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

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

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

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

Öената 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
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Ние сме синдикат 
със стогодишна история!

ÑÅÄÌÈÖÀ ÍÀ ÃÎÐÀÒÀ 2010

“Трудът на работещите в горското 
стопанство е труд в полза 

на цялото българско общество 
и заслужава подобаващо 
уважение и признание.”

Èнж. Ïетър Àбрашев 
- председател на ÔÑÎÃÑÄÏ



2 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2010

Çа сигурни и безопасни работни места 
в стрoителната и дървообработващата 

промишлености
Платформа за действия за социална и зелена Европа

(Отпечатваме със съкращение)

В бол шинс тво то от Ев ро пей ски те стра ни, строи тел на та про миш ле ност бе ше за сег на та най-сил но от  
све тов на та ико но ми чес ка кри за. До та зи го ди на строи тел на та дей ност в Ев ро па на маля с 13% в срав не ние 
с 2008 г. Спа дът в строи телс тво то на жи ли ща е ка тас тро фа лен - поч ти с око ло 40 на сто. 

Ïо ве че от 2 ми лио на ра бот ни мес та мо гат да бъ дат зак ри ти

До сре да та на 2009 зае тос тта в строи тел на та про миш ле ност в Ев ро па се е сви ла с по ве че от 7%, т.е. 
по ве че от ед ни ми лион ра бот ни мес та ве че са из чез на ли. А кри за та е да леч от прик люч ва не. Мно го стра-
ни ка то Ис па ния, Ир лан дия, Бал тий ски те дър жа ви, Ун га рия и Ру мъ ния оча ква т след ва що на ма ле ние на 
строи тел на та дей ност и на зае тос тта през та зи го ди на. На ма ле ние то на строи тел на та дей ност се от раз ява 
вър ху тър се не то на про дук ти от дър во, кое то во ди от своя стра на до съ щес тве на за гу ба на ра бот ни мес та 
в дър вооб ра бот ва щия сек тор. Заед но строи тел на та и дър вооб ра бот ва ща про миш ле нос ти в Ев ро па мо гат 
да до ве дат до закриване на два ми лио на ра бот ни мес та до края на та зи го ди на, и съ щес тве но уве ли че ние 
на без ра бо ти ца та. За гу ба та на ра бот ни мес та ще за ви си от ка чес тво то и про дъл жи тел нос тта на прог ра ми-
те за сти му ли в раз лич ни стра ни и тяхно то при ло же ние, ка то ед на въз мож на ини циа ти ва на ни во ЕС.

Без съм не ние, прог ра ми те за сти му ли ра не в раз лич ни те Ев ро пей ски дър жа ви има т ве че по ло жи те лен 
ефе кт вър ху строи тел ния и дър вооб ра бот ващ сек тор. Оба че си туа ция та в мно го стра ни со чи, че об хва тът 
и на со че нос тта на те зи прог ра ми чес то бяха неа дек ват ни. До пъл ни тел но при на рас тва не то на об щес тве-
ния де фи цит някои пра ви телс тва въз на мер яват да на малят или да спрат прог ра ми те за сти му ли ра не.

В дър вооб ра бот ва ща та про миш ле ност из ли за на пре ден план не лоя лна та кон ку рен ция  на све тов ни те 
па за ри. Кон ку рен ция та ста ва все по-оже сто че на и произ во ди те ли те от Ки тай уве ли ча ва т съ щес тве но тех-
ния па за рен дял в ЕС. ЕС трябва да пред прие ме дей ствия за по-ефе кти ве н кон трол на тър го вия та с дър ве-
си на и произ водс тво то на про дук ти от дър ве си на за ог ра ни ча ва не на не лоя лна та кон ку рен ция, ба зи ра на на 
не ле га лен до бив на дър ве си на и ек сплоа та ция на ра бот на та си ла..

Си туа ция та на тру до вия па зар се от раз ява и вър ху ка чес тво то на ра бот ни те мес та в строи тел ния и дър-
вооб ра бот ващ сек то ри. Зап ла ти те са с тен ден ция към на мал ява не, до ка то де лът на рис ко ви те ра бот ни 
мес та , ка то вре мен на зае тост и фал ши ва са мос тоя тел на зае тост се уве ли ча ва т. Рис кът от дъм пинг на зап-
ла ти те и со циа лен дъм пинг се уве ли ча ва в Ев ро па.    

Та зи си туа ция изи сква дей ствия. Син ди ка ти те в строи тел ния и дър вооб ра бот ващ сек то ри при зо ва ват 
Ев ро пей ския съюз и пра ви телс тва та на стра ни те член ки и стра ни те, кои то не са член ки на ЕС да 

Ïред прие мат  но во спо ра зу ме ние за  зе ле на и со циал на Åв ро па 

1. Прог ра ми те за сти му ли ра не  и всич ки ин вес ти ции в об щес тве на та ин фрас трук ту ра трябва да бъ дат 
уле сне ни или по не да про дъл жат да дей стват, а не да бъ дат спи ра ни по ра ди фи нан со ви проб ле ми.

2. Да при ла гат пое ти те ан га жи мен ти по от но ше ние  кли ма тич ни те про ме ни, да усъ вър шенс тва т прог-
ра ми за ин вес ти ра не в ене рге ти ка та и CO2- ефи кас но строи телс тво и тех но ло гии, кои то са необ хо ди ми за 
то ва; т.е. ене ргос пест ява щи, струк тур но въ зоб нов ява не на строи телс тво то и съот вет ни те изи сква ни я за 
но во строи телс тво (ре ви зия на съот вет на та ди рек ти ва на ЕС, как то е пред ло же но от Пар ла мен та)., произ-
водс тво на слън че ва ене рги я за строи телс тво то как то и ене рги я от вятър ни мел ни ци, до би ва не на гео тер-
мал на ене рги я, вод ноеле ктри чес ки цен тра ли, съ че та ва не на топ лин на и ене ргий на ене рги я, как то и прес-
трук ту ри ра не на съ щес тву ва щи те ене ргий ни из точ ни ци.

3. Заед но със со циал ни те парт ньо ри в дър вооб ра бот ва ща та про миш ле ност и гор ско то сто панс тво, 
ев ро пей ски те прог ра ми трябва да спо ма гат за усъ вър шенс тва не из пол зва не то на бе зо пас ни за кли ма та 
произ водс тва на дър ве си на как то и до би ва на ма те риа ли за строи телс тво то и ене рге ти ка та.

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА БРАНШОВА 
ФЕДЕРАЦИЯ EFBWW
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4. Но во зе ле но и со циал но спо ра зу ме ние трябва да включ ва и прог ра ми за обу че ние на ра бо те щи те в 
строи телс тво то и дър вооб ра бот ва ща та ин дус трии,  да се оси гур ява необ хо ди ми те уме ни я за ра бо та с 
но ви те ма те риа ли и тех но ло гии, кои то не вредят на око лна та сре да. 

5. Трябва да се ини ци ра т  и дру ги ин фрас трук тур ни проек ти, т.е. об щес твен тран спорт, в сис те ма та на 
обу че ние то и об ра зо ва ние то, в от глеж да не то на де ца, как то и в спор тни съо ръ же ния. Та ки ва проек ти се 
ха рак те ри зи рат с дъл гот рай на до ба ве на стой ност за ико но ми ка та и об щес тво то.

6. Да се под по мог не дър вооб ра бот ва ща та про миш ле ност в Ев ро па, ЕС трябва да ог ра ни чи не лоя лна та 
кон ку рен ция и пре димс тва та, ко ти има т произ во ди те ли те от тре ти стра ни, тъй ка то из пол зват ев ти на 
не ле гал на дър ве си на и пос тавят тех ни те ра бот ни ци в неп рием ли ви ус ло вия за ра бо та. Ин сти ту ции те 
трябва да пред ставят стрик тни изи сква ни я  към произ водс тво то на дър ве си на и про дук ти от дър во, кои то 
се пред ла гат на па за ри те на ЕС. За та зи цел рам ка та на Гор ско за ко но да телс тво, уп рав ле ние и тър го вия 
(FLEGT) трябва да бъ де доу съ вър шенс тва на.

Äа се за си ли со циал на та за щи та и да се га ран ти ра рав но пос та ве но от но ше ние

7. Във вре ме на уве ли ча ва ща се без ра бо ти ца и тен ден ция за дес та би ли за ция и под цен ява не на со циал-
но оси гу ри тел ни те сис те ми и тру до ви от но ше ния, Ев ро пей ският съюз, стра ни те член ки на ЕС и дър жа ви-
те из вън не го са при зо ва ни да под по мог нат со циал ни те парт ньо ри в строи тел ния и дър вооб ра бот ващ 
сек то ри, за да се ста би ли зи рат и раз прос трат ко лек тив ни те спо ра зу ме ния и ко лек тив ни те со циал ни ин сти-
ту ции.

8. Со циал ният дъм пинг и дъм пин га на ра бот ни те зап ла ти на ру ша ва фун да мен тал ни те пра ва на ра бот-
ни ци те и мо же да  до ве де до про тек цио ни зъм, на цио на ли зъм до ри и до ксе но фо бия. Прин ци път "рав но 
зап ла ща не за ед на и съ ща ра бо та на ед но и съ що ра бот но място в ед на и съ ща геог раф ска зо на" трябва 
да се спаз ва. 

9. Со циал ни те клау зи трябва да се об вър зват в съот ветс твие с при ло же ние то на ко лек тив ни те до го во-
ри и съот вет ни те кон вен ции и пре по ръ ки на МОТ. Ди рек ти ва та за об щес тве ни те по ръч ки трябва да се 
до пъл ни с ог лед со циал ни те кри те рии, кри те рии те за рав но пос та ве ност и зае тост, кои то чес то реф лек ти-
рат до аб со лю тен ми ни мум, но кои то поз вол яват на ком па нии те да се кон ку ри рат при ед нак ви ус ло вия и 
доб ри ра бот ни ус ло вия.

10. Тран сна цио нал ният об мен и сът руд ни чес тво то меж ду на цио нал ни те тру до ви ин спек ции за пре дот-
врат ява не и раз кри ва не на не ле гал на та зае тост трябва да се раз глеж дат от мул ти на цио нал на пер спек ти ва. 
За та зи цел трябва да се из гра ди към ЕС  Со циал на аге нци я за проуч ва не и ин фор ми ра не (EU-SIA)..

11. За ко но да телс тво то на ЕС трябва стрик тно да при ла га ус ло вия та за пос ред ни чес ка та зае тост на 
па за ра на тру да - вре мен ни те тру до ви аге нции, вре мен ни те наз на че ния, ко ман ди ро ва ни те - или след ка то 
ра бот ни ци те, кои то са нае ти от пос ред ни ци ка то че ли те не се ан га жи рат за ко но во. Ед но от пра ви ла та 
трябва да бъ де ра бо то да телят да пла ща всич ки раз нос ки, ако из пол зва пос ред ни ци и да няма пра во да ги 
прис па да от зап ла та та на ра бот ни ка.

12. Ев ро пей ска та за ко но да тел на ини циа ти ва за бор ба сре щу ком па нии "по щен ски кутии".

Êак да се фи нан си ра?

13. Фи нан си ра не то на "Но во то спо ра зу ме ние за Зе ле на и Со циал на Ев ро па" и кон тро ла вър ху об щес-
тве ния де фи цит по пред ло же ние на някол ко стра ни от ЕС и меж ду на род ни ор га ни за ции пред ло жи ха да нък 
вър ху фи нан со ви те транзак ции и бо ну си те на ме ни джъ ри те. EFBWW и BWI при зо ва ват ин сти ту ции те на 
ЕС и пра ви телс тва та да съ дей стват за въ веж да не то на те зи так си с ог лед оси гур ява не на ра бот ни мес та и 
из граж да не на ефе ктив ни мер ки сре щу про ме ни те на кли ма та. 

№  Код по Кое фи циент на тру дов
по ИКО НО МИ ЧЕС КА ДЕЙ НОСТ КИД- трав ма ти зъм Ктт
ред  2008 г. (+ инв. и см.) чл. 55, ал.1
8. Произ водс тво на дър вен ма те риал и из делия от дър вен 
 ма те риал и корк, без ме бе ли; произ водс тво на из де лия  16 2,62
 от сла ма и ма териа ли за пле те не
23. Произ водс тво на хар тия, кар тон и из де лия
 от хар тия и кар тон 17 1,66
25.  Произ водс тво на ме бе ли 31 1,57
36. Гор ско сто панс тво 02 1,19

ÊÎÅÔÈÖÈÅÍÒ ÍÀ ÒÐУÄÎÂ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÚÌ 
По икономически дейности за прилагане през 2010 г. (извлечение)
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Необходимо е да знаете

Êак се създава, организира и работи 
комитет по условия на труд

В тър гов ски дру жес тва и в дру ги пред прия тия и 
ор га ни за ции с по ве че от 50 ра бо те щи се уч редяват 
ко ми те ти по ус ло вия на труд (КУТ), а в пред прия-
тия и ор га ни за ции с пер со нал от 5 до 50 ра бо те щи 
вклю чи тел но, как то и в от дел ни струк тур ни зве на 
на дру жес тва та, пред прия тия та и ор га ни за ции те се 
из граж дат гру пи по ус ло вия на труд (ГУТ). В по-го-
ле ми те пред прия тия и ор га ни за ции с пер со нал 
по ве че от 50 ра бо те щи чис ле нос тта на ко ми те ти те 
е не по ве че от 10 ду ши и се из би рат по ра вен брой 
пред ста ви те ли на ра бо то да теля и пред ста ви те ли на 
ра бо те щи те по бе зо пас ност и здра ве на тру да, с 
ман дат 4 го ди ни. Той мо же да се прек ра ти, ако се 
поис ка най-мал ко от 1/3 от об щия брой ра бо те щи и 
се прие ме с мно зинс тво по ве че от 1/3 от при със тва-
щи те на съб ра ние то на пред прия тие то (ди рек ция-
та).

