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Информационният бюлетин е пред
назначен за работещи в горското сто
панство, в дървообработващото, мебел
ното, целулозно-хартиеното производ
ство, в отрасловите научни организации
и институти, както и в други сродни
дейности и производства.
Чрез него може да получавате актуал
на и полезна информация, да обменяте
опит, да правите съобщения, да рекла
мирате вашата продукция, да търсите и
предлагате техника, материали и други,
да обявявате телефони и адреси за кон
такти.
Заплащане по споразумение.
За информация на всички редовни
читатели на Информационния бюлетин
цената за 2010 година остава същата.
Цената на годишния абонамент
е 15 лева.

Челната колона на многохилядното
протестно шествие

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
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.3/2010

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

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

Ние сме синдикат
със стогодишна история!
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МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ НОВИНИ

Позиция на ЕКП
Не на лишенията Да на работните места и растежа
Режимът на строги мерки и ограничения
изправя Европа пред риск от рецесия и увели
чаване на безработицата.
Цената на кризата трябва да бъде заплате
на от банкерите, не от работниците!
Финансовата криза постави Европа в най-неза
видното положение от 1930 до днес. 23 милиона
работещи в Европа, както и милиони други граж
дани на стария континент са поставени на изпита
ние, което ескалира социалното напрежение.
В тази крайна ситуация единственият отговор
на Европейските правителства е "затягане на кола
ните" и свиване на обществените разходи което
води до занижаване на социалните стандарти.
Шоковата терапия предназначена да изведе ико
номиките от кризата има точно обратен ефект и
води към рецесия подобна на тази от 1931. Поку
пателната способност на населението намалява и
възможностите за оздравяване на икономиката се
топят. Предприетите мерки са несправедливи, тъй
като са насочени към онези, които имат най-малка
вина за кризата.
Правителствата обаче не обърнаха никакво
внимание на този факт. Те за пореден път бяха
ръководени от паниката и пазарния инстинкт и
наказаха онези, които така или иначе страдат наймного от кризата.
Орязването на публичните разходи далеч няма
да съживи пазарите а по-скоро ще погуби крехкият
растеж, който се забелязва към момента и ще под
държа високо нивото на безработица.
В социален аспект ни очаква една изключител
но тежка зима.
Положението е изключително тежко и
Европа трябва да поеме своите отговорности.
Социална Европа е подложена на натиск и този
натиск ще се увеличи, ако правителствата се впус
нат в преждевременни мерки и стратегии за изход
от кризата, които биха имали сериозни социални
последици. Правителствата вече изхарчиха стоти
ци милиарди за да спасяват банките, а къде са
парите необходими за подсигуряване на устойчиво
развитие и растеж.
1. Да се доразвие Европейският модел за иконо
мическо управление, като се въведат нови методи
на събиране на средства особено посредством
данъчно облагане на финансови транзакции и
бонуси, чрез издаването на Евро облигации и раз
работване на политики за инвестиране в устойчиво
социално развитие.
2. ЕС трябва да се фокусира върху мерки за
намаляване на безработицата, особено сред млади
те хора с нов план за възстановяване с обем от 1%
от БВП на ЕС. Европа спешно се нуждае от разра
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Тъй като тази криза не е предизвикана от
нас, ЕКП не носи никаква отговорност а нас
тоява за по-социална и обединена Европа за
нейните граждани. Ето и нашите конкретни
искания:
ботване на устойчива и динамична индустриална
стратегия базирана на ниски въглеродни емисии.
3. Да се въведе Европейско икономическо
управление в защита на работещите и основните
социални услуги, като се обърне внимание на бор
бата с укриване на данъци от страна на богатите и
привилегировани класи, както и с неприемливите
счетоводни практики на редица банки и рейтинго
ви агенции, като например Goldman Sachs. ЕС
трябва да създаде нови методи за засилване на
фискалната координация и подобряване на фискал
ната прозрачност.
4. ЕКП подканя ЕС да въведе Социален Прото
кол, който да гарантира по-добрия баланс между
единния пазар и социалните права.
5. Да се ускори въвеждането на ефикасни
финансови регулации, както в Европа така и в
целия свят.
6. Да се изгради интегриран Европейски поли
тически подход за отношенията ни с развиващите
се страни и да се подобри международното сътруд
ничество.
Необходимо е спешно да се борим за една
по-социална Европа, където социалните прего
вори да не са подвластни на пазарните принци
пи и правила. Ние искаме социален прогрес и
казваме "спрете" орязването на социалните
разходи и "преустановете" социалния дъмпинг.
Противопоставяме се на:
 Мерките за ограничения в Европа,
 Несигурността на работното място и безра
ботицата,

