
дей нос ти по проек ти те. ЕКП е 
еди нстве ния т со циа лен парт ньор, 
за щи та ващ ин те ре си те на наем-
ния труд на ев ро пей ско меж ду-
про фе сио нал но рав ни ще. Кон фе-
де ра ция та има свое то уни кал но 
място на сце на та на ев ро пей ски те 
ин дус триал ни от но ше ния и раз-
по ла га със срав ни тел ни преи му-
щес тва и ноу-хау за усъ вър шен-
ства не спо соб нос тта на син ди ка-
ти те в но ви те стра ни-член ки и 
стра ни те-кан ди дат ки за ак тив но 
уча стие в со циал ния диа лог.

15.11.2010 година  разпростиране на БКТД
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Със тоя ние на про дълр жа ва що то обу че ние 
в пред прия тия та

По ли ти ка на пред прия тия та по про дъл жа ва
що то про фе сио нал но обу че ние  на зае ти те ли ца.

Пред прия тия та оби кно ве но ор га ни зи рат ППО за 
своя пер со нал, ко га то в произ водс тво то се въ веж-
дат но ви или се усъ вър шенс тва т про дук ти или 
ус лу ги, ко га то се по добр яват ме то ди за произ вод-
ство, съз да ва се но ва ор га ни за ция или струк ту ра на 
дей нос тта на пред прия тие то. Би трябва ло ди на ми-
ка та на по доб ни про ме ни да се от раз ява вър ху 
ди на ми ка та на оси гур ява не то на съот вет но про фе-
сио нал но обу че ние в кон тек ста на ППО.

На мал ява де лът на пред прия тия та, оси гу ри ли 
обу че ние на пер со на ла си в кур со ве.

Пред прия тия та, пре дос та ви ли ППО на своя пер-
со нал под фор ма та на вън шни кур со ве са два пъ ти 
по ве че от те зи, ор га ни зи ра ли вът реш ни кур со ве за 
обу че ние. 

Вът реш ни кур со ве преоб ла да ват при най-го ле-
ми те пред прия тия та с брой на зае ти те над 250. 
На рас тва де лът на пред прия тия та, кои то раз чи тат 
на са моо бу че ние то на зае ти те за ус воя ва не на но ви 
зна ния и уме ни я.

Проуч ва не в дър вооб ра бот ва щи те и ме бел ни те 
пред прия тие по каз ва, че ин вес ти ции те по от но ше-
ние на обу че ние то и ква ли фи ка ция та са срав ни тел-
ни нис ки. Ма кар по ве че от 50 % от ра бо то да те ли те 
на проу че ни те пред прия тия да твърдят, че има т 
план за раз ви тие на пер со на ла , ед ва 1/3 от тях про-
веж дат обу че ние и то не на всич ки ни ва - за ра бот-
ни ци, сре ден и висш ме ни джмънт. Пот реб ност от 
ква ли фи ка ция из раз яват пре ди всич ко ра бо то да те-
ли на го ле ми и сред ни пред прия тия. Във съ що то 
вре ме в 60 % от пред прия тия та приз на ват,че лип са-
та на ква ли фи ци ра ни кад ри е голям проб лем, но 
са мо 24 % са го то ви да ин вес ти рат в чо веш ки 
ре сур си. Мно го ра бо то да те ли счи тат, че об ра зо ва-

ние то и ква ли фи ка ция та е за дъл же ние на дър жа ва-
та. В съ що то вре ме не се за беля зва и гол яма заин-
те ре со ва ност от зае ти те за по ви ша ва не зна ния та и 
уме ния та. Мо же би от ед на стра на до ми ни ра заг ри-
же нос тта им за за паз ва не на ра бот ни те мес та и от 
дру га лип са та на се риоз ни фи нан со ви сти му ли от 
по ви ша ва не на ква ли фи ка ция та.

 Уп рав ле ние на про фе сио нал но то обу че ние 
на ни во пред прия тие

В по-го ле ми те пред прия тия има от де ли по 
уп рав ле ние на чо вешк ште ре сур си, кои то от го варят 
и за про фе сио нал но то обу че ние, кое то е част от 
пла ни ра не то на раз ви тие то на чо веш кия ка пи тал. В 
по- мал ки те пред пия тия, кои то преоб ла да ват в те зи 
сек то ри, ра бо то да те ли те из пълн яват мно го функ-
ции и оби кно вен но под цен яват необ хо ди мос тта от 
обу че ние на пер со на ла.

Мо же да се нап равят след ни те обо бще ни из во-
ди:

 По ли ти ка та на ръ ко во ди те ли те на пред прия-
тия та по от но ше ние на про дъл жа ва що то обу че ние 
на зае ти те ли ца не е осо бе но ак тив на.

 Пе рио дич на оце нка на уме ния та на зае ти те 
ли ца се из вър шва срав ни тел но рядко.

 Ма лък е от но си тел ният дял на пред прия тия та, 
в кои то са оси гу ре ни необ хо ди ми те пред пос тав ки 
за ППО - план/прог ра ма за ор га ни зи ра не на обу че-
ние, пред ви ден бю джет и обу ча ва щ ре сурс - обу ча-
ва щи цен тро ве и пре по да ва те ли.

 Все по ве че ра бо то да те ли пред по чи тат да нае-
мат пер со нал с необ хо ди ма та ква ли фи ка ция, вмес-
то да оси гуря т по ви ша ва не на ква ли фи ка ция та на 
зае ти те чрез обу ча ва не в но ви уме ни я.

Раз ви тие то на ППО, във всич ки те му въз мож ни 
фор ми на при ло же ние и с пос ти га не на ви со ко 
ка чес тво са ин вес ти ция в бъ де що то раз ви тие на 
на ша те дър жа ва. Приз на ва ме, че и ние ка то син ди-

Това може би ви интересува
Продължаващо професионално обучение 
в България и състояние на обучението в 
дървообработващия и мебелния сектори в страната

Це ли те на про дъл жа ва що то про фе сио нал но обу че ние (ППО) са обе ктив но оп ре де ле ни от изи
сква ния та за под го тов ка та на Бъл га рия за ин тег ри ра не в ев ро пей ския па зар на тру да и оси гур ява
не на сво бод но дви же ние на ра бот на си ла. 

ции от гор ско то сто панс тво и дър воп ре ра бот ва ща-
та про миш ле ност (ФСОГСДП) към КНСБ, фе де ра-
ция "Ле ка про миш ле ност" на КТ "Под кре па" (ФЛП 
- "Под кре па") и Бран шо ва та ка ма ра на дър вооб ра-
бот ва ща та и ме бел на та про миш ле ност. Той ще се 
при ла га във всич ки пред прия тия в ико но ми чес ки те 

дей нос ти С-16 - Произ водс тво на дър вен ма те риал 
и из де лия от дър вен ма те риал и корк, без ме бе ли и 
С-31 - Произ водс тво на ме бе ли (съг лас но КИД-
2008). Кон тро лът по из пъл не ние на за по вед та е 
въз ло жен на Из пъл ни тел на аге нци я "Глав на 
ин спек ция по тру да".
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кал на фе де ра ция, ма кар да осъ зна вах ме важ нос тта 
на про фе сио нал но то обу че ние и ква ли фи ка ция на 
ра бот на та си ла, то зи въп рос не е стоял до се га в 
цен тъ ра на на ше то вни ма ние.

Да ва ме си смет ка, че про фе сио нал но то об ра зо-
ва ние е ос но ва, ва жен еле мен т на про дъл жа ва що то 
обу че ние, но на ше то убе жде ние е че трябва да със-
ре до то чим вни ма ние то си вър ху фор мал но то и 
не фор мал но обу че ние на въз рас тни и то пре ди 
всич ко те зи кои то са зае ти в на ши те сек то ри. 