Гру па та по ус ло вия на труд се със тои от ра бо то-
да теля или ръ ко во ди теля на съот вет но то струк тур-
но зве но и еди н пред ста ви тел на ра бо те щи те по 
бе зо пас ност и здра ве при ра бо та.

Раз ли ка та меж ду КУТ и ГУТ е са мо в броя на 
чле но ве те: КУТ - до 10 броя, спо ред броя на пер со-
на ла 4; 6; 8;10; ГУТ - 2 броя.

В ра бо та та на КУТ мо гат да бъ дат прив ли ча ни 
пред ста ви те ли на кон трол ни ор га ни, на служ ба та 
по тру до ва ме ди ци на и вън шни ек спер ти.

Ко ми те ти те и гру пи те по ус ло вия на труд всяко 
три ме се чие об съж дат цялос тна та дей ност по опа зва-
не на здра ве то на ра бо те щи те и пред ла гат мер ки за 
по добря ва не то й, съоб раз но за ко но да телс тво то по 
ЗБУТ.

Об съж дат ре зул та ти те от оце нка та на про фе сио-
нал ния риск и ана ли зи те на здрав но то със тоя ние на 
ра бо те щи те, док ла ди те на служ би те по тру до ва 
ме ди ци на и дру ги въп ро си, свър за ни с опа зва не 
здра ве то и бе зо пас нос тта на ра бо те щи те.

Об съж дат пла ни ра ни те про ме ни в тех но ло гия та, 
ор га ни за ция та на тру да пред ла гат ре ше ния за опа-
зва не здра ве то и оси гур ява не бе зо пас нос тта на 
ра бо те щи те с из ме не ние то на обо руд ва не то.

Следят за спаз ва не на изи сква ния та по За ко на за 
бе зо пас ни ус ло вия на труд /ЗБУТ/ и тру до вия трав-
ма ти зъм и про фе сио нал ни те за бол ява ния, уча ства т 
в раз ра бот ва не то на прог ра ми за обу че ние по 
ЗБУТ.

Пред ста ви те ли те в ко ми те ти те и гру пи те се обу-
ча ва т за дъл жи тел но по прог ра ми, ред и изи сква ни я, 
оп ре де ле ни с на ред ба на ми нис тъ ра на тру да и 
со циал на та по ли ти ка и ми нис тъ ра на здра вео паз ва-
не то (На ред ба № 4 от 03.11.1998 г., обн. ДВ бр. 133 
от 11.11.1998 г., в си ла от 11.02.1999 г., изм. и доп. 
бр. 85 от 17.10.2000 г. в си ла от 17.10.2000 г.).

Пред ста ви те ли те на ра бо те щи те в КУТ и ГУТ 
има т пра во:

- на дос тъп до на лич на та ин фор ма ция по ус ло-
вия на труд, ана ли зи те на тру до вия трав ма ти зъм и 
про фе сио нал на та за бо ле вае мост, кон ста та ции те и 
пред пи са ния та на кон трол ни те ор га ни;

- да изи сква т от ра бо то да теля да пред прие ма 
необ хо ди ми те мер ки за от стран ява не на опа снос ти-
те и ог ра ни ча ва не на рис ка;

- да се об ръ щат към кон трол ни те ор га ни, ако 
пре ценят, че ра бо то да телят не е пред приел необ хо-
ди ми те мер ки и да уча ства т в про вер ки те на кон-
трол ни те ор га ни.

Ðа бо то да телят оси гур ява на пред ста ви те ли-
те на ра бо те щи те по бе зо пас ност и здра ве при 
ра бо та необ хо ди ми те ус ло вия, средс тва и вре ме 
за из пъл не ние на тех ни те фун кции и пра ва, как-
то и съот вет но то обу че ние и ква ли фи ка ция, 
коя то се про веж да в рам ки те на ра бот но то вре-
ме, без то ва да се от раз ява на въз наг раж де ние-
то.

Пред ста ви те ли те на ра бо те щи те в КУТ и ГУТ 
не мо гат да бъ дат пос тав яни в неб ла гоп рия тно 
по ло же ние за дей ствия та им за оси гур ява не на 
ЗБУТ.

КУТ и ГУТ ра ботят в тясна връз ка със спе циа-
ли зи ра ни те служ би и от де ли на пред прия тие то, 
кои то има т от но ше ние към съз да ва не то на ЗБУТ.

Ко га то на еди н обе кт, ра бот на пло щад ка или 
ра бот но място се из вър шват ра бо ти и дей нос ти от 
някол ко пред прия тия или ор га ни за ции се из граж да 
общ КУТ или ГУТ по ЗБУТ.

Инж. Константин Ангелов ЧОЛАКОВ  
председател на СО на РДГ  Смолян, е новия 
председател на Браншовия съюз по горско 
стопанство към ФСОГСДП
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Çа дъл же ния на ра бот ни ци те за спаз ва не на изи сква ния та за здра вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на 
труд по чл. 126 ÊÒ:

- да спаз ват пра ви ла та за здра вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд;
- да спаз ват тех ни чес ки те и тех но ло гич ни те пра ви ла;
- да спаз ват вът реш ни те пра ви ла, прие ти в пред прия тие то, и да не пре чат на дру ги те ра бо те щи да из пълн-

яват тру до ви те си за дъл же ния;
- да съг ла су ват ра бо та та си с ос та на ли те ра бот ни ци и слу жи те ли и да им ока зва т по мощ;
- да из пълн яват всич ки дру ги за дъл же ния, произ ти ча щи по си ла та на нор ма ти вен акт, ко лек ти вен тру дов 

до го вор (КТД), тру дов до го вор и от ха рак те ра на ра бо та та;
- да се явяват на ра бо та в със тоя ние, поз вол ява що им да из пълн яват въз ло же ни те им за да чи, да не упо-

треб ява т през ра бот но вре ме ал ко хол или дру го упой ва що ве щес тво.
Çа дъл же ния на ра бот ни ци те във връз ка с бе зо пас нос тта и здра ве то при ра бо та по чл. 34 ÇÇÁУÒ:
- да из пол зват пра вил но ма ши ни те, апа ра ти те, ин стру мен ти те, опа сни те ве щес тва и ма те риа ли, тран спор-

тни те средс тва и дру го то ра бот но обо руд ва не;
- да из пол зват пра вил но пре дос та ве ни те им лич ни пред паз ни средс тва (ЛПС);
- да из пол зват пра вил но средс тва та за ко лек тив на за щи та, да не ги от стран яват и да не ги из менят са мо-

вол но;
- да ин фор ми рат не за бав но ра бо то да теля или съот вет ни те длъж нос тни ли ца за об ста нов ка, коя то мо же да 

пред ставл ява не пос редс тве на опа снос т за тяхно то здра ве и за неиз прав ност в средс тва та за ко лек тив на за щи та;
- да съ дей стват на ра бо то да теля и на длъж нос тни те ли ца при из пъл не ние на ме роп рия тия та за оси гур ява-

не на ЗБУТ и на пред пи са ния та, да де ни от кон трол ни те ор га ни.
За длъж нос тни те ли ца и за ра бот ни ци те длъж нос тна та ха рак те рис ти ка е то зи вът ре шен акт, кой то кон крет-

но им въз ла га за дъл же ния и от го вор нос ти по здра ве и бе зо пас ност при ра бо та, пре не се ни от нор ма тив ни те 
ак то ве и съоб ра зе ни със спе ци фи ка та на пред прия тие то.

Ра бот ни ци те не би ха из пъл ни ли свои те за дъл же ния доб ре, ако не раз по ла гат с длъж нос тна ха рак те рис ти-
ка, вът реш ни пра ви ла по ЗБУТ (чл. 277 КТ) и ин струк ции за бе зо пас на ра бо та по чл. 166 от На ред ба № 7 от 
23.09.1999 г. за ми ни мал ни те изи сква ни я за здра вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд на ра бот ни те мес та и 
при из пол зва не на ра бот но то обо руд ва не (мно гок рат но из мен яна и до пъл ва на).

Длъж нос тна та ха рак те рис ти ка оп ре деля на длъж нос тни те ли ца за дъл же ния и от го вор нос ти по КТ, ЗЗБУТ, 
На ред ба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. и от пра вил ни ци те и на ред би те, ка сае щи тяхна та дей ност.

То ва би мог ло да ста не, ка то те зи за дъл же ния се вклю чат във вът реш ни те пра ви ла, а с ха рак те рис ти ка та 
се изи сква тяхно то из пъл не ние.

Çдравословни и безопасни условия на труд

ÂÚÏ ÐÎÑ: "Тру до воек спер тна та ле кар ска ко 
ми сия ме ос ви де телс тва на 41 % нет ру дос по соб
ност без пра во на пен сия по ин ва лид ност. Има м ли 
пра во на зак ри ла при уво лне ние, след ка то съм час
тич но нет ру дос по со бен?"

ÎÒ ÃÎ ÂÎÐ: Има те пра во на зак ри ла при уво лне-
ние на из рич но по со че ни те ос но ва ния в Ко дек са на 
тру да, въп ре ки че няма те гру па ин ва лид ност.

Необ хо ди мос тта от пре мес тва не на ра бот ни ка 
(слу жи теля) с на ма ле на ра бо тос по соб ност на дру га 
под ход яща ра бо та или на съ ща та ра бо та при об лек че-
ни ус ло вия, ха рак те рът на ра бо та та, сро кът на пре мес-
тва не то се оп ре делят по пред пи са ние на здрав ни те 
ор га ни. Пред пи са ние то за тру доус троя ва не за дъл жа ва 
ра бот ни ка (слу жи теля) да не из пълн ява ра бо та та, от 
коя то се пре мес тва, а ра бо то да телят - да не го до пус ка 
до та зи ра бо та.

Тру доус трое ният ра бот ник (слу жи тел) има пра во 
на зак ри ла в слу чаи те на прек рат ява не на тру до вия 
до го вор от ра бо то да теля по ра ди зак ри ва не на част от 
пред прия тие то или сък ра ща ва не на ща та; при на мал-

ява не на обе ма на ра бо та та; при лип са на ка чес тва на 
ра бот ни ка (слу жи теля) за ефе ктив но из пъл не ние на 
ра бо та та и при пром яна на изи сква ния та за из пъл не-
ние на длъж нос тта, ако ра бот ни кът (слу жи телят) не 
от го варя на тях, как то и при дис цип ли нар но уво лне-
ние, За ко нът има пред вид всич ки тру доус трое ни ра бот-
ни ци (слу жи те ли), не за ви си мо от сте пен та на за гу ба 
на тру дос по соб ност и от сро ка на тру доус троя ва не. 
Зак ри ла та дей ства за це лия срок на тру доус троя ва не-
то, ко га то е сроч но, или за пос тоя нно, ако тру доус-
троя ва не то, в за ви си мост от ес тес тво то на на ма ле на та 
тру дос по соб ност, е без сроч но.

Тру доус трое ният мо же да бъ де уво лне н са мо с 
пред ва ри тел но раз ре ше ние от ин спек ция та по тру да за 
не го вия кон кре тен слу чай. Пре ди да поис ка то ва раз-
ре ше ние ра бо то да телят е длъ жен да взе ме и мне ние то 
на тру до во-ек спер тна та ле кар ска ко ми сия. Без не го 
уво лне ние то е не за кон но. Ин спек ция та по тру да мо же 
да се съг ла си или да не прие ме мне ние то на ТЕЛК, но 
пред став яне то му е за дъл жи тел но.

Ñправ ка: Чл. 317 и чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 
Êо дек са на тру да

Òрудоустроените имат закрила при уволнение



6 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2010

Това може би ви интересува
УÊÀ ÇÀ ÍÈß от нос но при ла га не то на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за оп ре дел яне на ус ло вия та и ре да 

за из пла ща не на ком пен са ции на ра бот ни ци и слу жи те ли, за кои то е ус та но ве но не пъл но ра бот но вре ме, 
в ико но ми чес ки те сек то ри "Ин дус трия" и "Ус лу ги"

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐУÄÀ È ÑÎÖÈÀËÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
Чл. 413-415 КТ, чл. 5-6 ПМС № 44 от 19.02.2009 г.

Пос та нов ле ние № 44 на Ми нис тер ския съ вет от 
19.02.2009 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2009 г.) оп ре-
деля ус ло вия та и ре да за из пла ща не на ком пен са ции 
на ра бот ни ци и слу жи те ли, за кои то е ус та но ве но 
не пъл но ра бот но вре ме, от ико но ми чес ки те сек то ри 
"Ин дус трия" и "Ус лу ги".