Дерегулацията на трудовите стандарти и
социалната регресия,
 Бедността и социалното изключване.
Борим се за:
 Достъп до качествени работни места, стабил
но развитие на заетостта и обучение за всички,
 Достойно заплащане на труда,
 Защита и развитие на покупателната способ
ност,
 Гаранции за по-добри пенсии,
 Зачитане и подобряване на социалните стан
дарти във всички страни паралелно с задълбочава
не на социалния диалог в целия ЕС,
 Достъп до качествени обществени и социал
ни услуги.
Не на Европа на лишенията!
Да на Европа за работни места,
социална справедливост и солидарност!
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На 29 септември, Европейската конфедерация на проф
съюзите (ЕКП) организира Европейски ден за действие,
който съвпадна със срещата на финансовите министри на
Европа. Правителствата в Европа в момента прилагат пакети
от мерки, включващи големи съкращения на публичните разхо
ди. Тези сурови мерки могат да имат сериозни дългосрочни
последици за икономическия растеж и заетостта, както и за
бъдещето на Социална Европа.
EFBWW призова своите организации да мобилизират работ
ниците в цяла Европа да участват в този Европейски ден на
действие. Голяма демонстрация се проведе в Брюксел. Тя се
превърна в истинска европейска мащабна проява. EFBWW Участниците от Федерацията
имаше своя собствена секция, заедно с други европейски синди в семинара на EFBWW в София
кални федерации.
Освен това EFBWW апелира към своите членски федерации да използват възможността за максимален
натиск върху правителствата на национално равнище, за да се наблегне повече върху икономическия рас
теж, заетостта и социалното развитие.
EFBWW заедно с Международната организация на работещите в строителството и на Скандинавските
федерация на работниците в строителството и дърводобива, прие платформа за действие за Социална и
Зелена Европа, в която се предлагат 24 конкретни мерки, свързани с строителния и дървообработваща сек
тори за борба с кризата , създаване на заетост, укрепване на социалната защита и осигуряване равнопоста
вено третиране, и в същото време допринася за изпълнението на ангажиментите, свързани с изменението
на климата в Европа.

Част от участниците на Федерацията
в протестното шествие-митинг

Работниците от дървообработващата промишленост във
Финландия подготвят стачни действия поради невъзможността
да се постигне споразумение, което обхваща дъскорезното
производство и предприятията за плочи с работодателите от
Финландска индустриална организация в горската промишле
ност.
Федерацията на работниците от горското стопанство и дър
вообработващата промишленост към Централната организа
ция на финландските профсъюзи (SAK) преговарят в момента.
Стачните действия ще спрат производството в заводите на
UPM-Kymmene Wood, Stora Enso, Metдsliitto Osuuskunta,
Versowood и Vapo Timer. Около 40 работни площадки и над
4000 работници ще се включат в протестите на първия етап.
Ако не се постигне споразумение на преговорите, стачката
ще продължи с включване на други компании от Финландска
индустриална организация в горската промишлен и седмица
по-късно и всички останали фирми в сектора.

Необходимо е да знаете
Заплатата не може да се намали без съгласието на работника
Работодателят няма право едност ранно да
намалява заплатите. Ако работниците откажат да
подпишат допълнително споразумение, според кое
то трудовото им възнаграждение се намалява, зап
латата следва да остане непроменена. За този отказ
не може да им бъдат налагани никакви санкции.
Когато поради финансови или други затрудне
ния на предприятието не е възможно да се изплаща
пълният размер на уговореното трудово възнаграж
дение, работодателят дължи на работниците и слу
жителите ежемесечно поне минималната работна
заплата. При добросъвестно изпълнение на трудо
вите задължения на работника или служителя се
гарантира изплащането на трудово възнаграждение
в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаг
раждение, но не по-малко от минималната работна
заплата за страната. Разликата до пълния размер на
трудовото възнаграждение остава изискуема и се
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.3/2010