 То ва, кое то е ха рак тер но за на ша та стра на през 
го ди ни те на пре хо да е лип са на пъл на ин фор ма ция. 
Ин сти ту ции те ка то  че ли раз чи тат на раз лич ни 
проуч ва ния, а не на на деж дна ста тис ти чес ка ин фор-
ма ция. Та ка нап ри мер  Аге нция та по зае тос тта е 
въз ло жи ла на со цио ло ги чес ка аге нци я проуч ва не  
сред ра бо то да те ли те в стра на та за ефе ктъ т от обу-
че ние то на пер со на ла. Проуч ва ния та в сек то ри те, 
как то на Бран шо ва та ка ма ра, та ка и на  на ша та 
Фе де ра ция, съ що се ба зи рат на ан кет ни кар ти, въп-
рос ни ци  и дру ги фор ми на съ бъ ра не ин фор ма ция. 
Ние не сме про тив те зи на чи ни за ин фор ми ра не, те 
без пор но да ват някък ва ясно та по из след ва на та 
те ма ти ка, но смята ме че ре гуля рно то съ би ра не на 
ин фор ма ция, пок ри ва ща из цяло обе кти те на 
из след ва не мо же да да де най-вер ни из во ди и да 
на со чи към най-пра вил ни ре ше ния и дей ствия. 
Та ко ва съ би ра не на ин фор ма ция, рес пек тив но и за 
ППО след ва да се ор га ни зи ра от дър жа ва та и до 
та зи ин фор ма ция да има т дос тъп всич ки заин те ре-
со ва ни стра ни, има щи    от но ше ние към про це са. 
За то ва про дъл жа ва да нас тоя ва КНСБ и ние ка то 
нейн член. Из след ва ния на Гер ман ско то дру жес тво 
за тех ни чес ко сът руд ни чес тво ус та нов яват, че в 
пре дим но ек сопр тно ор иен ти ра ни те сек то ри (вкл. 
дър вооб ра бот ва ща та и ме бел на та про миш ле ност) 
се наб лю да ва не съот ветс твие меж ду пред ла га но то 
обу че ние и тър се не то. На ла га се из во да, че сис те-
ма та за про фе сио нал но обу че ние за въз рас тни в 
Бъл га рия в преоб ла да ва що та си част не от го варя 
на изи сква ния та на ико но ми ка та. То ва е крас но ре-
чи во пот вър жде ние на лип са та на всеоб хват на офи-
циал на ин фор ма ция.

Ето нап ри мер пос лед но то из след ва не, кое то 
про ве дох ме, във връз ка с уча стие то ни в проек та 
INNO2, об хва ща пред прия тия, в кои то има ме син-
ди кал ни ор га ни за ции, как то и та ки ва чле но ве на 
ра бо то да тел ска та ка ма ра. Но то не включ ва гол яма 
част от мал ки те(с от 10 до 50 зае ти) и всич ки мик ро 
пред прия тия( до 10 зае ти), кои то пред ста вал яват 
око ло 90 на сто.  А скеп тич ни по от но ше ние на 
ин вес ти ции те в об ра зо ва ние и обу че ние са пре ди 
всич ко мик ро и мал ки те пред прия тия. Го ле ми те 
ком па нии оби кно ве но раз по ла гат с ек спер ти или 
до ри с це ли еки пи, кои то се гри жат за по ви ша ва не 
на ква ли фи ка ция та на пер со на ла. Ед на от при чи ни-
те ква ли фи ка ция та и ка риер но то раз ви тие на пер со-
на ла да е из вън об се га на вни ма ние на мал ки те 
пред прия тия е лип са та на ка па ци тет и пре ди всич ко 
чо веш ки, за раз ви тие и осъ щест вява не на та ки ва 
стра те гии. А са ми те ме ни джъ ри оби кно ве но нямат 

необ хо ди ма та под го тов ка по те зи въп ро си. Ме ни-
джъ рът на та ко ва пред прия тие оби кно ве но се за ни-
ма ва сам с поч ти всич ко, свър за но с биз не са и обу-
че ния та за не го са някък ва ма ло важ на, стра нич на 
дей ност, свър за на с до пъл ни тел ни раз хо ди. Тук е 
мо мен та да по мис лим, а и об ме ним опи т с ко ле ги-
те, как  да об хва нем мак си мал но мик ро и мал ки те 
пред прия тия, с как ви мер ки, ин стру мен ти и ме ха-
низ ми да под хо дим, как да убе ди м ра бо то да те ли те 
им, че вло же ни те па ри в ква ли фи ка ция се връ щат, с 
как во да им по мог нем? Раз би ра се не мо жем да пре-
неб рег нем и об стоя телс тво то, че сме в ус ло вия на 
фи нан со во -ико но ми чес ка кри за и мно го от пред-
прия тия та се борят за свое то оце лява не.

Как во пред прие ма ме на то зи ета п?
Във връз ка с на ме ре ние то ни за ак ти ви зи ра не на 

трис тран ния со циа лен диа лог и уча стие на Ми нис-
терс тво на ико но ми ка та, ене рге ти ка та и ту риз ма/
МИЕТ/ в об хва ща не на мал ки те  пред прия тия от 
два та сек то ра, пред стои про веж да не на ОС ТС пос-
ве тен из цяло на про дъл жа ва що то про фе сио нал но 
обу че ние. На не го ще се об съдят въз мож нос ти за 
об хва ща не на мал ки те пред прия тия от два та сек то-
ра. Ще се по търсят на чи ни за реа ли зи ра не на проек-
ти за обу че ние на ра бо то да те ли от мал ки и сред ни 
пред пир ятия по раз ра бот ва не на пла но ве за обу че-
ние на чо веш ки те ре сур си. Ще се дис ку ти рат схе ми 
за коо пе ри ра не на мал ки и сред ни пред прия тия с 
цел по- доб ри  фи нан со ви, тех ни чес ки и дру ги въз-
мож нос ти за про веж да не обу че ни я за про фе сио нал-
на ква ли фи ка ция.

В пре го во ри сме с и На цио нал на та аге нци я по 
про фе сио нал но об ра зо ва ние и обу че ние (НА ПОО) 
към Ми нис тер ски съ вет по въп ро си те за необ хо ди-
мос тта от дос тъп до пъл на, раз би рае ма, пе рио дич-
но ак туа ли зи ра ща се ин фор ма ция, как то и за необ-
хо ди мос тта от раз ли чен под ход, от ра зен в об ра зо-
ва тел ни те стан дар ти, по кой то да се раз ра бот ват 
прог ра ми те за обу че ние на въз рас тни - с по-мал ка 
про дъл жи тел ност на обу че ния та, мо дул ни обу че ни я 
и дру ги проб ле ми, свър за ни с обу че ние на въз раст-
ни и рес пек тив но по про фе сии и спе циал нос ти, 
ха рак тер ни за сек то ри те ни. Пос тиг нах ме съг ла сие 
и го тов ност за сът руд ни чес тво по ре ди ца от об съж-
да ни те въп ро си.

Фе де ра ция та ни раз ра бо ти проект на Бран шов 
ко лек ти вен тру дов до го вор за дър вооб ра бот ва ща та 
и ме бел на та про миш ле ност за пе рио да ок том ври 
2010 г. - сеп тем ври 2012 г. В не го пред ви дих ме 
мно го по-кон крет ни им пе ра тив ни за пи си за ра бо то-
да те ли те в раз де ла за ква ли фи ка ция и прек ва ли фи-
ка ция. С ра бо то да тел ска та ка ма ра пос тиг нах ме 
съг ла сие по те зи тек сто ве. Бран шо вият до го вор 
ве че е под пи сан и ре гис три ран и е ос но ва за до го-
вар яне то в пред прия тия та. То ва е еди ни я на чин, 
чрез кой то тър сим ин тен зи фи ци ра не на про це си те 
на ППО в пред прия тия та. Дру га та въз мож ност чрез 
бран шо во то до го вар яне виж дах ме с раз прос ти ра не 
на до го во ра за всич ки пред прия тия от дър вооб ра-
бот ва ща та и ме бел на та про миш ле ност, за кое то 
кан ди датс твах ме пред ми нис тъ ра на тру да. Раз-
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прос ти ра не то на до го во ра ве че е факт и да ва въз-
мож нос ти за влия ние вър ху всич ки пред прия тия от 
два та бран ша, вклю чи тел но по по доб ра ва не про фе-
сио нал на та ква ли фи ка ция и га ран ти ра не по ве че 
бе зо пас ност при из пъл не ние на слу жеб ни те за дъл-
же ния. Кон фе де ра ция та на  не за ви си ми те син ди ка-
ти в Бъл га рия пред прие ма дей ствия, кои то на ша та 
Фе де ра ция под крепя, за про ме ни в за ко но да тел-
ство то, вклю чи тел но оп ре де лен брой до пъл ни те лен 
пла тен го ди шен от пуск за ра бо те щи те, пред наз на-
чен за про фе сио нал но обу че ние, да нъч ни об лек че-
ния за ра бо то да те ли, кои то ин вес ти рат в раз ви тие 
на чо веш ки те ре сур си и др.