Ра бо то да телят по да ва дек ла ра ции те на ра бот ни-
ци те и слу жи те ли те, кан ди датс тва щи за из пла ща не 
на ком пен са ции и до ку мен ти те по чл. 5, ал. 2 от Пос-
та нов ле ние то, в Ди рек ция "Бю ро по тру да (Д"БТ"), 
об служ ва ща те ри то рия та по мес то ра бо та на нае ти те 
ли ца. Към за по вед та за ус та нов ява не на не пъл но 
ра бот но вре ме ра бо то да телят при ла га ин фор ма ция за 
три те име на, длъж нос тта и място то на ра бо та на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те, по да ли дек ла ра ции. 
Ра бо то да телят при ла га към ста тис ти чес кия фор-
муляр - об ра зец СЕ 01022, дек ла ра ция за спи съч ния 
със тав на пер со на ла към мо мен та на кан ди датс тва не.

Удо сто ве ре ние то за ак туал но със тоя ние на ра бо-
то да те ли, кои то не са се пре ре гис три ра ли в Аге нция-
та по впис ва ния, как то и удо сто ве ре ние то от съот вет-
на та те ри то риал на ди рек ция на НАП за на ли чие то 
или лип са та на за дъл же ния, след ва да е из да де но в 
ед но ме се чен срок пре ди да та та на по да ва не на до ку-
мен ти те.

До из ти ча не на 14-днев ния срок за по да ва не на 
дек ла ра ции те и до ку мен ти те в Д"БТ" по об яве на та 
про це ду ра, ра бо то да телят мо же да от стра ни не пъл-
но ти и/или не точ нос ти в тях.

За все ки ра бо то да тел, по дал дек ла ра ции и до ку-
мен ти за кан ди датс тва не, Д"БТ" из пра ща до Ди рек-
ция "Ин спек ция по тру да"(Д"ИТ") по мес то ра бо та на 
кан ди датс тва щи те ра бот ни ци и слу жи те ли, за пит ва не 
за на ло же ни сан кции или гло би по чл. 413, ал. 3, чл. 
414, ал. 2 и чл. 415, ал. 2 от Ко дек са на тру да през 
пос лед ни те 6 ме се ца пре ди да та та на кан ди датс тва не. 
Ко га то  се да ли ще то на ра бо то да теля е раз лич но от 
мес то ра бо та та на кан ди датс тва щи те ра бот ни ци и 
слу жи те ли, съот вет на та Д"БТ"  изи сква ин фор ма ция 
от нос но на ло же ни сан кции или гло би от Д "ИТ" по 
се да ли ще на ра бо то да теля.  Д "ИТ" пре дос тавя на Д 
"БТ" ин фор ма ция за ра бо то да те ли те, на кои то са 
на ло же ни сан кции или гло би, в срок до два ра бот ни 
дни от за пит ва не то.

С цел за паз ва не на пред ви де ни те с пос та нов ле ние-
то сро ко ве, об ме нът на пред ва ри тел на ин фор ма ция 
меж ду те ри то риал ни те по де ле ния на Аге нция та по 
зае тос тта (АЗ) и ИА "ГИТ" се из вър шва по факс или 
по еле ктрон на по ща. До да та та на про веж да не на 
за се да ние то на Съ ве та за сът руд ни чес тво, Д "ИТ" 
пред ставя пис ме на ин фор ма ция за на ло же ни сан кции 
и гло би на ра бо то да те ли те.

Ди рек то рът на Д "БТ" свик ва Съ ве та за сът руд ни-

чес тво за раз глеж да не и оце нява не на по да де ни те до ку-
мен ти в трид не вен срок след из ти ча не на 14-днев ния 
срок по чл. 5, ал. 2 от Пос та нов ле ние то.

Съ ве тът за сът руд ни чес тво раз глеж да всич ки дек-
ла ра ции и до ку мен ти, по да де ни в срок, ка то до оце-
нява не се до пус кат те зи, кои то от го варят на изи сква-
ния та. До ку мен ти те се оце нява т по ска ла та на кри те-
рии те, съг лас но при ло же ние № 4 от Пос та нов ле ние-
то. За все ки ком плект до ку мен ти се по пъл ва оце нъ-
че н лист. Съ ве тът за сът руд ни чес тво със тавя про то-
кол, в кой то се впис ват по лу че ни те оце нки, на ба за 
оце нъч ни те лис то ве и ин фор ма ция за до ку мен ти те, 
кои то не са до пус на ти до оце нява не. Раз гле да ни те и 
оце не ни от Съ ве та за сът руд ни чес тво до ку мен ти, 
оце нъч ни те лис то ве и про то ко лът се пре дос тавят на 
съот вет на та Ко ми сия по зае тост към об лас тния 
съ вет за раз ви тие чрез ди рек то ри те на Д "БТ", в срок 
не по-къс но от 3 дни след сро ка по чл.6, а. 1 от Пос-
та нов ле ние то.

На за се да ние то на ко ми сия та по зае тост ди рек то-
рът на Ди рек ция "Ре гио нал на служ ба по зае тос тта" 
(ДРСЗ) пре дос тавя ин фор ма ция за оце не ни те до ку-
мен ти, за по лу че ни те точ ки при оце нява не то, как то и 
за фи нан со ви те средс тва, раз пре де ле ни за съот вет на-
та об ласт. Ко ми сия та по зае тост пра ви об що кла си-
ра не за об лас тта за оце не ни те от Съ ве ти те за сът руд-
ни чес тво до ку мен ти в рам ки те на раз пре де ле ни те 
фи нан со ви средс тва за съот вет на та об ласт. Не се 
до пус ка одо брява не на дек ла ра ции за част от ра бот-
ни ци те и слу жи те ли те на еди н ра бо то да тел.

В слу чаи те, ко га то раз пре де ле ни те фи нан со ви 
средс тва за об лас тта са дос та тъч ни за из пла ща не на 
ком пен са ции са мо на част от ра бот ни ци те и слу жи те-
ли те на еди н ра бо то да тел, ди рек то рът на ДРСЗ уве-
дом ява пис ме но из пъл ни тел ния ди рек тор на АЗ за 
необ хо ди мос тта от оси гур ява не на до пъл ни тел ни 
средс тва за ком пен са ции на всич ки по да ли дек ла ра-
ции ра бот ни ци и слу жи те ли на то зи ра бо то да тел.

При необ хо ди мост и при на ли чие на не дос тиг или 
неус вое ни фи нан со ви средс тва, из пъл ни тел ният 
ди рек тор на АЗ пра ви мо ти ви ра но пред ло же ние до 
ми нис тъ ра на тру да и со циал на та по ли ти ка за пре на-
соч ва не то им от ед на об ласт към дру ги об лас ти.

Ди рек то ри те на Д "БТ" из да ват ре ше ние за одо-
брява не или нео добр ява не на дек ла ра ции те на кан ди-
да ти те по об раз ци, ут вър де ни със за по вед на из пъл-
ни тел ния ди рек тор на Аге нция та по зае тос тта.

Ди рек то рът на Д "БТ" уве дом ява чрез ра бо то да-
теля ра бот ни ци те и слу жи те ли те, кои то не са одо бре-
ни за из пла ща не на ком пен са ции, в срок 3 дни от 
по лу ча ва не на пред ло же ние то на Ко ми сия та по зае-
тост към об лас тния съ вет за раз ви тие.

Д "БТ" пре дос тавя на Д "ИТ" спи сък на ра бо то да-



Вау чер за обу че ние - в стра те-
гия та Ев ро па 2020 ак цент се пос-
тавя на Прог ра ма та за но ви уме-
ни я при съз да ва не на ра бот ни 
мес та, из раз ява щи се в оси гур-
ява не на средс тва от Ев ро пей ски-
те фон до ве за обу че ние чрез вау-
че ри и съз да ва не на сек тор ни 
фон до ве за обу че ние и ква ли фи-
ка ция, наб лю да ва ни от со циал ни-
те парт ньо ри.

По ОП "РЧР" е раз гра ни че на 
на Прио ри тет на ос 1 "На сър ча ва-
не на ико но ми чес ка ак тив ност и 
раз ви тие на па зар на тру да, на сър-
ча ващ включ ва не то - под наи ме-
но ва ние "Раз ви тие", чия то цел е 
из вър шва не на обу че ние за при-
до би ва не или по ви ша ва не на про-
фе сио нал на та ква ли фи ка ция на 
без ра бот ни ли ца, ре гис три ра ни в 
Бю ра та по тру да, с ог лед тяхно то 
пос лед ва що включ ва не в зае тост.

В та зи гру па за обу че ние прио-
ри тет но се включ ват:

- ли ца, ос во бо де ни от ра бо та 
след 01.11.2008 г. по раз лич ни 
при чи ни (прес трук ту ри ра не, на- 
мал ява не обе ма, зак ри ва не на 
част);

- ре гис три ра ни без ра бот ни 
ли ца над 50-го диш на въз раст;

- без ра бот ни мла де жи до 29 
го диш на въз раст;

- про дъл жи тел но без ра бот ни 
ли ца.

По Прио ри тет на ос 2 на прог-
ра ма та - "По ви ша ва не на произ-
во ди тел нос тта и ада птив нос тта 
на зае ти те ли ца" се при ла гат две 
про це ду ри за пре дос тав яне на 
ди рек тно и без въз мез дно фи нан-
со ва по мощ.

1. Ïро це ду ра "ÀÇ ÌÎ ÃÀ" - 
за зае ти ли ца по тру дов до го вор 
или са мо нае ти ли ца, да се включ-

ват в кур со ве за при до би ва не на 
про фе сио нал на ква ли фи ка ция 
или на клю чо ви уме ни я, с ог лед 
по ви ша ва не при год нос тта им за 
зае тост или да ва не въз мож ност 
за ка риер но раз ви тие.

2. Ïро це ду ра "ÀÄÀ ÏÒÈÂ-
ÍÎÑ Ò" - ра бот ни ци те, кои то са 
зае ти на не пъл но ра бот но вре ме, 
ка то цел та е да се ог ра ни чат 
ма со ви те сък ра ще ния и на пус ка-
не то на ра бот ни ци и слу жи те ли, 
кои то по ико но ми чес ки при чи ни 
не мо гат да за ра ботят пъл на зап-
ла та. Та зи гру па ще по лу чат вау-
че ри за про фе сио нал на ква ли фи-
ка ция и ме сеч ни сти пен дии за 
пе рио да на обу че ние то, кой то е 
не по-дъ лъг от шест ме се ца.

Всяко ли це от це ле ва та гру па, 
без зна че ние да ли и зае то или 
без ра бот но, има пра во за пе рио да 
на из пъл не ние на ОП "РЧР" да 
по лу чи са мо еди н вау чер за обу-
че ние по про фе сио нал на ква ли-
фи ка ция и са мо еди н вау чер за 
обу че ние по клю чо ви ком пе тен-
тнос ти.

В слу чай, че обу че ние то на 
ед но ли це не се осъ щес тви по ра-
ди не го во то по ве де ние, ли це то 
след ва да зап ла ти стой нос тта на 
по лу че ния вау чер на дос тав чи ка 
на ус лу га та.

Пред ста ви те ли те на це ле ви те 
гру пи, без ра бот ни ли ца или зае ти 
ли ца, по да ват зая вле ние до съот-
вет ни те те ри то риал ни струк ту ри 
на Аге нция та по зае тос тта и в 
слу чай, че от го варят на об яве ни-
те кри те рии за до пус ти мост, 
по лу ча ват вау че ри за про фе сио-
нал но обу че ние и/или за обу че ние 
за при до би ва не на клю чо ви ком-
пе тен тнос ти.

По лу ча телят на вау че ра го 

пре дос тавя на из бра ния от не го 
дос тав чик на ус лу ги за включ ва-
не в кон крет ния вид обу че ние.

Дос тав чи кът на ус лу ги е 
за дъл жен в дву ме се чен срок от 
по лу ча ва не на зая вка та от Ди рек-
ция "Бю ро по тру да" и пред ви де-
ни те вау че ри да за поч не съот вет-
но то обу че ние и да го про ве де с 
ви со ко ка чес тво и спаз ва не на 
нор ма тив ни те раз по ред би и дър-
жав ни те об ра зо ва тел ни изи сква-
ни я в сфе ра та на про фе сио нал но-
то обу че ние.

По ве че ин фор ма ция мо же да 
по лу чи те на ин тер нет стра ни ца та 
на Аге нци я по зае тос тта: www.
az.government.bg, как то и да 
из тег ли те от там зая вле ние за 
кан ди датс тва не или да го взе ме те 
от Бю ро по тру да.

Ком плек тът до ку мен ти се 
по да ва в Ди рек ция "Бю ро по тру-
да" по мес то жи вее не или мес то-
ра бо та. Той съ дър жа:

- по пъл не но об ра зец-зая вле-
ние за кан ди датс тва не;

- ко пие от лич на та кар та;
- ко пие от дип ло ма за за вър-

ше но об ра зо ва ние;
- удо сто ве ре ние (сви де телс тво 

за пре ми нат курс за при до би ва не 
на про фе сио нал на ква ли фи ка ция 
- ако има та къв).

Зае ти те в гор ско то сто панс тво 
мо гат да кан ди датс тват по та зи 
прог ра ма са мо по клю чо ви ком-
пе тен ции.