изплаща допълнително заедно със законната лихва.
Нито работодателят, нито работникът или служи
телят могат да променят едностранно съдържанието
на трудовото правоотношение освен в случаите и по
реда, установени в закона. Не се смята изменение на
трудовото правоотношение, когато работникът или
служителят е преместен на друго работно място в
същото предприятие, без да се променят определено
то място на работа, длъжността и размерът на основ
ната му заплата.
Законът изрично предвижда възможността рабо
тодателят едностранно да увеличава трудовото въз
награждение на работника или служителя. Във всич
ки останали случаи трудовото правоотношение може
да се изменя с писмено съгласие между страните за
определено или неопределено време.
Справка: Член 118, 119 и 245 от Кодекса на
труда.
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В помощ на синдикалните ръководства

Представителство на работниците и
служителите по българското законодателство
I. Традиционни представители на работници
те и служителите в България са синдикатите.
Началото на организираното работническо и синди
кално движение у нас се поставя през 1904 г., а
началото на нашата Федерация на дървообработва
щите, мебелните и горските работници е поставено
през 1909 година.
Известно е, че правото на синдикално сдружава
не се ползва с широко международно признание:
- чл. 23, ал. 4 от Всеобщата декларация за права
та на човека от 1948 г.;
- чл. 8 от Международния пакт за икономически,
социални и културни права на ООН от 1966 г.;
- чл. 22 от Международния пакт за граждански и
политически права от 1966 г. на ООН;
- конвенции на МОТ и особено Конвенция № 87
от 1948 г. и № 98 от 1949 г., както и
- чл. 5 от Европейската социална харта. Всички
те са ратифицирани и влезли в сила за Република
България и обнародвани в Държавен вестник. Ето
защо, те са пряко приложими във вътрешния правен
ред и са част от вътрешното право на страната по
силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Републи
ка България.
В съответствие с международните правни норми
в чл. 4, ал. 1 и чл. 33 от Кодекса на труда (българ
ската трудова конституция) по категоричен начин е
признато правото на работниците и служителите,
без каквото и да е предварително разрешение от
какъвто и да е орган и организация, свободно да
образуват по свой избор синдикални организации,
доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се
съобразяват само с техните устави. След като син
дикалната организация е създадена не е нужно
утвърждаването й от когото и да било. Наред с това
никой не може да бъде принуждаван да встъпва или
да преустановява членството си в синдикалната
организация. Това е субективно право на отделния
работник или служител и само той може да реши
дали да го упражни или не. След като доброволно е
встъпил в синдикалната организация, работникът/
служителят е длъжен да се съобразява само с уста
ва на съответния синдикат.
Основните функции на синдикалната организа
ция, за изпълнението на която тя се учредява, са да
представлява и защитава интересите на своите чле
нове пред държавните органи и пред работодатели
те по въпросите на трудовите и осигурителните
отношения и на жизненото равнище. Това са въп
росите по: заплащането, размера на различните
видове отпуски, работното време, размера на обез
щетенията при уволнение, осигуряването на здра
вословни и безопасни условия на труд, закрила при
уволнение на синдикални дейци и членове, трудова
заетост, политика на доходите, квалификация и
преквалификация, обществено и здравно осигуря
ване и т.н.
Представителството и защитата на своите чле
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нове синдикалните организации реализират чрез:
колективното преговаряне, участие в трист ранното
сътрудничество, организиране и провеждане на
стачни и други действия съгласно закона. Такива
други действия са: участие на синдикатите в подго
товката на вътрешните актове на предприятието,
участие на представителите на синдикатите в кон
султациите с работодателя при въвеждане на удъл
жено работно време, при определяне на категории
те работници/служители с ненормиран работен ден,
водене на преговори за доброволно решаване на
колективни трудови спорове и др. Право на участие
в трист ранното сътрудничество на национално,
отраслово, браншово или местно равнище имат
само представителните синдикални организации.
Единствено те могат да подготвят и подписват КТД
с работодателя.
II. Освен синдикалните организации предста
вители на работниците/служителите могат да
бъдат и т.нар. "представители по чл. 7, ал. 2
КТ". Такива представители могат да се избират
измежду работниците и служителите във всяко
предприятие, независимо от броя на работниците/
служителите, които рабо-тят в него, за разлика от
избора на представители за информиране и консул
тиране на работници/служители по чл. 7а, ал. 1 КТ,
за които ще стане дума по-долу.
Изборът на представители по чл. 7, ал. 2 КТ се
извършва с решение на общото събрание на работ
ниците/служителите в предприятието, а когато
предприятието е с голям брой работници/служите
ли - от събранието на пълномощниците. То включ
ва всички работници/служители, които работят по
трудово правоотношение, независимо от основа
нието за възникването му. В общото (делегатското)
събрание се включват и членовете на синдикалните
организации в предприятието.
Общото събрание определя броя на своите пред
ставители, които ще избира, то решава по какъв
начин ще проведе гласуването - тайно или явно.
Представителите по чл. 7, ал. 2 КТ се избират с
мнозинство повече от 2/3 от членовете на общото
събрание. Няма абсолютно никаква пречка за пред
ставители да бъдат избрани както работници/слу
жители - членове на СО в предприятието, така и
работници/служители, които не членуват в синди
кални организации.
III. Представители на работниците и служи
телите за информиране и консултиране по чл. 7а
КТ.
Тази форма на представителство е нова за наше
то законодателство. Законодателните решения, кои
то съдържа са взаимствани от разпоредбите на
Директива 2002/14/ЕО.
Представителите на работниците/служителите по
чл. 7а КТ се избират от общото (делегатското) съб
рание на работниците/служителите в предприятия с
50 и повече работници/служители, както и в органи
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зационно и икономически обособени поделения на
предприятия с 20 и повече работници/служители, за
осъществяване информирането и консултирането им
от работодателите при изменение на дейността, ико
номическото състояние и организацията на труда в
предприятието.
Посочените изменения в трудовото ни законода
телство наложиха в редица разпоредби ясно и кате
горично да се конкретизират правомощията както
на представителите на синдикалните организации,