Ние ка то син ди кал на фе де ра ция си да ва ме смет-
ка, че част от на ши те за дъл же ния трябва да са свър-
за ни със за сил ва не мо ти ва ция та на ра бо те щи те за 
по ви ша ва не на ква ли фи ка ция та или прек ва ли фи ка-
ция. Но то ва не мо же да ста не са мо по пътя на убеж-
де ние то, а чрез ра бо те щи ме ха низ ми, об вър зва щи 
по ви ша ва не то на ква ли фи ка ция та с ръст на тру до-
во то въз наг раж де ние, с ка риер но то раз ви тие и т.н. 
Нео хо ди мо е да се при ла гат фор ми на обу че ние, 
неи зис ква щи про дъл жи тел но от със твие от ра бо та. 

Ва ли ди ра не то на не фор мал но и са мос тоя тел но 
уче не е но ва и раз ви ва ща се дей ност. В Бъл га рия 
няма спе циа ли зи ра на нор ма тив на уре дба за ва ли ди-
ра не на зна ния, уме ни я и ком пе тен тнос ти, при до би-
ти чрез не фор мал но и са мос тоя тел но уче не. На ша-
та ин фор ма ция е че в прак ти ки те на мно го ев ро пей-
ски стра ни все още е в про цес на из яснява не ме то-
ди ки те, ме ха низ ми те и ин стру мен та риу ма, це ли те и 
от го вор нос ти те на ин сти ту ции те.Тър сим въз мож-

нос ти  да по лу чим ин фор ма ция от ко ле ги, в чии то 
стра ни то зи про цес е нап ред нал, за що то сме убе де-
ни, че чрез  ва ли ди ра не то на зна ния та и уме ния та, 
при до би ти с не фор мал но или са мос тоя тел но обу че-
ние мо гат да се мо ти ви рат не са мо ра бот ни ци те и 
слу жи те ли те, но и ра бо то да те ли те. Прак ти ка та 
по каз ва, че ра бо то да те ли те са склон ни да про веж-
дат не фор мал ни обу че ни я (кур со ве, се ми на ри и 
други). То ва е въз мож ност с мал ко фи нан со ви раз-
хо ди и поч ти без от къс ва не от ра бо та да се обу ча ва 
по-ши рок кръг от хо ра. А все пак не трябва да заб-
рав яме, че сме и в ус ло вия на кри за. Та ка че ако 
те зи при до би ти зна ния и уме ни я се приз на ват, из да-
ва не то на до ку мент въз ос но ва на ва ли ди ра не мо же 
да се пол зва за нат руп ва не и тран сфер на кре ди ти. 
То ва ще да де въз мож ност и за по-ши ро ко зас тъп ва-
не и на нас тав ни чес во то.

Заед но с дру ги те ко ле ги от ев ро пей ски те срод ни 
син ди ка ти трябва да тър сим пъ ти ща за усъ вър-
шенс тва не и уни фи ци ра не  на ППО, кое то да доп ри-
не се за мо бил нос тта на хо ра та за ра бо та в ев ро пей-
ския дър вооб ра бот ващ и ме бе лен сек тор и по доб-
рява не ка то цяло на зае тос тта и кон ку рен тнос по-
соб нос тта на те зи тра ди цион ни за Бъл га рия и 
Ев ро па сек то ри.

Не ка си при пом ним ед на  стра те ги чес ка цел 
на ЕС: съз да ва не то на най-кон ку рен тнос по соб на та 
в све та ди на мич на ико но ми ка, с по ве че и по-доб ри 
ра бот ни мес та и по-ви со ка со циал на ко хе зия. Всич-
ки знаем, че то ва мо же да се пос тиг не вклю чи тел но 
с оси гур ява не на под ход ящо об ра зо ва ние и про фе-
сио нал но обу че ние на ра бот на та си ла.

Ли ца та, кои то пол зват неп ла тен от пуск за от глеж да не на де те по ре да на чл. 167а от Ко дек са на 
тру да са здрав но оси гу ре ни из цяло за смет ка на ра бо то да теля

Съг лас но чл. 167а, ал. 1 КТ след из пол зва не то на от пус ки те по чл. 164 и чл. 165, ал. 1 все ки от ро ди-
те ли те, ако ра бо ти по тру до во пра воот но ше ние и де те то не е нас та не но в за ве де ние на пъл на дър жав на 
из дръж ка, при поис ква не има пра во да пол зва неп ла тен от пуск в раз мер на 6 ме се ца за от глеж да не на де те 
до на вър шва не на 8-го диш на въз раст. При неп ла те ния от пуск по чл. 167а, ал. 1 КТ за ко нът въ веж да прин-
ци па на ин ди ви дуал но то пра во на все ки еди н от ро ди те ли те на де те то да пол зва то зи вид от пуск, ако ра бо-
ти по тру до во пра воот но ше ние и де те то не е нас та не но в за ве де ние на пъл на дър жав на из дръж ка.

От пус кът мо же да се пол зва на вед нъж или на час ти. Ко га то се пол зва на час ти про дъл жи тел нос тта му 
не мо же да бъ де по-мал ко от 5 ра бот ни дни (чл. 167а, ал. 6 КТ).

Спо ред чл. 48, ал. 1 от На ред ба та за ра бот но то вре ме, по чив ки те и от пус ки те от пус кът за от глеж да не 
на де те по чл. 167а КТ се пол зва въз ос но ва на пис ме но зая вле ние за все ки от де лен слу чай, по да де но от 
май ка та или ба ща та, най-мал ко 10 ра бот ни дни пре ди да та та, от коя то же лае да пол зва от пус ка, в коя то 
се дек ла ри ра, че де те то не е нас та не но в за ве де ние на пъл на дър жав на из дръж ка. Ра бо то да телят е длъ жен 
да оси гу ри от пус ка от деня, по со чен в зая вле ние то. Ако ли це то няма пра во на то зи от пуск, ра бо то да телят 
не за бав но го уве дом ява пис ме но за то ва.

Вре ме то, през кое то се пол зва от пус кът по чл. 167а, ал. 1 КТ се приз на ва за тру дов стаж (чл. 167а, ал. 
8). То ва вре ме се приз на ва и за оси гу ри те ле н стаж, без да се правят оси гу ри тел ни внос ки (чл. 9, ал. 2, т. 
1 от Ко дек са за со циал но оси гур ява не).

Ли ца та, кои то пол зват неп ла тен от пуск за от глеж да не на де те по ре да на чл. 167а от Ко дек са на тру да, 
са здрав но оси гу ре ни из цяло за смет ка на ра бо то да теля (чл. 40, ал. 1, т. 1, бук ва"б" от За ко на за здрав но-
то оси гур ява не).

Неплатен отпуск в размер на 6 месеца за 
отглеждане на дете до 8-годишна възраст
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Не за ви си мо от об стоя телс тво то, че ра бот ник или слу жи тел, с ко го то е склю чен тру дов до го вор, 
няма тру дов стаж, той ще има пра во на пла тен от пуск за обу че ние, със съг ла сие то на ра бо то да теля, 
ако учи в сред но или вис ше учи ли ще без от къс ва не от произ водс тво то.