Необ хо ди мо е ак ти ви зи ра не 
на син ди кал ни те ръ ко водс тва по 
мес та за под по ма га не на на ши те 
чле но ве за кан ди датс тва не, как то 
и за връз ка с ра бо то да те ли те, с 
ог лед по-голям об хват на зае ти те 
за по ви ша ва не на тяхна та ква ли-
фи ка ция.
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ÂÀУЧÅÐÍÎÒÎ ÎÁУЧÅÍÈÅ - ÎÑÍÎÂÅÍ ÈÍÑÒÐУÌÅÍÒ ÇÀ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß  ÍÀ ÇÀÅÒÈÒÅ È ÁÀÇÐÀÁÎÒÍÈÒÅ ËÈÖÀ

ЧÐÅÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ 
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ЧÎÂÅØÊÈÒÅ ÐÅÑУÐÑÈ" (ÎÏ "ÐЧÐ")

те ли те, чии то ра бот ни ци и слу жи те ли са одо бре ни за 
из пла ща не на ком пен са ции, за кон трол по из пъл не-
ние на Пос та нов ле ние то.

След прик люч ва не на кла си ра не то от Ко ми сия та 
по зае тост към об лас тния съ вет за раз ви тие, цяла та 
до ку мен та ция за кан ди датс тва не и оце нява не на кан-
ди да ти те се връ ща об рат но в Д "БТ", за съх ра не ние 
и про вер ки при необ хо ди мост.

Ди рек ции "Бю ро по тру да" из пла щат без ка со во 

ком пен са ции те на ра бот ни ци те и слу жи те ли те, ка то 
за цел та раз кри ват де бит ни кар ти пер со нал но за все-
ки ра бот ник и слу жи тел в съот вет на об служ ва ща 
бан ка. Раз кри ва не то на де бит ни те кар ти е без плат но 
за ра бот ни ци те и слу жи те ли те.

Су ми те се из пла щат еже ме сеч но в срок до 5 
ра бот ни дни след по лу ча ва не на ин фор ма ция от стра-
на на ра бо то да те ли те за фак ти чес ки от ра бо те но то 
вре ме за все ки ра бот ник и слу жи тел.
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Èнформационен материал, представен 
пред медите, по повод обсъждането на мандат 

за участието на ÊÍÑÁ в обществен дебат 
по развитието на пенсионната реформа

По пред ста ве ни те от ми нис-
тър Мла де нов пред ло же ния за 
де бат по пос ти га не то на ус той чи-
вост и мо дер ни за ция на пен сион-
на та сис те ма, ИК на КНСБ  ре ши:

КНСБ да уча ства ак тив но в 
об щес тве ния де бат по про ме ни те 
в  пен сион на та сис те ма, ка то 
от стоя ва свои те по зи ции и се 
бо ри за ра зу мен и спра вед лив 
ба ланс меж ду фи нан со ва и 
со циал на ус той чи вост в мер ки те, 
кои то след ва да се пред прие мат, 
с ог лед теж ки те  пре диз ви ка телс-
тва пред пен сион на та ни сис те ма. 

Êон фе де ра ция та ка те го рич-
но под крепя ар хи тек ту ра та и 
мо де ла на пен сион на та сис те-
ма - "си гур ност чрез мно гооб-
ра зие", за ло жен със за ко но да-
телс тво то от 1999 г. и ще 
от стоя ва своя та под кре па на 
со ли дар ния пър ви стълб и 
не го ва та во де ща роля при обе-

зпе ча ва не на пен сион на за щи-
та на на се ле ние то. 

ÊÍÑÁ е го то ва да уча ства в 
де бат за мо дер ни за ция на пен-
сион на та сис те ма с ясна цел - 
раз ме рът на пен сия та да дос-
тиг не 75% от зап ла та та (60% 
от со ли дар ния стълб + 15% от 
вто рия стълб).

- Край но не га тив но е влия ние-
то на ед нос тран ни те по ли ти чес ки 
ре ше ния, кои то са свър за ни с 
драс тич но то  на ма ле ние на оси-
гу ри тел ни те внос ки за пен сии и 
за ДОО, во де щи до неи мо вер ни 
раз ме ри на де фи ци ти те в сис те-
ма та. Ñин ди ка тът ще нас тоя ва 
за не за ба вен от каз от пла ни ра-
ни те от пра ви телс тво то на ма-
ле ния на оси гу ри тел ни те внос-
ки, в т.ч. и за прех върл яне то 
им към вто рия стълб, как то и 
об явява не на 2-про цен тно то 
на ма ле ние  през 2010 г. ва лид-

но до края на го ди на та;
- Кон фе де ра ция та ще се бо ри 

за из вес тно въз ста нов ява не на 
на ма ле ни те  раз ме ри на оси гу ри-
тел на та внос ка за пен сии, за 
смет ка на ра зум но пре ме ре ни 
на ма ле ния на да нъ ци с цел ста би-
ли зи ра не на два та за дъл жи тел ни 
стъл ба на пен сион но то оси гур-
ява не. 

- Под дър жа се те за та, че  
от пус ка не то на ин ва лид на пен сия 
от фонд "пен сии" на ДОО след ва 
да се об вър зва с произ нас яне на 
ор га ни с  ме ди цин ски ком пе тен-
ции  на под чи не ние на НОИ;

- Ще се под крепя иде ята за 
необ хо ди мост от раз ра бот ва не на 
ме ха низ ми за оси гур ява не на т.н. 
"дъл гос роч на гри жа".Да се зая ви 
го тов ност за уча стие в проуч ва не 
на опи т и нор ма тив но раз ра бот-
ва не на иде ята, кое то да съ дър жа 
въз мож нос ти за влия ние на син-

Със скром но тър жес тво КНСБ от бел яза два де се та та си го диш-
ни на.

Син ди ка тът ни бе ше ува же н лич но от пре зи ден та на РБъл га-
рия, ми нис тъ ра и зам. ми нис тъ ра на тру да и со циал на та по ли ти ка, 
дру ги чле но ве на пра ви телс тво то, пред ста ви те ли на ра бо то да тел-
ски ор га ни за ции, на по ли ти чес ки си ли, на КТ"Под кре па" и др. 

Пре зи ден тът на КНСБ проф. д-р Желя зко Хрис тов в сло во то си 
под чер та: "На 18 фев руа ри 1990 г. ние об явих ме на ша та не за ви си-
мост, об явих ме, че собс тве но то ли це на син ди ка лиз ма е за щи та та 

на ин те ре си те на наем ния труд. То ва ос та на 
на ше кре до и ве рою през го ди ни те. В ус ло-
вия та на ди на мич ни про ме ни КНСБ, нас ле-
ди ла 100 го диш ни те тра ди ции и цен нос ти на 
син ди ка лиз ма в Бъл га рия, се вър на към 
ав тен тич ни те си ко ре ни и се объ рна с ли це 
към хо ра та на тру да."

Пре зи ден тът на Кон фе де ра ция та не про-
пус на да под чер тае рол ята, всеот дай нос тта и 
неу мор ния дух на син ди кал ни те ли де ри и 
ак ти вис ти, на всич ки син ди кал ни чле но ве, 
бла го да ре ние на кои то КНСБ пре ми на през 
из пи та ние то на вре ме то и мо же да се гор дее 
със из върв яния два де сет го ди шен пе риод.

Ê Í Ñ Á  ÍÀ  20  ÃÎÄÈÍÈ
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ÒÅХÍÎÌÅÁÅË 2010
От 23 до 27 март 2010 г. В Ин тер Ек спо Цен тър  Со фия се про ве де найгол яма та в Бъл га рия 

спе циа ли зи ра на из лож ба за ма те риа ли, ма ши ни и обо руд ва не за дър воп ре ра бот ва не и ме бел но 
произ водс тво ТЕХ НО МЕ БЕЛ.

Над 90 фир ми пред ста ви ха про дук ти те на 385 ком па нии из ло жи те ли и по диз ло жи те ли от 
24 дър жа ви, сред кои то Бъл га рия, Ита ли я, Гер ма ния, Шве ция, Ав стрия, Тур ция, Гър ция, Пол
ша, Ис па ния и дру ги стра ни.

В из лож бе ни те за ли на Ин тер Ек спо Цен тър мо же ха да се видят:
 Дър вооб раоб тва щи ма ши ни и ма ши ни за ме бел но то произ водс тво;
 Обо руд ва не и кон су ма ти ви;
 Ма те риа ли и ак се соа ри за произ водс тво на ме бе ли и за по вър хнос тна об ра бот ка на дър во;
 Ме бе лен об ков и ме ха низ ми
 Де тай ли и еле мен ти.
Па ра лел но с ТЕХ НО МЕ БЕЛ, за вто ра по ред на го ди на се про ве де и спе циа ли зи ра на та из лож

ба за ле со въдс тво, гор ска тех ни ка и тех но ло гии  ТЕХ НО ФО РЕСТ.

Наградата “За активна синдикална дейност и социално 
партньорство” за 2010 година Управителният съвет на 
Федерацията присъди на инж. Марьо Велев МАРКОВ  
председател на РСС по горско стопанство  Стара Загора

ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÇÀ ÑÅÄÌÈÖÀÒÀ 
ÍÀ ÃÎÐÀÒÀ

ди ка ти и ра бо то да те ли чрез 
ко лек тив но до го вар яне или дру ги 
ини циа ти ви.

- ÊÍÑÁ под крепя от па да не-
то на т.н. "та ван на пен сии те" 
при  вни ма тел на пре цен ка на 
мо мен та на въ веж да не и въз-
дей ствие то на мярка та. 

- Счи та за ка те го рич но неп-
рием ли во хо ра, кои то са се оси-
гур ява ли по 37 и 34 го ди ни /спо-
ред се гаш ни те ус ло вия/ да не 
мо гат да по лу чат ми ни мал ният 
га ран ти ран раз мер на пен сия та и 
да бъ дат ди рек тно преп ра ща ни 
към сис те ма та на со циал но то 
под по ма га не. 

- КНСБ ще под но ви ис ка не то 
за драс тич ни за ко но да тел ни мер-
ки сре щу от клон ява не то или 
ук ри ва не то на оси гу ри тел ни 
внос ки от стра на на оси гу ри те ли 
в час тния сек тор, ка то дея ние то 
се ква ли фи ци ра ка то прес тъп ле-
ние. В та зи връз ка ще пред ло жи 
да се пре раз гле дат па ра мет ри те 
на срав ни тел но по-ли бе рал ния 
под ход на оси гур ява не на т.н. 
са моо си гур ява щи се, ка то се 

от чи та спе ци фи ка та на от дел ни те 
про фе сио нал ни гру пи; 

- Да се раз ра бо ти ме ха ни зъм 
за оп ре дел яне на ми ни мал на та 
ра бот на зап ла та за стра на та, кой-
то да от чи та и връз ка та на та зи 
зап ла та с раз ме ра на га ран ти ра-
ния ми ни ма лен раз мер на пен сия-
та за тру до ва дей ност. 

- ÊÍÑÁ се про ти во пос тавя 
ка те го рич но на уве ли че ние на 
пен сион на та въз раст, вклю чи-
тел но и с ре ше ние на Êоор ди-
на цион ния  съ вет.

Â то зи вид пред ло же ние то 
за про ме ни на оси гу ри тел ни я 
стаж е неп рием ли во. Îб съж да-
не то на ва риан ти за про ме ни в 
изи сква ния та за оси гу ри тел-
ни я стаж трябва да се об вър же 
със след ни те за дъл жи тел ни 
ус ло вия:

- Ка те го рич ни нор ма тив ни и 
дру ги га ран ции за пред прие ма не-
то на спе циал ни мер ки за зае тос-
тта на т.н. въз рас тни ра бот ни ци.

- Про ме ни в КТ, кои то да оси-
гур ява т до пъл ни тел на ста бил-
ност на пра воот но ше ния та на 

ра бот ни ци те и слу жи те ли те в 
пред пен сион на въз раст.

- Нор ма тив ни те ре ше ния за 
но ви изи сква ни я да се об вър зват 
с из го да за оси гу ре ни те - по-ви-
сок про цент в раз ме ра на пен сия-
та, раз шир ява не на приз на ти те 
пе рио ди тру дов стаж /от пус ки, 
без ра бо ти ца и пр./, кои то да са в 
пол за на за сег на ти те оси гу ре ни 
ли ца при  до пъл ни тел но изи сква-
ни я оси гу ри те ле н стаж 

- КНСБ ще пред ло жи нор ма-
ти вен рег ла мент за т.н. "гъв ка во 
пен сио ни ра не", кое то ще се 
об вър же с мер ки  за зае тост и 
не до пус ка не на  за гу би в раз ме ра 
на пен сия та на оне зи оси гу ре ни 
ли ца, кои то ще по же лаят да се 
въз пол зват от та къв ме ха ни зъм. 

- Но ви те изи сква ни я да се при-
ла гат пос те пен но и плав но

Ана ли зи те, оце нки те и пред-
ло же ния та на пред ста ви те ли те на 
КНСБ в пуб лич ния де бат ще се 
при дър жат към прин ци пи те и 
цен нос ти те, за ло же ни в ут вър де-
ни те по ли ти ки на ръ ко вод ни те 
ор га ни на КНСБ.



10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ, ÁÐ.1/2010

Çа раз пре де ле ние то на ра бот но то вре ме
Прав на та уре дба за ра бот но то вре ме в на ше то 

тру до во за ко но да телс тво е бо га та. Тя да ва на ра бо-
то да теля въз мож нос ти за гъв ка ви ре ше ния, с цел 
по-доб ра ор га ни за ция на тру да.