така и на правомощията на представителите на
работниците/служителите по чл. 7, ал. 2 и по чл. 7а
от КТ.
Уточнените правомощия на отделните предста
вители внасят яснота в техните взаимоотношения
и тези с работодателя и са условие за създаване на
нормална и спокойна обстановка за дейността на
предприятието. В подготовката на тази норматив
на уредба голямо и решаващо е участието на прав
ния екип на КНСБ.

Актове на министерства и
други централни ведомства (необнародвани)
ОТГОВОР НА МТСП ОТ 01.10.2009 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 222, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Чл. 220, 222, 224, 326 и 328 КТ

ВЪПРОС: Съкратена съм поради намаляване обема на работа. На какво обезщетение имам право?
ОТГОВОР: Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудо
вия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал.
2 при намаляване на обема на работата. На основание чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради закрива
не на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на
работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието
или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност,
или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване
на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или слу
жителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово
възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Минис
терския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за
по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово въз
награждение, той има право на разликата за същия срок. Това обезщетение е дължимо от работодателя
след изтичане на максималния срок, за който се дължи и при представяне на трудова книжка, от която да
е видно, че работникът или служителят не е започнал друга работа. Ако в този срок е постъпил на друга
работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Освен това, при
прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщете
ние за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов
стаж чл. 224, ал. 1 от КТ). При неспазване на срока на предизвестието, работодателят дължи и обезщете
ние за неспазено предизвестие по чл. 220, ал. 1 от КТ в размер на брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

КЮ

Отговори на ваши въпроси:
И при 4-часов работен ден - пълен платен отпуск

Въпрос: "При 4-часов работен
ден колко дни платен годишен
отпуск се полагат?"
Отговор: Работа поне 4 часа
дневно се зачита за пълен трудов
стаж, а платен годишен отпуск се
полага пропорционално на време
то, което се признава за стаж. Така
при непълно работно време 4 часа
дневно работникът има право на
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пълния размер платен отпуск,
предвиден за работниците и слу
жителите, които работят при усло
вията на пълно работно време. Ако
лицето работи през тези 4 часа при
специфични условия и рискове за
живота и здравето, които не могат
да бъдат отстранени, ограничени
или намалени, независимо от пред
приетите мерки, полага му се