Съг лас но чл. 169, ал. 1 от Ко дек са на тру да, ра бот ник или слу жи тел, кой то учи в сред но или вис ше 
учи ли ще без от къс ва не от произ водс тво то със съг ла сие то на ра бо то да теля, има пра во на пла тен от пуск в 
раз мер на 25 ра бот ни дни за всяка уче бна го ди на.

От ци ти ра на та раз по ред ба е вид но, че за да има ра бот ни кът или слу жи телят пра во на пла тен от пуск за 
обу че ние, трябва да бъ дат из пъл не ни след ни те изи сква ни я:

- да учи в сред но или вис ше учи ли ще без от къс ва не от произ водс тво то;
- да има съг ла сие то на ра бо то да теля за то ва (съг лас но чл. 52 от На ред ба та за ра бот но то вре ме, по чив-

ки те и от пус ки те, ка то съг ла сие то на ра бо то да теля по чл. 169 КТ се да ва в пис ме на фор ма за все ки от де лен 
слу чай).

Под обу че ние без от къс ва не от произ водс тво то се има т пред вид за доч на, ве чер на и дис тан цион на фор-
ма на обу че ние.

Ако са из пъл не ни гор ни те изи сква ни я, не за ви си мо от об стоя телс тво то, че ли це то, с кое то е склю чен 
тру до вият до го вор, няма тру дов стаж, то ще има пра во на пла тен от пуск по чл. 169, ал. 1 КТ. За то зи вид 
от пуск не се при ла га изи сква не то за при до бит 8 ме се ца тру дов стаж по чл. 155, ал. 2 КТ.

Право на платен отпуск за обучение

У К А З А Н И Е 
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА Ф С О Г С Д П
За действията на синдикалния комитет и синдикалната 

организация при промяна на работодателите, 
на основание чл. 123 и чл. 123а от Кодекса на труда

(прието с Решение № 17 на 14.10.2010 г., 
на основание § 3 от Заключителните разпоредби от Устава на ФСОГСДП)

В помощ на синдикалните ръководства

Уп ра ви тел ният съ вет, ка то взе 
пред вид, че:

1. Осъ щест вява не то на ре фор-
ми те в гор ско то сто панс тво е 
свър за но с прес трук ту ри ра не на 
ДГС (ДП), ДЛС (ДП) и дру ги те 
те ри то риал ни зве на, кое то пряко 
зас яга ос нов ни те со циал ни пра ва 
на ра бот ни ци те/слу жи те ли те в 
от ра съ ла - на ши син ди кал ни чле-
но ве;

2. Раз по ред ба та на т. 17 от 
Хар та та на Об щнос тта за ос нов-
ни те со циал ни пра ва на ра бот ни-
ци те и слу жи те ли те пред виж да, 
че ин фор ми ра не то и кон сул ти ра-
не то и уча стие то на ра бот ни ци те 
трябва да се раз ви ва в под ход ящи 
нап рав ле ния;

3. Съ щес тву ва необ хо ди мост  
по мес та в струк ту ри те и те ри то-

риал ни те зве на на Из пъл ни тел на 
аге нци я по го ри те да се за си ли 
со циал ния диа лог и да се на сър чи 
взаим но то до ве рие меж ду ди рек-
то ри те - ра бо то да те ли и син ди-
кал ни те ор га ни за ции за:

- да се по доб ри въз мож нос тта 
за пред виж да не на рис ко ве те;

- да се въ ве де по-гъв ка ва ор га-
ни за ция на ра бо та та, ка то в съ що-
то вре ме се за па зи си гур нос тта 
чрез за ко на;

- да се ин фор ми рат ра бот ни-
ци те/слу жи те ли те от нос но необ-
хо ди мос тта от ада пти ра не и се 
пред прие мат мер ки и дей ствия за 
уве ли ча ва не на тяхна та про фе-
сио нал на ква ли фи ка ция и прек ва-
ли фи ка ция и се на сър ча ва учас-
тие то им в уве ли ча ва не кон ку-
рент нос по соб нос тта на бъ де що то 

ДГС, ДЛС;
4. Всяко прес трук ту ри ра не 

трябва да бъ де ра зум но ба лан си-
ра но, ка то се под дър жат ос но во-
по ла га щи те цен нос ти, на кои то 
се ос но ва ват ЕО и дър жа ви те-
член ки, ка то се га ран ти ра прио-
ри тет но за паз ва не то на зае тос тта 
и до хо ди те, та ка че всич ки да се 
об ла го де телс тват от ико но ми чес-
ко то раз ви тие;

5. Със за по ве ди на Ми нис тър 
М. Най де нов с № РД 49 от 53 до 
58 от 28 и 29.07.2010 г. в из пъл-
не ние на кои то се вли ват 6 ДГС и 
ДЛС, няма ше реал на въз мож ност 
да бъ дат спа зе ни дву ме сеч ни те 
сро ко ве, пред ви де ни в чл. 130б, 
ал. 2 и ал. 3 от КТ, не се по соч ва-
ха при чи ни те за пред стоя що то 
"вли ва не", а про це ду ра та по 
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ин фор ми ра не то бе ше ог ра ни че на 
до про чи та не на за по вед та и пис-
мо то на ИАГ и не бяха под пи са ни 
и спо ра зу ме ния меж ду ра бо то да-
те ли те и син ди ка ти те;

6. Ут вър де на та прак ти ка в 
дей нос тта на СО да се из чак ва, да 
не се ини ции ра т пред ло же ния от 
син ди кал ни те чле но ве за дей ства-
щи про це ду ри на ин фор ми ра не и 
кон сул ти ра не. И та ка вмес то 
мо би ли зи ра не на син ди кал на та 
ене рги я към оси гур ява не на по ве-
че пол зи, се по лу ча ва не до пус ти-
ми про пус ки или без дей ствие

прие 
НАС ТОЯ ЩО ТО УЗА КА НИЕ

1.1. Цел та на нас тоя що то Ука-
за ние е да при пом ни и из ясни 
въп ро си, свър за ни с нор мал но то 
осъ щест вява не на дей нос тта на 
син ди кал ни те ор га ни за ции в слу-
чаи те на пром яна на ра бо то да те-
ли те на ос но ва ние чл. 123 и чл. 
123а от Ко дек са на тру да за 
га ран ти ра не уп ражн ява не то на 
пра во то на ра бот ни ци те и слу жи-
те ли те за ин фор ми ра не и кон сул-
ти ра не.

1.2. Прав на та ос но ва за пос ти-
га не на цел та са:

- чл. 4, чл. 5, чл. 10 и чл. 18 от 
Ус та ва на ФСОГСДП;

- чл. 55, ал. 2, чл. 123, чл. 123а, 
чл. 130б от Ко дек са на тру да;

- чл. 6 от До го во ра за Ев ро-
пей ския съюз;

- чл. 136 от До го во ра за съз да-
ва не на Ев ро пей ска та об щност;

- т. 17 от Хар та та на Об щност-
та за ос нов ни те со циал ни пра ва 
на ра бот ни ци те и слу жи те ли те;

- Ди рек ти ва 2002/14/ЕО за 
съз да ва не на об ща рам ка за 
ин фор ми ра не и кон сул ти ра не на 
ра бот ни ци те/слу жи те ли те в ЕО;

- Ди рек ти ва 94/45/ЕО за съз-
да ва не на Ев ро пей ски ра бот ни-
чес ки съ вет или на про це ду ра за 
ин фор ми ра не и кон сул та ции с 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те в 
пред прия тия и гру пи пред прия-
тия в рам ки те на Об щнос тта;

- Ди рек ти ва на Съ ве та 
2001/23/ЕОД от нос но сбли жа ва-
не на за ко но да телс тва та на дър-
жа ви те-член ки във връз ка с 
га ран ти ра не то на пра ва та на 

ра бот ни ци те и слу жи те ли те при 
прех върл яне на пред прия тия, 
сто пан ски дей нос ти или час ти от 
пред прия тия или сто пан ски дей-
нос ти.