Раз пре де ле ние то на ра бот но то вре ме се ус та-
нов ява с Пра вил ни ка за вът реш ния тру дов ред 
(ПВТР) на пред прия тие то (чл. 139, ал. 1 КТ). В не го 
се оп ре деля: на чал ният и край ният час на ра бот но то 
вре ме; на ча ло то и края на обе дна та по чив ка; про-
дъл жи тел нос тта и раз пре де ле ние то на рег ла мен ти-
ра ни те по чив ки за от дих и въз ста нов ява не по вре ме 
на ра бо та; сис те ма та за кон трол за спаз ва не на 
ра бот но то вре ме; ре ду ва не то на сме ни те и т.н. 
Ко га то в пред прия тие то има уч ре де на син ди кал на 
ор га ни за ция, ра бо то да телят е за дъл жен да по ка ни 
ней ни те ор га ни да уча ства т в под го тов ка та на 
проек та на ПВТР (чл. 37 КТ). ПВТР не мо же да 
про ти во ре чи на КТ и на под за ко но ви те ак то ве по 
при ла га не то му.

I.1. Не нор ми ран ра бо тен ден за слу жи те ли те по 
тру до во пра воот но ше ние (ТПО), съг лас но Ко дек са 
на тру да след пос лед ни те из ме не ния (ДВ, бр. 
108/2008 г.).

Не нор ми ра ният ра бо тен ден е уч ре ден в чл. 139а 
КТ - нов (ДВ бр. 48/2006 г.) До прие ма не то на чл. 
139а КТ уре дба та на въп ро си те на не нор ми ра ния 
ра бо тен ден се съ дър жа ше в раз по ред ба та на чл. 
139, ал. 4 КТ (от ме не на).

Как во пред ставл ява не нор ми ра ния ра бо тен ден 
(НРД)? При не нор ми ра ния ра бо тен ден за ко но да-
телят е ус та но вил за дъл же ние за оп ре де ле на ка те-
го рия ра бот ни ци и слу жи те ли при необ хо ди мост да 
из пълн яват тру до ви те си за дъл же ния и след из ти ча-
не на ре дов но то ра бот но вре ме. Не нор ми ран е 
ра бот ния ден не за що то за ра бо те щи те при не го не 
е ус та но ве на нор мал на про дъл жи тел ност на ра бот-
но то им вре ме за деня. Точ но об рат но, за ра бот ни-
ци те и слу жи те ли те, зае ма щи длъж нос ти, за кои то 
ра бо то да телят е ус та но вил не нор ми ран ра бо тен 
ден, на об що ос но ва ние се при ла га раз по ред ба та на 
чл. 136, ал. 3 КТ - съг лас но коя то нор мал на та про-
дъл жи тел ност на ра бот но то им вре ме през деня е 
до 8 ча са. Но по ра ди осо бе ни я ха рак тер на ра бо та-
та, коя то те из вър шват, ра бот ният ден мо же да про-
дъл жи из вън ус та но ве на та за не го нор мал на про-
дъл жи тел ност. В раз по ред ба та на чл. 139а, ал. 4 КТ 
е по со че но из рич но "при необ хо ди мост". То ва без-
спор но оз на ча ва, че по-гол яма та про дъл жи тел ност 
на ра бот но то вре ме в ни ка къв слу чай не след ва да 
бъ де еже дне вие, а са мо при оп ре де ле ни пе рио ди  и 
на ло жи ла се по ра ди кон крет ни обе ктив ни при чи ни. 
От тук след ва из во дът, че осо бе ния т ха рак тер на 
ра бо та та оз на ча ва, че по свое то ес тес тво тя е та ка-

ва, и за нея труд но би мог ло трай но да бъ де нор ми-
ра но ра бот но то вре ме през деня. За то ва ра бо то да-
телят, кой то поз на ва спе ци фич ния ха рак тер на 
всяка длъж ност въз ос но ва най-ве че на длъж нос тна-
та ха рак те рис ти ка за нея, и кон крет ни те ус ло вия, 
при кои то тя се осъ щест вява в пред прия тие то, 
мо же да оп ре де ли най-пра вил но длъж нос ти те, за 
кои то се ус та нов ява не нор ми ран ра бо тен ден.

И в пре диш на та и в се гаш на та уре дба, ра бо то да-
телят ус та нов ява НРД са мо за някои длъж нос ти, 
след про веж да не на за дъл жи тел ни кон сул та ции с 
пред ста ви те ли те на ра бот ни ци те и слу жи те ли те. В 
ал. 1 на чл. 139а КТ ве че из рич но са кон кре ти зи ра ни 
пред ста ви те ли те на ра бот ни ци те и слу жи те ли те - 
то ва са пред ста ви те ли те на син ди кал ни те ор га ни за-
ции и слу жи те ли те по чл. 7, ал. 2 КТ.

Как во зна чи кон сул та ции? Кон сул ти ра не то оз на-
ча ва, че ра бо то да телят трябва да из слу ша ста но ви-
ща та на по со че ни те перд ста ви те ли за длъж нос ти те, 
кои то той пред ла га. Ре ше ние то оба че, за кои от тях 
ще се въ ве де НРД око нча тел но се взе ма от ра бо то-
да теля. С ал. 3 на чл. 139а КТ се уто чнява: "Спи съ-
кът на длъж нос ти те, за кои то се ус та нов ява НРД се 
оп ре деля със за по вед на ра бо то да теля".

Ло гич но е та зи за по вед да е пис ме на. В за ко на не 
е оп ре де лен сро кът, за кой то то зи спи сък дей ства. 
Но ка то се има пред вид съ щин ско то му пред наз на-
че ние, мо же да се нап ра ви из во дът, че по всяко вре-
ме той мо же да бъ де из менян от ра бо то да теля 
пред вид но воот кри ти те или про ме не ни длъж нос ти, 
кои то мо гат да бъ дат оп ре де ле ни ка то та ки ва с 
"осо бе н ха рак тер" по сми съ ла на ал. 1 и ал. 3 на чл. 
139а КТ.

Със За ко на за из ме не ние и до пъл не ние на КТ 
(ДВ бр. 108/2008 г.) бе ше прие та но ва ал. 2 на чл. 
139а КТ, съг лас но коя то "не мо же да се ус та нов ява 
НРД за ра бот ни ци те и слу жи те ли те с на ма ле но 
ра бот но вре ме". Заб ра на та е въ ве де на по еди н ка те-
го ри чен и ясен на чин.

Съг лас но чл. 137, ал. 1 КТ, на ма ле но ра бот но 
вре ме се ус та нов ява за две ка те го рии ра бот ни ци и 
слу жи те ли:

1. Ра бот ни ци и слу жи те ли, кои то из вър шват 
ра бо та при спе ци фич ни ус ло вия и рис ко ве за жи во-
та и здра ве то им не мо гат да бъ дат от стра не ни или 
на ма ле ни, не за ви си мо от пред прие ти те мер ки, но 
на мал ява не то на про дъл жи тел нос тта на ра бот но то 
вре ме во ди до ог ра ни ча ва не на рис ко ве те за тяхно-
то здра ве.

2. Ра бот ни ци и слу жи те ли не на вър ши ли 18 го ди-
ни.

Ви до ве те ра бо ти, за кои то е ус та но ве но на ма ле-
но ра бот но вре ме, са оп ре де ле ни с На ред ба та за 
оп ре дел яне на ви до ве те ра бо ти, за кои то се ус та-

Â помощ на сидикалните дейци при подготовката 
на проекта за Ïравилник на вътрешния трудов ред

В помощ на синдикалните ръководства
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нов ява на ма ле но ра бот но вре ме, прие та с ПМС № 
267 от 12.12.2005 г. /ДВ бр. 103 от 23.12.2005 г., 
изм. бр. 68 от 2006 г. И бр. 67 от 2009 г./. В чл. 2 от 
На ред ба та са ус та но ве ни ра бо ти те, при из вър шва-
не то на кои то ра бот ни ци те и слу жи те ли те има т 
пра во на 6-ча сов ра бо тен ден, а в чл. 3, в т. 1-27 - 
всич ки ви до ве ра бо ти, произ водс тва и дей нос ти, 
при кои то из вър шва щи те ги ра бот ни ци и слу жи те-
ли има т пра во на 7-ча сов ра бо тен ден.

С раз по ред ба та на чл. 305, ал. 3 КТ на ра бот ни-
ци те и слу жи те ли те не на вър ши ли 18 го ди ни е въ ве-
де но ра бот но вре ме - 35 ча са сед мич но и 7 ча са 
днев но.

С но ва та ал. 5 на чл. 139а КТ за ко но за телят е 
зак ре пил пра во то на ра бот ни ци те и слу жи те ли те на 
по чив ка не по-мал ка от 15 ми ну ти, в слу чаи те, ко га-
то про дъл жа ват да из пълн яват тру до ви те си за дъл-
же ния след из ти ча не на ре дов но то ра бот но вре ме. 
Та зи по чив ка е из вън по чив ки те по чл. 151  КТ.

С ал. 6 на чл. 139а КТ за ко но да телят е ус та но вил 
заб ра на в слу чаи те на по ла га не на труд, след из ти-
ча не на ре дов но то ра бот но вре ме, да се на ру ша ва 
неп ре къс на та та ми ни мал на меж дуд нев на по чив ка /
чл. 152 КТ/ и сед мич на /чл. 153 КТ/ по чив ки, ус та-
но ве ни с КТ.

Ра бот ни ци те и слу жи те ли те, за кои то е ус та но-
вен НРД ра ботят са мо на под нев но от чи та не на 
ра бот но то вре ме. С им пе ра тив на та /за дъл жи тел на-
та/ раз по ред ба на чл. 142, ал. 3 КТ не се до пус ка 
су ми ра но из числ ява не на ра бот но то вре ме за та зи 
ка те го рия ра бот ни ци и слу жи те ли.

С но ва та раз по ред ба на чл. 139а КТ за ко но да-
телят по ка те го рич но ясен на чин е оп ре де лил, че 
ра бо та та над ре дов но то ра бот но вре ме, коя то 
из вър шват ра бот ни ци те и слу жи те ли те с НРД в 
ра бот ни те дни на сед ми ца та се ком пен си ра с до пъл-
ни те лен пла тен го ди шен от пуск /чл. 156, ал. 1, т. 2 
КТ/. Ми ни мал ният раз мер на то зи от пуск е 5 ра бот-
ни дни. Мак си мал ният раз мер на то зи от пуск се 
до го варя с КТД или меж ду стра ни те на ин ди ви дуал-
ния тру дов до го вор. С Бран шо вия ко лек ти вен тру-
дов до го вор на ра бо те щи те в гор ския бранш е до го-
во ре но - 8 ра бот ни дни. Ка то се има пред вид ком-
пен са тор ният ха рак тер на то зи от пуск, след ва из ра-
бо те ни те об що ча со ве при ус ло вия та на НРД да 
съот ветс тват на дни те на до пъл ни тел ния пла тен 
го ди шен от пуск, кой то ще пол зва съот вет ния слу-
жи тел. Из вър ше на та ра бо та в по чив ни те и праз нич-
ни те дни, вид но от ал. 6, се оп ре делят ка то по ло жен 
из вън ре ден труд. То зи труд се из пла ща с уве ли че-
но то въз наг раж де ние в раз ме ри те, по со че ни в чл. 
262 КТ или с до го во ре но то в КТД.

2. Не нор ми ра но ра бот но вре ме /НРВ/ за слу-
жи те ли по слу жеб но пра воот но ше ние /СПО/, съг-
лас но ЗДСл

По своя та фак ти чес ка същ ност НРВ пред ставл-
ява за дъл же ние за ра бо та из вън, над, по ве че от 8-те 
ча са днев но ра бот но вре ме, оп ре де ле но по чл. 49, 
ал. 1 ЗДСл. Чл. 50 от ЗДСл оп ре деля: "При необ хо-
ди мост дър жав ният слу жи тел е длъ жен да из пълн-
ява за дъл же ния та си и след из ти ча не то на ра бот но-
то вре ме, без да се на ру ша ва меж дуд нев на та и 

меж ду сед мич на та по чив ка. Про дъл жи тел нос тта на 
НРВ не се оп ре деля от за ко на. НРВ за поч ва не пос-
редс тве но след из ти ча не на ре дов но то ра бот но вре-
ме. Кол ко ще про дъл жи за ви си от кон крет на та 
"необ хо ди мост". Край ният час не мо же оба че да 
на ру ша ва мем ждуд нев на та 12-ча со ва по чив ка /чл. 
53 ЗДСл/. Сле до ва тел но НРВ мо же да бъ де от 1 до 
4 ча са днев но. Не мо же да се на ру ша ва и меж ду сед-
мич на та по чив ка от 48 ча са /чл. 54 ЗДСл/.

За на ли чие на необ хо ди мост се прие ма обе ктив-
на слу жеб на си туа ция, свър за на с дей нос тта и на 
длъж нос тта, зае ма на от кон крет ния дър жа вен слу-
жи тел, коя то обе ктив но на ла га той да про дъл жи да 
из пълн ява слу жеб ни те си за дъл же ния и след из ти-
ча не то на ре дов но то ра бот но вре ме. Няма необ хо-
ди мост  от съг ла сие то на дър жав ния слу жи тел.