допълнителна платена почивка не
по-малко от 5 работни дни годиш
но. Видовете работи, за които се
установява допълнителен платен
годишен отпуск, се определят с
наредба от Министерския съвет.
Размерът на основния платен
годишен отпуск е не по-малко от
20 работни дни. Някои категории
работници и служители в зависи
5

мост от особения характер на
работата имат право на удължен
платен годишен отпуск, в който е
включен основният. Работник/слу
жител, който работи през част от
законоустановеното работно вре
ме, има право на платен годишен
отпуск пропорционално на време
то, което му се признава за трудов

стаж. За един ден пълен трудов
стаж се зачита времето, през което
служителите са изработили наймалко половината от максимално
установената нормална дневна
продължителност на работното
време, която е 8 часа, или устано
веното за тях намалено работно
време.

Справка: Член 155 и чл. 355
от Кодекса на труда, чл. 9 от
Наредбата за трудовата книжка
и трудовия стаж, чл. 23 от Наред
бата за работното време, почив
ките и отпуските, Наредба за
видовете работи, за които се
установява допълнителен пла
тен отпуск.

Признаване на трудов и осигурителен стаж за времето на
изплащане на компенсации на заетите в секторите
“Индустрия” и “Услуги”, работещи на непълно работно време
Въпрос: "Работих три месеца
на непълно работно време - 4 часа,
и за останалите часове получавах
компенсации по ПМС № 44 от
2009 г.
Моля, да ми отговорите дали
времето на получаване на тези
компенсации се включва в трудо
вия и осигурителния ми стаж.
Ако това време се зачита за
трудов и осигурителен стаж, бих
искал да знам, кой следва да ми
издаде документите за този
стаж при прекратяване на тру
довия ми договор".
Отговор: Съгласно чл. 355 от
Кодекса на труда трудовият стаж се
изчислява в дни, месеци и години,
като за един ден трудов стаж се
признава времето, през което
работникът или служителят е рабо
тил най-малко половината от зако
ноустановеното за него работно
време за деня по едно или няколко
трудови правоотношения. Поради
това на работещите на 4-часов
работен ден се зачита пълен размер
на трудовия стаж.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за трудовата книжка и
трудовия стаж, при прекратяване
на трудовото правоотношение про
дължителността на трудовия стаж,
придобит от работника или служи
теля при работодателя към датата

на прекратяване на трудовото пра
воотношение, се записва с цифри и
думи и се подписва от главния сче
товодител и от работодателя, като
се подпечатва с печата му.
Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване
осигурителният стаж се изчислява
в часове, дни, месеци и години,
като за осигурителен стаж се зачи
та времето, през което лицата са
работили при пълното законоуста
новено за тях работно време, ако са
внесени или дължими осигурител
ните вноски върху полученото,
начисленото и неизплатеното въз
награждение, както и неначислено
то възнаграждение, но не по-малко
от минималния осигурителен доход
за съответната професия. Когато
лицето е работило при непълно
работно време, осигурителният
стаж се зачита пропорционално на
законоустановеното работно вре
ме.
Разпоредбата на чл. 1, ал. 7 от
Наредбата за елементите на въз
награждението и за доходите, вър
ху които се правят осигурителни
вноски, изрично определя, че не се
изчисляват и внасят осигурителни
вноски върху компенсацията на
работниците и служителите, за
които е установено непълно работ
но време, изплатена по реда на нор

мативен акт на Министерския
съвет за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации
на работниците и служителите, за
които е установено непълно работ
но време, в икономическите секто
ри "Индустрия" и "Услуги".
Поради горното за осигурителен
стаж пропорционално на законоус
тановеното работно време се зачи
та времето, през което сте работи
ли при непълно работно време при
своя работодател.
В случай че продължителността
на осигурителния стаж за лицата,
работещи по трудово правоотно
шение, е равна на продължителнос
тта на трудовия стаж, в трудовата
книжка при прекратяване на пра
воотношението се вписва от осигу
рителя следният текст: "Осигури
телният стаж е равен на зачетения
трудов стаж". Ако в трудовата
книжка не е направено посоченото
вписване, осигурителният стаж се
установява с документ по образец,
утвърден от управителя на Нацио
налния осигурителен институт,
издаден от осигурителя (чл. 40, ал.
4 от Наредбата за пенсиите и оси
гурителния стаж).
Работодателят е длъжен да Ви
издаде безплатно документи за
осигурителен стаж и осигурителен
доход - УП-2 и УП-3.