1.3. При оп ре дел яне то и при-
ла га не то на прак ти чес кия ред и 
ус ло вия за ин фор ми ра не и кон-
сул ти ра не син ди кал на та ор га ни-
за ция след ва да прояв ява ини циа-
ти ва, да ра бо ти в дух на сът руд-
ни чес тво, ка то твър до от стоя ва и 
за щи та ва пра ва та и ин те ре си те 
на ра бот ни ци те и слу жи те ли те и 
съ щев ре мен но от да ва необ хо ди-
мо то ува же ние към пра ва та, 
за дъл же ния та и ин те ре си те на 
ИАГ и ДГС/ДЛС.

1.4. За це ли те на нас тоя що то 
Ука за ние пон ятия та: "пред прия-
тие", "ра бо то да тел", "ра бот ник и 
слу жи тел", "син ди кал ни ор га ни-
за ции", " пред ста ви те ли на ра бот-
ни ци те и слу жи те ли те, "ра бо то-
да тел-прех вър ли тел" и "ра бо то-
да тел-приоб ре та тел" са по сми-
съ ла на Ко дек са на тру да.

Пон ятия та "Ин фор ми ра не" и 
"кон сул ти ра не" са по сми съ ла на 
чл. 2 от Ди рек ти ва 2002/14/ЕО, а 
име нно: 

"Ин фор ми ра не" оз на ча ва пре-
дос тав яне на дан ни от ра бо то да-
теля на пред ста ви те ли те на 
ра бот ни ци те/слу жи те ли те, с цел 
да се за поз наят със съот ве тен 
въп рос и да го проу чат.

"Кон сул ти ра не" оз на ча ва 
об мен на въз гле ди и ус та нов ява-
не на диа лог меж ду пред ста ви те-
ли те на ра бот ни ци те/слу жи те ли-
те и ра бо то да теля.

2. Ре дът и ус ло вия та за ин фор-
ми ра не и кон сул ти ра не включ-
ват:

2.1. Ин фор ми ра не:
а/ Ин фор ми ра не от ди рек то ра 

на ДГС/ДЛС за пос лед ни те и въз-
мож ни из ме не ния в дей нос тта и 
фи нан со во-ико но ми чес ко то със-
тоя ние на дър жав но то пред прия-
тие;

б/ Ин фор ми ра не и кон сул ти-
ра не от нос но цялос тна та си туа-
ция, ор га ни за цион на та струк ту ра 
и ве роя тни те про ме ни на зае тост-
та, га ран ти ра не ни во то на до хо-
ди те, пред виж да ни те мер ки в 
слу чаи те на уво лне ни я - из пла-

ща не на обе зще те ни я, включ ва не 
в прог ра ма за ква ли фи ка ция и 
прек ва ли фи ка ция.

в/ Син ди кал ният ко ми тет изи-
сква ин фор ма ция та да се пред-
ставя по вре ме, на чин и съ дър жа-
ние, кои то да поз волят на син ди-
ка ти те да про ве дат съот вет но 
проуч ва не и да се под готвят за 
кон сул та ции те.

1.2. Кон сул та ции те се про веж-
дат меж ду ра бо то да теля и син ди-
кал ния ко ми тет.

а/ Ка то се га ран ти ра под ходя-
що вре ме, ме то ди и съ дър жа ние 
на про веж да не.

б/ Въз ос но ва на ин фор ма ция-
та пре дос та ве на от ра бо то да теля 
и на ста но ви ще то, кое то син ди ка-
ти те има т пра во да фор му ли рат.

в/ По на чин, кой то да ва въз-
мож ност на син ди ка ти те да се 
сре щат с ра бо то да теля и да по лу-
ча ват от го вор на ста но ви ще то, 
кое то има т пра во да фор му ли рат, 
как то и мо ти ви те на от го во ра на 
ра бо то да теля.

г/ С ог лед пос ти га не на спо ра-
зу ме ние меж ду ра бо то да теля и 
син ди ка ти те, от нос но взе ти те 
ре ше ния или под пи сан про то кол 
за раз ног ла сие.

3.1. Прех върл яне то на ДГС/ 
ДЛС, сто пан ска дей ност или част 
от пред прия тие то или сто пан ска 
дей ност са мо по се бе си не пред-
ставл ява ос но ва ние за уво лне ни я 
как то от ра бо то да теля-прех вър-
ли тел, та ка и от ра бо та да теля-
приоб ре та тел.

1.2. Въз мож ни те сък ра ще ния 
мо гат да ста ват след ут вър жда ва-
не на фи нан со вия план и длъж-
нос тно то раз пи са ние на но во то 
ДГС/ДЛС от ИАГ.

3.3. Син ди кал ният ко ми тет 
изи сква от съот вет ния ра бо то да-
тел при ут вър жда ва не на фи нан-
со вия план и длъж нос тно то раз-
пи са ние в ИАГ да се пред ставя и 
под пи са но то спо ра зу ме ние или 
про то кол за раз ног ла сие в ре зул-
тат от про ве де ни те кон сул та ции.

1.1. След из вър шва не на пром-
яна та, ра бо то да телят-приоб ре та-
тел про дъл жа ва да спаз ва ус ло-
вия та и до го во ре нос ти те на все ки 
ко лек ти вен тру дов до го вор, съг-
лас но изи сква ния та на чл. 55, ал. 
2 от КТ.
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1.2. В слу чаи те, ко га то съот-
вет но то струк тур но или те ри то-
риал но зве но няма под пи сан КТД, 
ра бо то да телят-приоб ре та тел 
при ла га пос тиг на ти те до го во ре-
нос ти на дей ства щия Бран шов 
ко лек ти вен тру дов до го вор за 
ра бо те щи те в от ра съл "Гор ско 
сто панс тво".

1.1. При пром яна на ра бо то да-
теля в слу чаи те на чл. 123, ал. 1 
КТ, нас тъп ват и про ме ни в ста ту-
та на ос нов ни те син ди кал ни ор га-
ни за ции. Съг лас но чл. 18, ал. 1, т. 
1 от Ус та ва на ФСОГСДП, не се 
до пус кат две ос нов ни син ди кал ни 
ор га ни за ции в ед но пред прия тие.

1.2. При всич ки слу чаи на чл. 
123, ал. 1 КТ в срок от 30 дни от 
пром яна та се про веж да об що 
(де ле гат ско) съб ра ние на две те 
син ди кал ни ор га ни за ции,, на кое-
то се съз да ва но ва ос нов на син ди-
кал на ор га ни за ция, коя то е пра-
воп рием ник на две те обе ди ни ли 
се ос нов ни син ди кал ни ор га ни за-
ции с всич ки пра ва и за дъл же ния, 
произ ти ча щи от обе ди не ние то. 
Съб ра ние то из би ра но ви ор га ни и 
ко ми сии: син ди ка лен ко ми тет, 
кой то се със тои от пред се да тел и 
сек ре та ри, Ре ви зион на ко ми сия, 
Ко ми сия по во де не на пре го во ри 
и Ста чен ко ми тет при ус ло вия та 

и ре да, пред ви де ни в чл. 18 от 
Ус та ва на Фе де ра ция та. Про то ко-
ла-об ра зец се из пра ща в цен тра-
ла та на Фе де ра ция та.

1.3. На ос но ва ние чл. 18, ал. 1, 
т. 3 от Ус та ва, по ре ше ние на 
об що то (де ле гат ско то) съб ра ние, 
в слу чаи те на те ри то риал на от да-
ле че ност и произ водс тве на обо-
со бе нос т мо гат да бъ дат из граж-
да ни пър вич ни син ди кал ни ор га-
ни за ции или син ди кал ни гру пи, с 
цел пос ти га не на по-доб ра ефек-
тив нос т на син ди кал на та дей ност. 
Те се ръ ко водят от сек ре та ри, 
из бра ни от об що то (де ле гат ско-
то) съб ра ние по ре да, пред ви ден в 
чл. 18, ал. 2, т. 2 от Ус та ва. 

1.4. От със та ва на из бра ни те в 
син ди кал ния ко ми тет сек ре та ри, 
об що то (де ле гат ско то) съб ра ние 
оп ре деля от го варящ сек ре тар за 
всяка от обо со бе ни те пър вич ни 
син ди кал ни ор га ни за ции или син-
ди кал ни гру пи. Пред се да телят и 
всич ки сек ре та ри из бра ни в със-
та ва на син ди кал ния ко ми тет се 
пол зват от зак ри ла та на чл. 333, 
ал. 3 от КТ.