Чл. 50, ал.2 ЗДСл уре жда пра во то на до пъл ни те-
лен пла тен го ди шен от пуск за ра бо та в ус ло вия та 
на НРВ. То зи от пуск е раз ли чен от пред ви де ния в 
чл. 56, ал. 3 до пъл ни те лен пла тен го ди шен от пуск 
за съот вет на та длъж ност, по со чен с при ло же ние № 
7 към чл. 25 от На ред ба та за слу жеб но то по ло же-
ние на дър жав ни те слу жи те ли. Из пъл не ние то на 
за дъл же ния та из вън ре дов но то ра бот но вре ме не 
во ди до по ви ша ва не на зап ла та та или до зап ла ща не 
на до пъл ни тел ни въз наг раж де ния /чл. 67, ал. 3 
ЗДСл/. За ко но да телят е въз приел да ком пен си ра 
то ва из пъл не ние на за дъл же ния та чрез до пъл ни те-
лен пла тен го ди шен от пуск /ДПГО/ в раз мер до 12 
дни. Кол ко точ но дни ДПГО ще има пра во да по лу-
чи съот вет ния дър жа вен слу жи тел, кой то е ра бо тил 
в ре жи ма на НРВ, ще за ви си от ор га на по наз на че-
ние то. С ал. 3 на чл. 50 ЗДСл. За ко нът го за дъл жа ва, 
ос вен ре да за из пъл не ние на за дъл же ния та из вън 
ра бот но то вре ве, да оп ре де ли и на чи на за кон кре ти-
зи ра не на раз ме ра на ДПГО. Нап ри мер да се раз ра-
бо ти таб ли ца, в коя то сре щу оп ре де лен брой ча со ве 
на из пъл не ние на слу жеб ни те за дъл же ния в ус ло-
вия та на НРВ да има оп ре де лен брой дни пла тен 
от пуск.

II. Ос вен под нев но, все ки ра бо то да тел мо же да 
ус та нов ява и су ми ра но из числ ява не на ра бот но то 
вре ме. В те зи слу чаи из числ ява не то на ра бот но то 
вре ме ста ва не по дни, а сед мич но, ме сеч но или за 
друг ка лен да рен пе риод, кой то не мо же да бъ де 
по-дъ лъг от 6 ме се ца /чл. 142, ал. 2 КТ/. 

Пра во на ра бо то да теля е да оп ре де ли ка лен дар-
ния пе риод на от чи та не на ра бот но то вре ме, раз ра-
бот ва не то на гра фи ци те за от дел ни те зве на, от раз-
ява не то на днев ни те и нощ ни те ча со ве.

След 31.03.2001 г. /с из ме не ния та на КТ - ДВ бр. 
25 от 2001 г./ ра бо то да тел, кой то пре цен ява, че е 
це ле съоб раз но да въ ве де су ми ра но из числ ява не на 
ра бот но то вре ме, мо же да го сто ри, ка то спаз ва 
ос нов ни те изи сква ни я на КТ за ре жи ма на труд и 
по чив ка, оси гур ява ми ни мал на та меж дуд нев на /чл. 
152 КТ/ и меж ду сед мич на /чл. 153, ал. 1 КТ/ по чив-
ка. Еди нстве но то из клю че ние, кое то ос та на е заб ра-
на та за при ла га не на су ми ра но из числ ява не на 
ра бот но то вре ме за ра бот ни ци и слу жи те ли, кои то 
ра ботят при ус ло вия та на не нор ми ран ра бо тен ден /
чл. 142, ал. 3 КТ/.
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III. С ПВТР мо же да се ус та но ви ра бот но вре ме 
с про мен ли ви гра ни ци /чл. 139, ал.2 КТ/.Ха ра кер но 
за про мен ли во то ра бот но вре ме е, че ра бот ни кът 
или слу жи телят сам из би ра на ча ло то на ра бот но то 
си вре ме. Гра ни ци те, в кои то мо же да бъ де из пол-
зва на сво бо да та на ра бот ни ка или слу жи теля сам да 
оп ре деля про дъл жи тел нос тта и раз пре де ле ние то на 
ра бот но то си вре ме се оп ре деля от:

1. За дъл же ние то на ра бот ни ка или слу жи теля 
през оп ре де лен пе риод от вре ме да бъ де на ра бот-
но то си място и да из пълн ява ра бо та та си по тру до-
во то пра воот но ше ние. То ва е вре ме то на за дъл жи-
тел но то при със твие пред ви де но в ал. 2 на чл. 139 
КТ. То оп ре деля ми ни мал на та про дъл жи те лонст на 
ра бот но то вре ме през ра бот ния ден. То се оп ре деля 
с ПВТР.

2. Изи сква не то да не се пре ви ша ва оп ре де ле на 
мак си мал на гра ни ца на ра бот но то вре ме през 
ра бот ния ден и през ра бот на та сед ми ца /чл. 5, ал. 4 
от На ред ба та за ра бот но то вре ме, по чив ки те и 
от пус ки те НРВПО/.

3. Изи сква не то об ща та про дъл жи тел ност на 
оп ре де ле но то за от чет ния пе риод ра бот но вре ме да 
съот ветс тва на ус та но ве но то с нор ма тив ни те ак то-
ве или ко лек тив ния тру дов до го вор. То ва е ре дов на-
та про дъл жи тел ност на ра бот но то вре ме, коя то по 
на ча ло е 8-ча со во днев но и 40-ча со во сед мич но 
ра бот но вре ме.

Прак ти ка та по каз ва, че ус та нов ява не то на ра бот-
но то вре ме с про мен ли ви гра фи ци трябва да бъ де 
пред хож да но от усъ вър шенс тва не ор га ни за ция та на 
тру да, по добр ява не на тру до ва та дис цип ли на, 
по вив ша ва не об щес тве но то и тру до во съз на ние на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те.

IV. С ПВТР мо же да се въ ве де и ре жим на раз по-
къ са но то ра бот но вре ме /чл. 139, ал.3 КТ/. Пре къс-
ва ния та на ра бот но то вре ме, при кое то ра бот ния 
ден се раз деля на две или три час ти с до пъл ни тел ни 
по чив ки на ред с обе дна та са обу сло ве ни от ха рак те-
ра на ра бо та та, кой то не поз вол ява неп ре къс на то то 
й осъ щест вява не или са необ хо ди ми за по-гол ямо 
удо бство на об служ ва ни те ли ца. Броят на пре къс ва-
ния та не трябва да бъ дат по ве че от две - в тях не се 
включ ва обе дна та по чив ка - чл. 139, ал. 3 КТ и чл. 
6, ал. 1 НРВПО. Про дъл жи тел нос тта на пре къс ва-
ния та не трябва да бъ дат по-крат ки от 1 час /чл. 6, 
ал. 1 НРВПО/, пре къс ва ния та на ра бот но то вре ме 
не трябва да водят до на ру ша ва не на ми ни мал ни те 
неп ре къс на то меж дуд нев на и сед мич на по чив ка /чл. 
6, ал. 2 НРВПО/.

Про дъл жи тел нос тта на ра бот но то вре ме при раз-
по къ са ния ра бо тен ден не мо же да над ви ша ва за ко-
ноус та но ве на та про дъл жи тел ност на ра бот ния ден.

За да въз ник не за дъл же ние за ра бот ни ка или 
слу жи теля да ра бо ти при та къв ре жим, трябда да 
бъ де ут вър ден лич ният му гра фик, в кой то се 
по соч ва броят, про дъл жи тел нос тта и точ но то раз-
пре де ле ние на пре къс ва ния та на ра бо та.

V. На ос но ва ние чл. 139, ал. 5 КТ и чл. 2 и 4 от 
На ред ба № 2/22.04.1994 г., публ. бр. 38 от 1994 г./ 
за ре да за ус та нов ява не за дъл же ние за де журс тво 
или за раз по ло же ние на ра бо то да теля и чл. 10 

НРВПО, ра бо то да телят мо же да ор га ни зи ра ра бо-
та та на оп ре де ле ни ра бот ни ци и слу жи те ли под 
фор ма та на де журс тво. То мо же да се въ веж да как-
то при под нев но, та ка и при су ми ра но из числ ява не 
на ра бот но то вре ме, не за ви си мо от про дъл жи тел-
нос тта на ра бот но то вре ме - пъл но, на ма ле но или 
не пъл но.

При де журс тво то ра бот ни кът или слу жи телят е в 
пред прия тие то на ра бот но то си място и е за дъл жен 
да из пълн ява ра бо та та си по тру до во то пра воот но-
ше ние. Де журс тво то се въ веж да при необ хо ди мост 
за из пъл не ние на за да чи в рам ки те на ус та но ве но то 
за ра бот ни ка или слу жи теля ра бот но вре ме из вън 
не го /чл. 10 от НРВПО/.

Вре ме то за де журс тво се оп ре деля с ме се чен 
гра фик, ут вър ден от ра бо то да теля /чл. 4 от На ред ба 
№ 2 от 1994 г./. Не за ви си мо от фор ма та на от чи та не 
на ра бот но то вре ме - под нев но или су ми ра но, про-
дъл жи тел нос тта на де журс тво то не мо же да на ру-
ша ва ми ни мал на та про дъ ли тел ност на меж дуд нев-
на та и меж ду сед мич на та му по чив ка.

VI. Вре ме на раз по ло же ние на ра бо то да теля е 
ед на от фор ми те на раз пре де ле ние на ра бот но то 
вре ме, уре де но в чл. 139, ал. 5 КТ и чл. 3-5 от 
На ред ба №2/1994 г. В раз по ред ба та на чл. 4, ал. 1 
от На ред ба № 2 е по со че но, че ли ца та кои то мо гат 
да бъ дат пос та ве ни в "раз по ло же ние на ра бо то да-
теля" се оп ре делят чрез до го во ре нос ти в ко лек тив-
ния тру дов до го вор или чрез са мия ин ди ви дуа лен 
тру дов до го вор, а кри те рият, по кой то се оп ре делят 
е осо бе ния т ха рак тер на из пълн ява на та от тях ра бо-
та. Вре ме то на раз по ло же ние на ра бо то да теля оз на-
ча ва, че кон крет ният ра бот ник или слу жи тел се 
на ми ра в със тоя ние на го тов ност не за бав но да 
из пъл ни тру до ви те си за дъл же ния при необ хо ди-
мост, пре це не на от ра бо то да теля и то във вре ме, 
из вън ра бот но то за не го вре ме.

Вре ме то, през кое то ра бот ни кът или слу жи телят 
се на ми ра на раз по ло же ние, не се включ ва и не се 
от чи та ка то ра бот но вре ме. То оба че се зап ла ща 
съг лас но чл. 10 от На ред ба та за струк ту ра та и ор га-
ни за ция та на ра бот на та зап ла та /ДВ бр. 9 от 2007 г., 
в си ла от 01.07.2007 г./ в раз мер не по-ма лък от 0,10 
лв. С КТД на пред прия тие то то зи раз мер мо же да 
бъ де уве ли че н спо ред въз мож нос ти те. В раз по ред-
ба та на чл. 16, ал. 1, т.3 от БКТД за ра бо те щи те в 
гор ско то сто панс тво през 2010 г. Е до го во ре но: "За 
вре ме то, през кое то ра бот ни кът или слу жи телят е 
на раз по ло же ние на РДГ, ДГС и ДЛС за ох ра на на 
го ри те от по жа ри чрез по вик ва не от съот вет ни те 
ком пе тен тни ор га ни, се зап ла ща до пъл ни тел но въз-
наг раж де ние за все ки час или част от не го в раз мер 
на 25 на сто, а през на цио нал ни те праз ни ци - 50 на 
сто от оп ре де ле на та с ин ди ви дуал ния тру дов го во-
ро ча со ва зап ла та".

Съг лас но чл. 3, ал. 4 от На ред ба № 2, фак ти чес ки 
из вър ше на та ра бо та през вре ме то на раз по ло же ние 
се от чи та и зап ла ща ка то из вън ре ден труд. При 
по ла га не то на из вън ре ден труд по чл. 4 на ра бот ни-
ка или слу жи теля се оси гур ява ми ни мал ният раз-
мер на неп ре къс на та та меж дуд нев на и меж ду сед-
мич на по чив ка /чл. 3, ал. 5 На ред ба 2/. По ра ди то ва 
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ÇÀ ÈÍÔÎÌÀÖÈß È ÏÎËÇÂÀÍÅ ÎÒ ÑÈÍÄÈÊÀËÍÈÒÅ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÀ

Ïрепис-извлечение от Ï  Ð  À  Â  È  Ë  À
за организацията и работата на Îтраслов съвет 

за тристранно сътрудничество "Öелулозно-хартиена, 
дървообработваща и мебелна промишленост"

II. ÑÒÐУÊÒУÐÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÄÅЙÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÎÒÐÀÑËÎÂÈß ÑÚÂÅÒ

Чл.9 /1/ Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество провежда редовни заседания един път на 
всяко тримесечие.. Секретарят на съвета уведомява писмено участниците за мястото, датата и часа на 
провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане 
въпроси най-малко седем работни дни преди заседанието. Вносителят на материалите ги завежда в 
деловодството на министерството, след което предоставя на секретаря по един екземпляр за всички 
участници.

/2/ Въпроси, които не са предвидени за обсъждане могат да се разглеждат и без да са оповестени 
предварително, ако за това има съгласие от страна на всички участници в заседанието.