Въпрос: "Ако считано от
01.08.2010 г. в дадена фирма се
въведе работа на непълно работ
но време по чл. 138а КТ (премина
ване на работа от 8 часа на 4
часа), как ще се изчислява възнаг
раждението за времето на
отпуска на работниците, които
през август 2010 г. ще ползват
платен отпуск - на база на юли
2010 г. при пълен работен ден или
по друг начин?"
Отговор: Начинът и редът за
изчисляването на възнагражде

нието, което се заплаща на работ
ник или служител за времето на
ползване на платения годишен
отпуск са определени в Кодекса
на труда - чл. 177 и в Наредбата за
структурата и организацията на
работната заплата - чл. 18.
Съгласно чл. 177, ал. 1 КТ за
времето на платения годишен
отпуск работодателят заплаща на
работника или служителя възнаг
раждение, което се изчислява от
начисленото при същия работода
тел среднодневно брутно трудово

възнаграждение за последния
календарен месец, предхождащ
ползването на отпуска, през който
работникът или служителят е
отработил най-малко 10 работни
дни.
Когато няма месец, през който
работникът или служителят е
отработил най-малко 10 работни
дни при същия работодател, въз
награждението по ал. 1 се опре
деля от уговорените в трудовия
договор основно и допълнителни
трудови възнаграждения с постоя
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нен характер (ал. 2).
Съгласно чл. 18, ал. 1 НСОРЗ
среднодневното брутно трудово
възнаграждение по чл. 177, ал. 1
от Кодекса на труда се установя
ва, като начисленото при същия
работодател брутно трудово въз
награждение за последния кален
дарен месец, предхождащ ползва
нето на отпуска, през който работ
никът или служителят е отработил
най-малко 10 дни, се раздели на

броя на отработените дни през
този месец. Среднодневното брут
но трудово възнаграждение по чл.
177, ал. 2 от Кодекса на труда се
установява, като уговореното в
трудовия договор основно и
допълнителни трудови възнаграж
дения с постоянен характер се
раздели на средномесечния брой
работни дни през съответната
календарна година.
Тъй като в описания от Вас слу

чай базата за изчисляване на въз
награждението по чл. 177, ал.1 КТ
е юли 2010 г. - предходен месец с
пълно работно време, това озна
чава, че преминаването на непъл
но работно време през август
2010 г., през който се разрешава
ползването на платения годишен
отпуск, не може да влияе при
определянето на размера на въз
награждението, което ще се изпла
ща по време на ползването му.

Въпрос: "Бихте ли разяснили
какво се включва в обезщетение
то по чл. 222, ал. 1 КТ - само
основната заплата и допълни
телните възнаграждения с пос
тоянен характер или и други доп
лащания, като например за
нощен труд, извънреден труд и
пр.?"
Отговор: Съгласно чл. 17 от
Наредбата за структурата и орга
низацията на работната заплата в
брутното трудово възнаграждение
за определяне на възнаграждение
то за платен годишен отпуск по
чл. 177 или на обезщетенията по
чл. 228 от Кодекса на труда (вклю
чително обезщетението по чл.
222, ал. 1) се включват:
Основната работна заплата за
отработеното време; възнаграж
дението над основната работна

заплата, определено според при
лаганите системи за заплащане на
труда; допълнителните трудови
възнаграждения, определени с
наредбата, с друг нормативен акт,
с колективен или с индивидуален
трудов договор, или с вътрешен
акт на работодателя, които имат
постоянен характер; допълнител
ното трудово възнаграждение при
вътрешно заместване по чл. 259
от Кодекса на труда; възнагражде
нието по реда на чл. 266, ал. 1 от
Кодекса на труда; възнагражде
нието, заплатено при престой или
поради производствена необходи
мост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от
Кодекса на труда; възнагражде
нието по реда на чл. 268, ал. 2 и 3
от Кодекса на труда.
Допълнителните трудови въз
награждения с постоянен харак