1.5. Пре ди или след про веж-
да не на об що то (де ле гат ско то) 
съб ра ние се из готвя съв мес тен 
про то кол от два та пре диш ни син-
ди кал ни ко ми те та и ре ви зион ни 

ко ми сии, в кои то се от раз яват 
всич ки нас тъ пи ли про ме ни в 
ор га ни за ция та, фи нан со во то със-
тоя ние и иму щес тво то на син ди-
кал ни те ор га ни за ции. Пре пис от 
пре да ва тел но-прие ма тел ния про-
то кол се из пра ща в цен тра ла та на 
Фе де ра ция та.

1.6. Но вият син ди ка лен ко ми-
тет се със тои от пред се да тел и 
сек ре та ри (чл. 18, ал. 2, т. 2 от 
Ус та ва), чий то брой се оп ре деля 
от об що то (де ле гат ско то) съб ра-
ние.

6.1. Във всич ки слу чаи при 
пром яна на ра бо то да те ли те на 
ос но ва ние чл. 123 и чл. 123а от 
КТ, ко га то ста рият и/или но вият 
ра бо то да тел не са си из пъл ни ли 
за дъл же ния та по ал. 1 на чл. 130б 
КТ или ко га то ра бо то да телят не 
про ве де пред ви де ни те кон сул та-
ции по ал. 4 на чл. 130б КТ, син-
ди кал на та ор га ни за ция има пра во 
да сиг на ли зи ра Из пъл ни тел на 
аге нци я "Глав на ин спек ция по 
тру да" за нес паз ва не на тру до во-
то за ко но да телс тво.

6.2. Осъ щест вява не то на сиг-
нал на та фун кция на син ди кал на та 
ор га ни за ция в слу чаи те на т. 6.1. 
се из вър шва на ос но ва ние чл. 406 
от КТ, във връз ка с чл. 130б, ал. 6 
от КТ.

1. Ре ше ние № 82 от 31.01.2008 г., IV граж дан-
ско от де ле ние на Вър хов ния ка са цио нен съд по 
гр. д. № 3471 от 2005 г.

Па раг раф 1, т. 6 от До пъл ни тел ни те раз по ред би-
те (ДР) на Ко дек са на тру да оп ре деля ви да на зае ма-
на та ръ ко вод на длъж ност, но не пос тавя ог ра ни че-
ния на брой ки те, ко га то в син ди кал на та ор га ни за-
ция са из бра ни по ве че от еди н сек ре та ри, с ог лед 
броя на чле но ве те на ор га ни за ция та и струк тур ни те 
зве на обо со бе ни при нея, то всич ки те се пол зват от 
ус та но ве на та зак ри ла по чл. 333, ал. 3 от КТ.

Неп ра вил но е тъл ку ва не то на нор ма та на § 1, т. 
6 от ДР на КТ в сми съл, че от та зи зак ри ла се полз-
ват са мо пред се да телят и сек ре тарят, т.е. са мо два-
ма син ди кал ни чле на, зае ма щи те зи ръ ко вод ни 
длъж нос ти. Нор ма та оп ре деля ви да на зае ма на та 
ръ ко вод на длъж ност, но не пос тавя ог ра ни че ния на 
брой ки те. Ко га то в син ди кал на ор га ни за ция из бра-
ни по ве че от еди н сек ре та ри, с ог лед броя на чле но-
ве те на ор га ни за ция та и струк тур ни те зве на, обо со-
бе ни при нея, то всич ки те се пол зват от ус та но ве-
на та зак ри ла по чл. 333, ал. 3 КТ.

Чл. 333, ал. 3 във връз ка с § 1, т. 6 от ДР на КТ.

2. Ре ше ние № 133 от 29.02.2008 г., IV граж дан-
ско от де ле ние на Вър хов ния ка са цио нен съд по 
гр. д. 2450 от 2005 г.

От кри ва не то на произ водс тво по не със тоя тел-
ност не прек рат ява дей ствие то на склю чен ко лек ти-
вен тру дов до го вор. Не що по ве че - име нно в ус ло-
вия та на преоб ра зу ва не и на мал ява не на дей нос тта, 
кои то чес то се на ла гат по по вод произ водс тво то по 
не със тоя тел ност, след ва да се съоб раз яват осо бе ни-
те пра ви ла за зак ри ла на някои ка те го рии ра бот ни-
ци и слу жи те ли. Син ди кал на та ор га ни за ция не е 
длъж на да мо ти ви ра от ка за си да да де съг ла сие за 
уво лне ние.

След ка то ра бо то да телят не е поис кал съг ла сие-
то на син ди кал ния ор ган, по со чен в ко лек ти вен тру-
дов до го вор, с ог лед пла ни ра но то сък ра ще ние на 
ща та спрямо от вет ни ка, то им пе ра тив ни те пра ви ла 
за син ди кал на за щи та са би ли на ру ше ни, по ра ди 
кое то, спо ред об щи те пра ви ла, прек рат ява не то на 
тру до во то пра воот но ше ние е не за ко но съоб раз но, 
без спо рът да се раз глеж да по съ щес тво.

Член 333, ал. 4 от Ко дек са на тру да.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ УКАЗАНИЕТО
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КЮ
Отговори на ваши въпроси:

Въп рос: "Ра ботя по два тру
до ви до го во ра. Ос нов ният ра бо
то да тел пред стои да ме сък ра
ти. Как во ще ста не след то ва с 
вто рия тру дов до го вор, кой то е 
до пъл ни те лен на 4 ча са?"

От го вор: След ка то бъ де прек-
ра тен ос нов ният тру дов до го вор, 
до пъл ни тел ният след ва да ста не 
ос но вен. Няма преч ка по не го да 
ос та не те на 4-ча со во ра бот но 
вре ме. А мо же да се спо ра зу мее-
те с ра бо то да теля да пре ми не те 
на пъл но ра бот но вре ме, ако има 
та ка ва въз мож ност и же ла ние.

Ви на ги съ щес тву ва не то на 
до пъл ни те лен тру дов до го вор 

пред по ла га на ли чие то на ос но-
вен. Та ка че, ко га то ос нов но то 
тру до во пра воот но ше ние бъ де 
прек ра те но, няма как еди нстве-
ния т ос та нал да съ щес тву ва тру-
дов до го вор да бъ де до пъл ни те-
лен. За то ва трябва да бъ де про-
ме не но ос но ва ние то, на кое то е 
склю чен за в бъ де ще. За промя-
на та трябва да бъ де уве до ме на 
съот вет на та те ри то риал на ди рек-
ция на НАП. 

Ра бот ни кът/слу жи телят мо же 
да склю чи до пъл ни те лен тру дов 
до го вор със съ щия ра бо то да тел 
за из вър шва не на ра бо та, коя то 
не е в кръ га на не го ви те тру до ви 

за дъл же ния, из вън ус та но ве но то 
за не го ра бот но вре ме - т. нар. 
вът реш но съв мес ти телс тво.

Ра бот ни кът/слу жи телят мо же 
да сключ ва тру до ви до го во ри и с 
дру ги ра бо то да те ли за из вър шва-
не на ра бо та из вън ус та но ве но то 
за не го ра бот но вре ме  по ос нов-
но то тру до во пра воот но ше ние 
(вън шно съв мес ти телс тво).

Ко га то ра бот ни кът/слу жи телят 
ра бо ти по някол ко тру до ви до го-
во ра, за ос но вен се счи та то зи, 
кой то е склю чен пръв по вре ме.

Справ ка: Чл. 67, 110, 111 и 
114 от Ко дек са на тру да.

Актове на министерства и 
други централни ведомства (необнародвани)

ОТГОВОР НА МТСП ОТ 28.09.2009 година
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Чл. 52а, чл. 53-54 КСО

ВЪП РОС: Из пла ща ли се 50 % от обе зще те ние то за май чинс тво до 410 дни при зав ръ ща не на май-
ка та на ра бо та пре ди то зи пе риод?