/3/ За обсъждане на въпроси извън утвърдения график по искане на всеки от членовете му, ОСТС 
провежда извънредни заседания. Когато по преценка на участника, поискал провеждането на извънредното 
заседание, въпросите следва да бъдат спешно разгледани, заседанието се свиква не по-късно от 5 работни 
дни от датата на постъпване на искането в ОСТС.

/4/ Секретарят на ОСТС осъществява контрол по изпълнението на графика и докладва в началото на 
всяко тримесечие за неговото изпълнение. 

..................
Чл.14. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество разглежда въпроси, спорове или конфликти 

в отделни предприятия само след представяне на протокол със становище по проблема, подписан от 
работодателя и/или синдикалните ръководства.

Чл.15. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество приема решения с общо съгласие на 
присъстващите постоянни членове, а при тяхното отсъствие - на лицата, които ги заместват.

..................
Чл.17 /1/ По решение на ОСТС могат да се създават на паритетни начала комисии и/или работни 

групи за съответния отрасъл, бранш.
/2/ Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество може да приеме правила за организацията на 

работа на комисиите и работните групи и да определя мандата им.
/3/ Поименният състав на комисиите и работните групи се утвърждава от съвета.

III. ÎÁХÂÀÒ ÍÀ ÄÅЙÍÎÑÒ

Чл.20. В обхвата на тристранното сътрудничество в отрасловия съвет се включват въпросите, 
свързани със:

 Стратегия за развитие на браншовете.
 Икономически проблеми, оказващи съществено влияние върху трудовите, осигурителните и 

свързаните с тях отношения.
 Доходи, заетост, безработица и професионална квалификация.
 Спазване на колективните трудови договори и съдействие за уреждане на колективните трудови 

спорове.
 Социалните аспекти при и след приватизацията и преструктурирането на предприятията.
 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

IV. ÇÀÊËÞЧÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

Чл.21. Настоящите правила влизат в сила от  29.01.2010 г.

вре ме то на раз по ло же ние из вън те ри то рия та на 
пред прия тие то се оп ре деля с ме се чен гра фик, 
ут вър ден от ра бо то да теля /чл. 4 от На ред ба № 2/.

Съг лас но чл. 5 от На ред ба № 2 мак си мал на та 
про дъл жи тел ност на вре ме то на раз по ло же ние на 
ра бо то да теля не мо же да пре ви ша ва:

1. Об що за еди н ка лен да рен ме сец - 100 ча са.

2. За ед но де но но щие през ра бот ни дни - 12 ча са.
3. През по чив ни дни - 48 ча са.
На ра бот ни ци те и слу жи те ли те не мо же да се 

въз ла га да бъ дат на раз по ло же ние:
1. В два пос ле до ва тел ни ра бот ни дни и
2. В по ве че от два по чив ни дни в еди н ка лен да рен 

ме сец.
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ÊÞ
Отговори на ваши въпроси:

Âъп рос: "Ра ботя в произ водс
тво то по без сро чен тру дов до го
вор. Част от зап ла та та ми е 
оп ре де ле на ка то ос нов на и е пос
тоя нна су ма. Дру га та част от 
въз наг раж де ние то ми за ви си от 
за ра бот ка та.

Има ли за дъл жи тел ни пра ви ла 
за оп ре дел яне на ра бот на та зап
ла та?"

Îт го вор: Има об щи за дъл жи-
тел ни пра ви ла за фор ми ра не на 
ра бот на та зап ла та, кои то са в 
Ко дек са на тру да, в На ред ба та за 
струк ту ра та и ор га ни за ция та на 
ра бот на та зап ла та (НСОРЗ) и 

На ред ба та за до го вар яне на ра бот-
на та зап ла та.

Няма преч ка част от тру до во то 
въз наг раж де ние да бъ де оп ре де ле-
но спо ред из ра бо те но то. Да же 
въз мож нос тта да се уго во ри 
до бав ка към ос нов на та зап ла та 
спо ред тру до ви те ре зул та ти е 
из рич но  за пи са на в НСОРЗ.

С ко лек тив ния тру дов до го вор, 
с вът реш ни те пра ви ла за ра бот на-
та зап ла та и/или с ин ди ви дуал ния 
тру дов до го вор мо гат да се оп ре-
делят до пъл ни тел ни тру до ви въз-
наг раж де ния за пос тиг на ти ре зул-
та ти от тру да - те ку що, за го ди на 

или за друг пе риод; про ме ни в 
ус ло вия та на труд с вре ме нен 
ха рак тер, кои то водят до до пъл ни-
тел но нер вно-пси хи чес ко на то вар-
ва не, и в дру ги ус ло вия, ув реж да-
щи здра ве то; уча стие в пе чал ба та; 
как то и всякак ви дру ги доп ла ща-
ния, кои то не про ти во ре чат на 
за ко на. С до го во ри те и вът реш ни-
те пра ви ла се оп ре делят и ус ло-
вия та за по лу ча ва не, как то и раз-
ме ри те на до пъл ни тел ни те тру до-
ви въз наг раж де ния.

Ñправ ка: Чл. 13 от Íа ред ба та 
за струк ту ра та и ор га ни за ция та 
на ра бот на та зап ла та. 

Âъп рос: "В чл. 38 /1/от БКТД, 
за ми ни мал ния ра мер на пла те ния 
го ди шен от пуск за ра бо те щи те 
от бранш "Гор ско сто панн ство", 
чле но ве на СО, за кой тру дов 
стаж ста ва въп рос, за то зи в 
"сис те ма та на го ри те", по чл. 16 
/6/ и /7/ или за об щия та къв?"

Îт го вор: Раз по ред ба та на чл. 
38 ал. 1 от БКТД за ми ни мал ния 
раз мер на пла те ния го ди шен 
от пуск за ра бо те щи те в бран ша, 
чле но ве на син ди ка та и при съе ди-
ни ли се има пред вид са мо про дъл-
жи тел нос тта на тру до вия стаж и 
про фе сио нал ния опи т, пред ви де ни 
в чл. 16, ал. 6 и ал. 7 от БКТД.

Из вън слу чаи те на пред ви де ния 
тру дов стаж с чл. 16, ал. 6 БКТД, 

при ус ло вие, че кон кре тен ра бот-
ник или слу жи тел има и друг тру-
дов или слу же бен стаж, той е длъ-
жен да пред ста ви пред ра бо то да-
теля съот вет ни те до ку мен ти и 
ра бо то да телят да пре це ни, да ли 
ли це то е из вър шва ло съ ща та, 
сход на или със съ щия ха рак тер 
ра бо та, длъж ност или про фе сия в 
дру го пред прия тие.

На помн яме, че при оп ре дел яне 
раз ме рът на до пъл ни тел но то тру-
до во въз наг раж де ние за при до бит 
тру дов  стаж и про фе сио на лен 
опи т (чл. 16, ал. 6 и 7 от БКТД) 
ра бо то да телят от чи та и пред ви де-
ни те об стоя телс тва с чл. 12, ал. 4, 
точ ки от 1 до 4 от На ред ба та за 
струк ту ра та и ор га ни за ция та на 

ра бот на та зап ла та (НСОРЗ), прие-
та с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.

Съг лас но чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ 
- ус ло вия та, при кои то се за чи та 
сход ният ха рак тер на ра бо та та, 
длъж нос тта или про фе сия та по ал. 
4 се оп ре делят с ко лек ти вен тру-
дов до го вор на бран шо во рав ни ще 
или с вът реш ни те пра ви ла за 
ра бот на та зап ла та в ДЛС Не се бър.

Необ хо ди мо е да има пъл но 
съот ветс твие при приз на та та про-
дъл жи тел ност на тру до вия стаж и 
про фе сио на лен опи т, за кой то се 
из пла ща до пъл ни тел но тру до во 
въз наг раж де ние и тру до вия стаж, 
необ хо дим за оп ре дел яне на ми ни-
мал ния раз мер на пла те ния го ди-
шен от пуск (чл. 38, ал. 1 от БКТД).

Съг лас но За ко на за да нъ ци те 
вър ху до хо ди те на фи зи чес ки те 
ли ца в об ла гае мия до ход от тру до-
ви пра воот но ше ния не се включ ва 
обе зще те ние то по ра ди пен сио ни-
ра не, т.е. то не под ле жи на да нъч но 
об ла га не, но вър ху из пла те но обе-
зще те ние за не пол зван пла тен 
го ди шен от пуск се дъл жи да нък.

Съг лас но чл. 228, ал. 1 от Ко дек-
са на тру да (КТ), брут но то тру до-
во въз наг раж де ние за оп ре дел яне 
на обе зще те ния та по раз дел II на 
гла ва Х КТ (вклю чи тел но обе зще-
те ния та по чл. 222, ал. 3 и чл. 224, 
ал. 1) е по лу че но то от ра бот ни ка 
или слу жи теля брут но тру до во 
въз наг раж де ние за ме се ца, пред-
хож дащ ме се ца, в кой то е въз ник-
на ло ос но ва ние то за съот вет но то 
обе зще те ние, или пос лед но то 

по лу че но от ра бот ни ка или слу жи-
теля ме сеч но брут но тру до во въз-
наг раж де ние, до кол ко то дру го не е 
пред ви де но.

Еле мен ти те на брут но то тру до-
во въз наг раж де ние, от кое то се 
оп ре делят обе зще те ния та по чл. 
228 КТ, т.е. и обе зще те ния та по чл. 
222, ал. 3 (по ра ди пен сио ни ра не) и 
чл. 224, ал. 1 КТ (за не пол зван 
пла тен го ди шен от пуск), са ус та-
но ве ни с чл. 17, ал. 1 от На ред ба та 
за струк ту ра та и ор га ни за ция та на 
ра бот на та зап ла та. В не го се 
включ ва и въз наг раж де ние то над 
ос нов на та ра бот на зап ла та, оп ре-
де ле но спо ред при ла га ни те сис те-
ми на зап ла ща не на тру да.

В та зи връз ка се счи та, че средс-
тва та за ра бот на зап ла та, кои то се 
из пла щат ка то част от при хо ди те, 
реа ли зи ра ни по до го во ри с На цио-

нал на та здрав ноо си гу ри тел на ка са 
за из пъл не ни кли нич ни пъ те ки, за 
из вър ше ни дей нос ти и из след ва-
ния от ви со кос пе циа ли зи ра на та и 
спе циа ли зи ра на та из вън бол нич на 
по мощ и при хо ди те от ме ди цин-
ски и не ме ди цин ски ус лу ги, са 
еле мен т от брут но то тру до во въз-
наг раж де ние, от кое то се оп ре деля 
раз ме рът на съот вет ни те обе зще-
те ни я по Ко дек са на тру да.

Съг лас но чл. 24, ал. 2, т. 8 от 
За ко на за да нъ ци те вър ху до хо ди-
те на фи зи чес ки те ли ца в об ла гае-
мия до ход от тру до ви пра воот но-
ше ния не се включ ва обе зще те-
ние то по чл. 222, ал. 3 КТ. То ва 
оз на ча ва, че обе зще те ние то по чл. 
222, ал. 3 КТ не под ле жи на да нъч-
но об ла га не, но вър ху из пла те но то 
обе зще те ние по чл. 224 КТ се дъл-
жи да нък.

Част от заплатата може да е според изработеното
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Âъп рос: Има ли пра во ра бо то
да телят да ми от ка же пол зва не
то на от пуск за та зи го ди на, 
пред ви ден в ко лек тив ния тру дов 
до го вор за май ки те с две или 
по ве че от две де ца?

Îт го вор: След ка то в КТД е 
до го во ре но ра бот нич ки те и слу-
жи тел ки те, кои то ра ботят в пред-
прия тие то, да пол зват спе циал ния 
от пуск, пред ви ден в за ко на за май-
ки те на две и по ве че де ца, ра бо то-
да телят не мо же да от ка же да го 
пре дос та ви. Мо же те да пол зва те 
от пус ка то га ва, ко га то по же лае те 
през го ди на та, за коя то се от нася. 
Ос вен то ва то зи от пуск мо же да се 
от ла га за след ва ща та го ди на.

Ако е уго во ре но в ко лек ти вен 
тру дов до го вор, ра бот нич ка или 
слу жи тел ка с две жи ви де ца до 
18-го диш на въз раст има пра во на 
два ра бот ни дни, а ра бот нич ка или 
слу жи тел ка с три и по ве че жи ви 

де ца до 18-го диш на въз раст - на 4 
ра бот ни дни пла тен от пуск за всяка 
ка лен дар на го ди на. То зи от пуск се 
пол зва, ко га то ра бот нич ка та или 
слу жи тел ка та по же лае. Той не 
мо же да се ком пен си ра с па рич но 
обе зще те ние, ос вен при прек рат-
ява не на тру до во то пра воот но ше-
ние.

Ра бот нич ка та или слу жи тел ка та 
има пра во да пол зва то зи от пуск, 
вклю чи тел но за ка лен дар на та 
го ди на, в коя то някое или всич ки 
де ца на вър шват 18-го диш на въз-
раст.

Пол зва не то на от пус ка мо же да 
се от ло жи за след ва ща та ка лен-
дар на го ди на от ра бо то да теля 
по ра ди важ ни произ водс тве ни 
при чи ни или от ра бот нич ка та или 
слу жи тел ка та, ко га то пол зва друг 
вид от пуск или по ней но ис ка не 
със съг ла сие то на ра бо то да теля.