тер са определени в член 15, ал. 1
НСОРЗ - за образователна степен
"доктор" и за научна степен "док
тор на науките" (по чл. 11), както
и за придобит трудов стаж и про
фесионален опит (по чл. 12).
Съгласно чл. 15, ал. 2 НСОРЗ
за допълнителни възнаграждения
с постоянен характер се считат и
допълнителните възнаграждения,
които се изплащат постоянно,
заедно с полагащото се за съот
ветния период основно възнаг
раждение, и са в зависимост един
ствено от отработеното време.
Такова възнаграждение може да
бъде допълнителното трудово
възнаграждение за нощен труд,
докато допълнителното възнаг
раждение за извънреден труд не е
допълнително възнаграждение с
постоянен характер.

Из дейността на Федерацията
На 08.07.2010 г. КНСБ проведе обучение с
представители на федерации, синдикати и съюзи,
на което ФСОГСДП взе участие. Разяснителните
обучения по последните изменения на Кодекса за
социалното осигуряване и Кодекса на труда осъщест
виха Михаела Тодорова - юрист от Департамент
"Социална защита, безопасност и здраве при работа"
за КСО и Чавдар Христов - изпълнителен секретар,
ръководещ Департамент "Правна закрила на труда и
законотворческа дейност". Ръководството на КНСБ
счита, че по приетите изменения следва да се проведе
обучение на синдикалния актив. За целта посочените
два департамента на КНСБ ще подготвят писмен
коментара. Известно е, че представители на двата
департамента участват непосредствено в целия про
цес на подготовка на цитираните нормативни актове
и ползването на техен коментар наистина е целесъоб
разно, тъй като позиционирането има много голяма
роля в борбата на синдикатите.
***
На 26.07.2010 година в Министерство на ико
номиката, енергетиката и туризма се проведе
съвместно заседание на три Отраслови съвета за
тристранно сътрудничество: ОСТС "Целулозно хартиена, дървообработваща и мебелна промиш
леност", ОСТС в химическия сектор и ОСТС
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"Металургия". Срещата бе по повод поетия от
Министерството ангажимент за запознаване на
социалните партньори с анализ на тема: "Българска
та икономика - състояние и стратегия за развитие".
Директорът на дирекция "Икономическа полити
ка" г-н Юлиян Николов представи анализа. Послед
ваха коментари, въпроси, предложения.
В заключение г-н Николов посочи, че държавата
има огромна роля да създаде висококвалифицирани
кадри за съответните сектори. Не трябва да се пренеб
регват възможностите на обучение през целия живот.
Предложи, с участие на социалните партньори, да се
помисли за специализирани обучения за конкретни
сектори, които да бъдат разработени съвместно с раз
лични предприятия. Изрази становище относно други
мерки, които трябва да предприеме държавата за раз
витие на секторите. А това са - ниски данъци, добра
инфраструктура и добра регулативна рамка.
***
На 04.08.2010 година ръководството на Феде
рацията проведе среща с представители на синди
калните организации от ДГС и ДЛС, във връзка с
вливане на основание чл. 123, ал.1, т.2 от КТ, съглас
но заповеди на Министъра на Земеделието и храните.
В работата на заседанието взе участие и инж. Кон
стантин Чолаков - председател на Браншовия съюз
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по горско стопанство. Бе обсъдена конкретната
обстановката във всички засегнати от промените
ДГС и ДЛС, както и основните въпроси, свързани с
процедурите по информиране и консултиране при
промяна на работодателя, в случаите предвидени от
закона. В помощ на синдикалните председатели бе
предоставен примерен образец на покана до директо
ра за провеждане на среща за информиране и консул
тиране за предстоящите промени и проект на спора
зумение, за избягване и ограничаване на негативните
последици за работниците и служителите от промя
ната в статута на съответните стопанства.
***
На 30.08.2010 година Министърът на труда и
социалната политика г-н Тотю Младенов връчи
на социалните партньори, подписали БКТД "Целу
лозно - хартиена промишленост" (в сила от 01.04.
2010 г.) заповед за разпрос
тирането му.
С този акт параметрите
на договора стават задъл
жителни за всички пред
приятия от целулозно - хар
тиената промишленост.
Това е третия бранш в
страната, за който Минис
търа на труда прилага пра
вото си по чл. 51б, ал. 4 от
Кодекса на труда.