ОТ ГО ВОР: Съг лас но чл. 54, ал. 1, т. 1 от Ко дек са за со циал но то оси гур ява не май ка та (оси но ви тел-
ка та), коя то е оси гу ре на за об що за бол ява не и май чинс тво и е има ла пра во на обе зще те ние по чл. 52а 
(при 12 ме се ца оси гу ри те ле н стаж ка то оси гу ре на за то зи риск),  по лу ча ва па рич но обе зще те ние в раз-
мер 50 на сто от обе зще те ние то по чл. 53 - за от глеж да не на мал ко де те, ако не пол зва до пъл ни тел ния 
пла тен от пуск за от глеж да не на мал ко де те или ли це то, кое то пол зва та къв от пуск, пре къс не не го во то 
пол зва не. Али не я 3 на чл. 54 пред виж да, че то ва обе зще те ние не се из пла ща, ако де те то е нас та не но в 
дет ско за ве де ние на пъл на дър жав на из дръж ка, как то и при от глеж да не то му от ли це, вклю че но в прог-
ра ма та "В под кре па на май чинс тво то".

ОТГОВОР НА МТСП ОТ 07.10.2010 година
ВЪВ ВРЪЗ КА С ЧЛ. 224 ОТ КО ДЕК СА НА ТРУ ДА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Чл. 177, чл. 224 КТ

ВЪП РОС: Как се из пла ща ста ра от пус ка - на ща та, на кой то си се га, или на ща та, на кой то си бил 
то га ва?

ОТ ГО ВОР: Съг лас но чл. 224 от Ко дек са на тру да 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. Във Ва шия слу чай то ва обе зще те ние се 
из числ ява по ре да на чл. 177, ал. 1 КТ към деня на прек рат ява не то на тру до во то пра воот но ше ние. Раз по-
ред ба та на чл. 177, ал. 1 КТ пред виж да, че 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.
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Въп рос: "Във фир ма та 
вървят сък ра ще ния и все ки 
мо мент мо гат да ми връ чат 
пре диз вес тие. Как во ще ста не, 
ако от ка жа да го под пи ша?".

От го вор: От ка зът да под пи ше-
те, че Ви е връ че но пре диз вес тие-
то, няма да до ве де до ре зул тат, 
кой то да е във Ва ша пол за и с 
кой то да от ло жи те прек рат ява не-
то на до го во ра. Нап ро тив - след 
ка то под пи ше те, че сте по лу чи ли 
пре диз вес тие то, ще мо же те да се 
за поз нае те с не го. Ще ви ди те на 
как во ос но ва ние е из да де но и 
да ли няма някак ви про це суал ни 

про пус ки. Та ка ще има те вре ме 
да се кон сул ти ра те и еве нтуал но 
да ос по ри те уво лне ние то, след 
ка то Ви връ чат за по вед та за сък-
ра ще ние.

Ако от ка же те да под пи ше те 
пре диз вес тие то при връч ва не то 
му, ра бо то да телят оби кно ве но с 
под пи си те на два ма сви де те ли 
удо сто вер ява връч ва не то. И сро-
кът на пре диз вес тие то за поч ва да 
те че от след ва щия ден, не за ви си-
мо че не сте го под пи са ли. За що-
то то ва е ед нос тра нен юри ди чес-
ки акт, кой то по раж да прав ни 
пос ле ди ци, без да се ис ка съг ла-

сие то на нас рещ на та стра на по 
до го во ра.

До ка то ра бот ни кът/слу жи те-
лят, по дал пис ме но пре диз вес тие, 
не е длъ жен да го мо ти ви ра, то 
ра бо то да телят мо же да прек ра ти 
тру до вия до го вор ед нос тран но с 
пре диз вес тие са мо при на ли чие то 
на оп ре де ле ни в за ко на ос но ва-
ния. Нап ри мер, зак ри ва не на 
пред прия тие то, сък ра ща ва не в 
ща та, на мал ява не обе ма на ра бо-
та та и др., уре де ни из рич но в чл. 
328 от Ко дек са на тру да.

Справ ка: Член 326 и 328 от 
Ко дек са на тру да.

Из дейността на Федерацията
На 11.11.2010 г. в Кон фе рен тен цен тър "Ве-

нус" се про ве де зак лю чи тел на кон фе рен ция по 
проект "По ви ша ва не ка па ци те та на На цио нал-
на та аге нци я за про фе сио нал но об ра зо ва ние и 
обу че ние (НА ПОО) за пре дос тав яне на ка чес тве ни 
еле ктрон ни ад ми нис тра тив ни ус лу ги в об лас тта на 
про дъл жа ва що то про фе сио нал но обу че ние по Опе-
ра тив на прог ра ма "Ад ми нис тра ти вен ка па ци тет", 
съ фи нан си ран от Ев ро пей ския съюз. Це ли те на 
проек та са по добр ява не ра бо та та на НА ПОО за 
мо дер но и ка чес тве но об служ ва не на граж да ни те и 
биз не са при дос тъп до еле ктрон ни ад ми нис тра тив-
ни ус лу ги и ре гу ла тор ни про це ду ри, свър за ни с 
ад ми нис тра тив но то об служ ва не, оси гур ява но от 
Аге нция та. Об лек ча ва не на ад ми нис тра тив ни те 
про це ду ри, свър за ни с ре гу ла тор ни те ре жи ми за 
ли цен зи ра не на дос тав чи ци на про фе сио нал но обу-
че ние, как то и при по да ва не на ин фор ма ция за 
го диш на та дей ност на ли цен зи ра ни те цен тро ве.

От стра на на ФСОГСДП на зак лю чи тел на та кон-
фе рен ция взе уча стие инж. Л. Ста ме нов - ек сперт 
във Фе де ра ция та.

***
На 17-19 ноем ври 2010 г. в Брюк сел се про ве-

де Ев ро пей ски се ми нар по въп ро си те на  сек-
тор ния со циа лен диа лог в но ви те стра ни-член-
ки и стра ни те-кан ди дат ки за членс тво в Ев ро-
пей ския съюз. В се ми на ра взе ха уча стие пред ста-
ви те ли от Бъл га рия, Ун га рия, Ру мъ ния, Сло ве ния, 
Че хия, Тур ция, Ес то ния, Лит ва, Хар ва тия, Ма ке до-
ния, Ки пър, Мал та. Проек тът, реа ли зи ран през 2010 
г. бе ръ ко во ден от Меж ду на род ния обу чи те ле н цен-
тър към Меж ду на род на та ор га ни за ция на тру да в 
парт ньорс тво с Ев ро пей ска та кон фе де ра ция на 
проф съю зи те. В се ми на ра ка то лек то ри уча ства ха 
пред ста ви те ли от Ев ро пей ска та кон фе де ра ция на 
проф съю зи те, Ев ро пей ска та фе де ра ция на ми ньо-
ри те, хи ми чес ка та про миш ле ност и ене рге ти ка та, 

Ев ро пей ска та фе де ра ция на ме та лоп роиз во ди те ли-
те, Меж ду на род на та кон фе де ра ция на проф съю зи-
те, Ев ро пей ска та ко ми сия "Зае тост, со циал ни въп-
ро си и рав ни въз мож нос ти", Ев ро пей ска та фе де ра-
ция на строи те ли те и дър вооб ра бот ва ща та про-
миш ле ност,  Ев ро пей ския проф съю зен ин сти тут, 
пред ста ви те ли на ра бо то да тел ски ор га ни за ции.

В се ми на ра об ши рен ана ли з бе нап ра вен на съв-
ре мен ни те струк ту ри и прак ти ки на двус тран ния и 
трис тра нен со циа лен диа лог, тен ден ции те в член-
ство то в бран шо ви те син ди ка ти в ЕС-12 и стра ни-
те-кан ди дат ки и ка па ци те та им за осъ щест вява не на 
Ев ро пей ски сек то рен со циа лен диа лог.

***
На 01.12.2010 го ди на в Ми нис терс тво на 

зе ме де лие то и хра ни те се про ве де се ми нар за 
пред став яне на проек та в под кре па на ин сти ту-
цио нал на та ре фор ма в гор ския сек тор.