Ко га то от пус кът е от ло жен или 

не е пол зван до края на ка лен дар-
на та го ди на, за коя то се от нася, 
ра бо то да телят е длъ жен да оси гу-
ри пол зва не то му през след ва ща та 
ка лен дар на го ди на, но не по-къс но 
от шест ме се ца, счи та но от края на 
ка лен дар на та го ди на, за коя то се 
по ла га.

А в слу чай, че ра бо то да телят не 
е раз ре шил пол зва не то на от ло же-
ния от пуск в то зи срок, ра бот ни кът 
или слу жи телят има пра во сам да 
оп ре де ли вре ме то на пол зва не то 
му, ка то уве до ми за то ва ра бо то-
да теля пис ме но по не две сед ми ци 
пред ва ри тел но.

Неиз пол зва ният раз мер на 
от пус ка за две и по ве че де ца  мо же 
да се из пол зва от май ка та до прек-
рат ява не на тру до во то пра воот но-
ше ние с то зи ра бо то да тел.

       
Ñправ ка: Чл. 168 и чл. 176 от 

Êо дек са на тру да

Ðаботодателят е длъжен да даде отпуск, 
уговорен с колективния договор

Спо ред ФСОГСДП не до пус ти-
мо и нес пра вед ли во е да се до пус-
кат слу чаи, ко га то за до пъл ни тел-
но тру до во въз наг раж де ние се 

приз на ват на ос но ва ние чл. 16, ал. 
6 и 7 от БКТД (нап ри мер) - 16 
го ди ни, а за оп ре дел яне ми ни мал-
ният раз мер на пла те ния го ди шен 

от пуск - 20 го ди ни. То ва ще до ве-
де до още тява не на ос та на ли те 
ра бо те щи в ДЛС.

Из дейността на Федерацията
Íа 29.01.2010 г. в Ìи нис терс тво на ико но ми ка-

та, ене рге ти ка та и ту риз ма /ÌÈÅÒ/ се про ве де 
за се да ние на Îт рас ло вия съ вет за трис тран но 
сът руд ни чес тво "Öе лу лоз но-хар тие на, дър вооб-
ра бот ва ща и ме бел на про миш ле ност.

В ра бо та та на за се да ние то от стра на на Фе де ра-
ция та уча ства ха упъ лно мо ще ни те от Уп ра ви тел ния 
съ вет пред ста ви те ли: инж. Люб ка Ан то ва - зам. пред-
се да тел и инж. Люд мил Ста ме нов - ек сперт.

Ди рек то рът на ди рек ция "Ин дус триал ни от но ше-
ния и уп рав ле ние на дър жав но то уча стие" и за мес-
тник-пред се да теля на От рас ло вия съ вет г-н Ва лен тин 
Груев из тък на ка то при чи на за по-къс ния ета п на 
ин сти ту цио на ли зи ра не на диа ло га, струк тур ни те 
про ме ни и оп ти ми зи ра не то на ад ми нис тра тив ния 
ка па ци тет в Ми нис терс тво то.

На за се да ние то бяха об съж да ни ре ди ца въп ро си, 
меж ду кои то и на ме ре ние то на МИЕТ за из готв яне на 
сек тор ни ана ли зи, под по ма га щи взе ма не то на ре ше-
ния за про веж да не на сек тор ни по ли ти ки. Парт ньо ри-
те се до го во ри ха за взаи мен об мен на ин фор ма ция в 
про це са на под го тов ка на те зи ана ли зи.

Пред ста ви те ли те на ФСОГСДП ин фор ми ра ха 
Съ ве та за под пи са ни те с ра бо то да тел ски те ор га ни за-
ции Спо ра зу ме ния за ан тик ри зис ни мер ки в три те 
бран ша и обо сно ва ха необ хо ди мос тта от включ ва не 
и на МИЕТ в ре ша ва не на проб ле ми те, произ ти ча щи 
от кри за та в стра на та и све та.

В ре зул тат на про ве де на та дис ку сия по всич ки 
раз глеж да ни въп ро си, От рас ло вият съ вет за трис-
тран но сът руд ни чес тво взе сле ни те ре ше ния:

 По т.1 от днев ния ред
 Прие ма Пра ви ла та за ор га ни за ция та и ра бо-

та та на От рас ло вия съ вет за трис тран но сът руд ни-
чес тво "Це лу лоз но-хар тие на, дър вооб ра бот ва ща и 
ме бел на про миш ле ност".

По т.2 от днев ния ред
1. Син ди кал ни те и ра бо то да тел ски те ор га ни за ции, 

чле но ве на съ ве та, да пред ставят в ми нис терс тво то 
мо ти ви ра ни пред ло же ния за из готв яне на ан тик ри-
зис ни мер ки в съот вет ни те сек то ри. Съ щи те да бъ дат 
пред мет на об съж да не на след ва що то за се да ние.

2. От стра на на Ми нис терс тво на ико но ми ка та, 
ене рге ти ка та и ту риз ма да се пред ста ви на син ди кал-
ни те и ра бо то да тел ски те ор га ни за ции, чле но ве на 
съ ве та, спи сък на дру жес тва та от сис те ма та на МИЕТ 
в произ водс тво по не със тоя тел ност и спи сък на дру-
жес тва та от сис те ма та на МИЕТ в про це ду ра на лик-
ви да ция.

3. От стра на на Ми нис терс тво на ико но ми ка та, 
ене рге ти ка та и ту риз ма да се про ве ри ин фор ма ция та 
за дру жес тва в ре гис тъ ра на Аге нция та по впис ва ния-
та по по да де ни дан ни  от син ди кал ни те и ра бо то да-
тел ски те ор га ни за ции.

Пре пис-из вле че ние на Пра ви ла та от пе чат ва ме 
от дел но в бю ле ти на.
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Íа 11.02.2010 г. в сгра да та на ÊÍÑÁ бе ше про-
ве ден "Èн фор ма цио нен ден" на те ма "Ñ по ве че 
поз на ния на Åв ро пей ски те со циал ни стан дар ти - 
по ве че ком пе тен тност и ефе ктив нос т на со циал-
ния диа лог на па за ра на тру да".

Спе циал но място в пре зен та ция та бе ше от де ле но 
на разя снява не то и за поз на ва не то на син ди кал ни 
ек спер ти и пред се да те ли те на ор га ни за ции те с час тта 
от Опе ра тив на прог ра ма "Раз ви тие на чо веш ки те 
ре сур си" /ОП "РЧР"/ за обу че ние с вау че ри.

Вау че рът е ли чен и мо же да се пол зва за обу че ние 
на без ра бот ни или по ви ша ва не на ква ли фи ка ция та на 
зае ти те и без ра бот ни те ли ца, по Спи сък към Аге-
нция та по зае тос тта за пред ла га ни те спе циал нос ти по 
две те прио ри тет ни оси на ОП "РЧР".

- На сър ча ва не на ико но ми чес ка та ак тив ност и 
раз ви тие на па за ра на тру да - за пре дим но без ра бот ни 
ли ца;

- По ви ша ва не произ во ди тел нос тта и ада птив-
нос т на зае ти те ли ца - за зае ти те ли ца и за са мо нае-
ти те или на не пъ лен ра бо тен ден ли ца.

От ФСОГСДП в Ин фор ма цион ния ден взе ха уча-
стие всич ки ек спер ти.

По ве че под роб нос ти за вау чер но то обу че ние че те-
те в Бю ле ти на.

***
Íа 10.03.2010 г. се про ве де за се да ние на ак туа-

ли зи ра ния със тав на Îт рас ло вия съ вет за трис-
тран но сът ряуд ни чес тво към Ìи нис терс тво на 
зе ме де ли те и хра ни те /ÌÇХ/.

От стра на на Фе де ра ция та уча ства ха пред се да-
телят инж. Пе тър Аб ра шев и Ни ко ли на На но ва - 
юри ст.

На за се да ние то бе раз гле да на и дис ку ти ра на 
ин фор ма ция за бю дже та на МЗХ.Об съ де ни бяха и 
въп ро си, свър за ни със зае тос тта в струк ту ри те на 
Ми нис терс тво то, как то и стра те гия та за раз ви тие, 
из ра зе на в кон крет ни по ли ти ки.

По ра ди из ра зе ни не съг ла сия от стра на на 
ФСОГСДП и ФНСЗ към КНСБ по пре дос та ве ни те 
ин фор ма ции и на ме ре ния та на МЗХ, бе взе то ре ше-
ние да се дис ку ти рат проб ле ми те на из вън ред но за се-
да ние на 12.04.2010 г. по вто рос те пен ни раз по ре ди те-
ли с бю джет ни те кре ди ти.

***
Íа 22.03.2010 г се про ве де за се да ние на Êоор-

ди на цион ния съ вет (ÊÑ) на ÊÍÑÁ.
На за се да ние то бяха раз гле да ни:
 Ин фор ма ция за хо да на на цио нал ни те пре го во ри 

с пра ви телс тво то и ра бо то да те ли те;
 От че тен док лад за дей нос тта на КНСБ през 2009 

го ди на;
 От чет за из пъл не ние на ща та и бю дже та на Кон-

фе де ра ция та и проек ти за щат и бю джет за 2010 
го ди на.;

 Ин фор ма ция за хо да на кам па ния та по вау чер но 
обу че ние и др.

След про ве де на та дис ку сия, КС да де ман дат на 
ръ ко водс тво то на КНСБ за пре го во ри с ра бо то да те-
ли те и пра ви телс тво то за прие ма не мер ки за въз ста-
нов ява не на ико но ми ка та от кри за та, ста би ли зи ра не 

на зае тос тта и по добр ява не на жиз не но то рав ни ще и 
взе съот вет ни ре ше ния по всич ки раз глеж да ни въп ро-
си.

***
Íа 25.03.2010 г. се про ве де за се да ние на Уп ра-

ви тел ния съ вет (УÑ) на Ôе де ра ция та. Íа не го 
бяха раз гле да ни и об съ де ни:

 Ин фор ма ция за със тоя ние то в гор ския сек тор и 
струк тур на та ре фор ма;

 Док лад на Ре ви зион на та ко ми сия на Фе де ра ция-
та за ед но го ди шен ре ви зи ран пе риод;

 Бю джет и щат за 2010 го ди на;
 Ин фор ма ция за обу че ние то с вау че ри;
 Справ ка за из раз ход ва не на средс тва та от 

со циал ни те фон до ве на Фе де ра ция та за 2009 г. 
Уча стие в ра бо та та на УС взе и глав ния сек ре тар 

на ИАГ.
Инж. Ма ри но ва  за поз на чле но ве те на УС със със-

тоя ние то, проб ле ми те и пер спек ти ви те на от ра съ ла. 
Пос лед ва ха мно го мне ния и въп ро си, на кои то инж.  
Ма ри но ва от го во ри с го тов ност и из чер па тел но. На 
ба за на про ве де на та дис ку сия, ръ ко водс тво то на 
Фе де ра ция та  под готвя  По зи ция, коя то ще от не се до 
всич ки ком пе тен тни ор га ни и ОС ТС към МЗХ за взе-
ма не на съот вет ни ре ше ния.

За се да ние то пре ми на при гол яма ак тив ност и в 
конс трук ти вен дух.

***
Íа 29.03.2010 г. ÊÍÑÁ, с под кре па та на фон да-

ция "Ôрид рих Åбе рт" про ве де се ми нар по пос-
лед ни те про ме ни в Êо дек са на тру да и свър за ни те 
с тях про ме ни в Çа ко на за дър жав ния слу жи тел,  
Çа ко на за на сър ча ва не на зе тос тта, Êо дек са за 
со циал но оси гур ява не и Çа ко на за мес тно то 
са моуп рав ле ние и мес тна та ад ми нис тра ция.

 В не го взе ха уча стие пред ста ви те ли на Фе де ра-
ция та.

Чав дар Хрис тов-из пъл ни те лен сек ре тар на КНСБ 
об стой но пред ста ви но ви те из ме не ния на КТ, пуб ли-
ку ва ни в Дър жа вен вес тник бр. 103/2009 г. и бр. 
15/2010 г.. Мо ти ви ра по зи ция та и оче рта опа се ния та 
на КНСБ, кои то се за ла гат с някои но ви раз по ред би 
в ус ло вия, че се риоз ни въп ро си на тру до ви те от но ше-
ния не на ми рат цялос тно нор ма тив но ре ше ние, а се 
уре жда т на пар че.

Уча стни ци те в се ми на ра - пред ста ви те ли на фе де-
ра ции, от рас ло ви и бран шо ви съю зи и те ри то риал ни 
струк ту ри, из слу ша ха под роб на ин фор ма ция за ра бо-
та та на КНСБ по три те спо ра зу ме ния с ра бо то да тел-
ски те ор га ни за ции и МТСП, а име нно: 

 Спо ра зу ме ние то за на дом на ра бо та;
 Спо ра зу ме ние то за дис тан цион на ра бо та;
 Спо ра зу ме ние то за ра бо та чрез Аге нция та за 

вре мен на зае тост.
Пред виж да се пър во то и вто ро то спо ра зу ме ние да 

се под готвят през ме се ци те юни и юли, а тре то то - 
през ме сец сеп тем ври. Ос нов ни те проб ле ми, кои то 
ще от стоя ва КНСБ и по три те спо ра зу ме ния е пос ти-
га не на по-гол яма гъв ка вост при зае тос тта, обе зпе че-
на с необ хо ди ма та со циал на си гур ност за ра бот ни ци-
те и слу жи те ли те.