***
На 10.09.2010 г. се проведе заседание на КС на
КНСБ. На него бе направена кратка оценка на
социално - икономическата ситуация в страната и
предварителна информация за подготовката на проек
тобюджета на Р България за 2011 година.
Вниманието бе концентрирано върху Проект за
изменение и допълнение на Кодекса за социално оси
гуряване (КСО) и свързаните с него:
- синдикален експертен анализ на проектозакона
за изменение и допълнение на КСО;
- отражение на промените в КСО по отрасли и
браншове;
- свързани с това действия на синдикалните струк
тури.
Разгледани бяха и проблемите на здравната рефор
ма и поставените искания на синдикатите и съсловни
те организации.
***
На 14 и 15 септември 2010 година в София (хо
тел Дедеман Принцес) се проведе семинар на
тема: " Работническо представителство в Цен
трална и Източна Европа". В него взеха участие
синдикати от България (ФСОГСДП), Румъния, Хър
ватска и Македония.
Организатор на събитието бе EFBWW. Предста
вителите на Европейската федерация господата Жан
Воетс и Уйлям Ван Дер Стратен представиха новата
директива за Европейските работнически съвети,
функционирането им на теория и практика. Предоста
виха ценна практическа информация. Всички страни
запознаха участниците със своите синдикални струк
тури, представителството на работниците, законода
телните рамки, споделиха постижения и проблеми в
своята работа.
Мероприятието премина в дух на сътрудничество
и обмен на полезна информация.
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На 29.09.2010 година, след проведени преговори с
Браншова камара на дървообработващата и мебел
ната промишленост, се подписа новия Браншов
колективен трудов договор, в сила от 01.10.2010 г. и
срок на действие до 30.09.2012 година. Договорът е с
променена структура, облекчен от излишни записи и
съобразен с всички промени в законодателството. В
него не са допуснати отстъпления от действащи пре
ди това договорености. Минималната месечна работ
на заплата за браншовете дървообработване и мебе
ли е 265 лева. При увеличаване на минималната
работна заплата за страната по време на действие на
договора - минималната за бранша се актуализира с
процента на нарастване от датата на промяната. Има
промяна в процедурата за присъединяване към КТД в
дружествата, която е обособена в отделен раздел.
Направена е сериозна стъпка по отношение повиша
ване конт рола по изпълнение договореностите в
БКТД и КТД. Конкретизирани са задълженията по чл.
228а от КТ на работодателите в дружествата.
***
През месец септември 2010 година Федерацията
проведе преговори и подписа с работодателите Спора
зумителни протоколи за минимални осигурителни
доходи (МОД) за 2011 година по категории персонал
за всички браншове от състава й. Договорените стой
ности са съобразени с реалната обстановка в браншо
вете и постигнатия среден осигурителен доход по
основни икономически дейности и квалификационни
групи професии за първите пет месеца на 2010 година.
***
Открита е процедура за водене на преговори по
проект на БКТД за работещите в отрасъл "Горско
стопанство" за 2011 година. Проведени са и първите
работни срещи на преговорните екипи. Разработват
се като неразделна част от БКТД приложения за
начални работни заплати по длъжности персонал.
***
Протестната кампания на КНСБ във връзка с вне
сения в Народното събрание Законопроект за измене
ние и допълнение на Кодекса за социално осигурява
не (КСО) започна на 16.09.2010 г. с изграждане на
палатков лагер срещу служебния вход на Народното
събрание. Всеки работен ден представители на цен
тралата на КНСБ, федерации, синдикати и съюзи
събираха подписи от гражданите с искане внесения в
НС Законопроект да бъде оттеглен.
През време на дежурството на ФСОГСДП се съб
раха над 680 подписа.
Акцията приключи с национално протестно шес
твие - митинг, в който се включиха над 15 хиляди
членове и симпатизанти на КНСБ. От страна на
федерацията взеха участие представители на синди
кални организации от Троян, Бургас, Велико Търно
во, Силист ра, София-град,
София област и др.
По време на митинга в
НС беше внесена подписка
та с над 200 хиляди подписа,
събрани от различни регио
ни на страната и по време на
палатковия лагер в София.
Представители на
ФСОГДП събират подписи
в палатковия лагер
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.3/2010