След пред став яне то на проек та,  на цио нал ни те и 
меж ду на род ни кон сул тан ти се спряха на:

  ана ли з на те ку щи те ико но ми чес ки ре зул та ти;
  прин цип ни на со ки за под за ко но ва нор ма тив на 

уре дба;
  те ку щи прав ни въп ро си;
  ин сти ту цио нал на уре дба в гор ския сек тор.
Да де на бе ше въз мож ност за за да ва не на въп ро си 

и из раз ява не мне ния по пред ста ве ни те ма те риа ли.
В се ми на ра взе уча стие пред се да теля на Фе де ра-

ция та инж. Пе тър Аб ра шев.

***
На 02.12.2010 г. пред се да телят на Фе де ра ция-

та инж. Пе тър Аб ра шев взе уча стие в де се то то 
за се да ние на Кон сул та тив ния съ вет за раз ви тие на 
бъл гар ска та дър вооб ра бот ва ща и ме бел на про-
миш ле ност, кое то се про ве де в за ла "Шип ка" на 
хо тел "Крис тал па лас" Со фия.

Кон сул та тив ният съ вет е съз да ден пре ди осе м 
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го ди ни (2002 г.) с ос нов на цел: за сил ва не и ин сти ту-
цио на ли зи ра не на диа ло га, с кое то да се сти му ли ра 
раз ви тие то  на дър вооб ра бот ва щия и ме бел ния 
бран шо ве.

На то ва за се да ние, пред се да теля на УС на 
БКДМП Д-р Ка лин Си мео нов пред ста ви със тоя-
ние то на два та бран ша през 2010 го ди на. Бе ше 
об съ ден и одо бре н Прог ра мен до ку мент, раз ра бо-
тен и приет от Об що то съб ра ние на Бран шо ва та 
Ка ма ра на ДМП. Кон сул та тив ният съ вет се за ни-
ма и с раз ви тие то на проек та "Про ве ре ни бъл гар-
ски ме бе ли" и дру ги ини циа ти ви на Бран шо ва та 
ка ма ра.

***
На 03.12.2010 г. се про ве де за се да ние на 

От рас ло вия съ вет за трис тран но сът руд ни чес-
тво "Зе ме де лие и гор ско сто панс тво" към 
Ми нис терс тво на зе ме де лие то и хра ни те (МЗХ). 
На за се да ние то бяха пред ста ве ни и об съ де ни от 
чле но ве те на съ ве та:

 ин фор ма ция за из пъл не ние на бю дже та на 
МЗХ за 2010 го ди на по по ли ти ки, прог ра ми и 
ВРБК;

 ин фор ма ция за проек то бю дже та на МЗХ за 
2011 го ди на по по ли ти ки, прог ра ми и ВРБК;

 ин фор ма ция за хо да на ад ми нис тра тив на та 
ре фор ма в МЗХ  и из пъл не ние то на Път на та кар та;

 ин фор ма ция за проек та на За кон за бран шо ви-
те ор га ни за ции и дру ги въп ро си от ком пе тен ции те 
на От рас ло вия съ вет.

***
На 03.12.2010 г. в Со фия, хо тел "Ро ди на" се 

про ве де На цио нал на кон фе рен ция на те ма 
"Ка чес тво на ус лу ги те, кои то служ би те по тру-
до ва ме ди ци на пре дос тавят на ра бо то да теля 
при пла ни ра не то и ор га ни за ция та на дей нос ти-
те по оси гур ява не и под дър жа не на здра вос лов-
ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд". Кон фе рен ция та 
бе ор га ни зи ра на  по ини циа ти ва на Ми нис терс тво 
на тру да и со циал на та по ли ти ка и Ми нис терс тво на 
здра вео паз да не то и фи нан си ра на от фонд "Ус ло вия 
на труд". В ра бо та та на кон фе рен ция та уча ства ха  
пред ста ви те ли на ра бо то да те ли те, син ди ка ти те, 
сре циа лис ти по бе зо пас ност и здра ве при ра бо та, 
пред ста ви те ли на служ би по тру до ва ме ди ци на, на 
На цио нал ния оси гу ри те ле н ин сти тут, на ИА "Глав-
на ин спек ция по тру да", на На цио нал ния цен тър и 
Ре гио нал ни те ин спек ции по опа зва не на об щес тве-
но то здра ве. 

По вре ме на кон фе рен ция та бяха об съж да ни:
  Об щи пон ятия за ка чес тво и стан дар ти в 

об лас тта на тру до во ме ди цин ско то об служ ве не;
  За ко но да тел на рам ка на тру до во ме ди цин ско-

то об служ ве не на ра бо те щи те - фак тор за ка чес тво;
  Ка чес тво на пред ла га ни те ус лу ги през пог ле да 

на клиен та;
  Проб ле ми и пре диз ви ка телс тва пред служ би те 

по тру до ва ме ди ци на.

***
На 09.12.2010 г. се про ве де ре дов но за се да ние 

на Уп ра ви тел ния съ вет на Фе де ра ция та. В ра бо-
та та му взе ха уча стие и чле но ве те на Ре ви зион на та 
ко ми сия.

На за се да ние то се об съ ди съз да де на та бла гоп-
рия тна об ста нов ка от раз прос ти ра не то на Бран шо-
ви те ко лек тив ни тру до ви до го во ри за це лу лоз но - 
хар тие на та, дър вооб ра бот ва ща та и ме бел на та про-
миш ле ност през та зи го ди на (от об що че ти ри раз-
прост ряни за стра на та до го во ра до то зи мо мент) и 
се прие Ко му ни ка тив на стра те гия за син ди ка ли за-
ция за пе рио да до след ва щия кон грес на Фе де ра ция-
та през 2012 го ди на.

От че те се фи нан со во - ико но ми чес ко то със тоя-
ние на Фе де ра ция та и се прие Бю джет за 2011 
го ди на. Прие се ин фор ма ция за пол зва не то на 
це ле ви те со циал ни фон до ве на Фе де ра ция та и се 
об съ ди ха ва риан ти за ак туа ли зи ра не на вът реш-
ни те На ред би, с ог лед дос тъп нос тта им до по- 
ши рок кръг син ди кал ни чле но ве. Ра зис ква ха се и 
дру ги въп ро си от ор га ни за цио нен ха рак тер. По 
проблемите в горското стопанство участие в 
работата на заседанието взеха представители на 
ръководството на Изпълнителна агенция по 
горите.

***
На 10.12.2010 г. се про ве де ра бот на сре ща на 

Уп ра ви тел ния съ вет на Фе де ра ция та с Пре зи-
ден та на КНСБ инж. Пла мен Ди мит ров и част 
от ръ ко водс тво то на Кон фе де ра ция та.

На сре ща та, със тоя ла се в сгра да та на КНСБ, 
Пл. Ди мит ров за поз на при със тва щи те с дей ствия та 
по пен сион на та ре фор ма, ре зул та ти те от тях и със-
тоя ние то и пер спе ки ви те на КНСБ. Об съж да ни 
бяха и въп ро си от взаи мен ин те рес. От стра на на 
ръ ко водс тво то на КНСБ бе из ра зе на го тов ност за 
ак тив но съ дей ствие за ре ша ва не на проб ле ми на 
Фе де ра ция та.

***
На 14  и 15 декември 2010 година  Департамент 

“Обучение, квалификация и проекти” на КНСБ 
организира, със финансовата подкрепа на Фон-
дация “Фридрих Еберт” семинар на тема “Син-
дикатите в интеркултурния диалог”. 

 В семинара взеха участие представители на 
федерации (включително от ФСОГСДП) и нацио-
налната мрежа по КТД и права.

 По време на семинарното обучение участниците 
получиха:

 теоритически познания за интеркултурно учене, 
интеркултурно общуване и планиране на интер-
културни инициативи в организациите;

 практически умения за познаване на културното 
многообразие, за работа в интеркултурна среда и 
планиране и успешно реализиране на интеркултурни 
инициативи в организациите.


