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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.
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Абонаментът се извършва в касата на 
Федерацията или с пощенски запис по 

сметка: ФСОГСДП, БДСК ЕАД  клон 4, 
бул. “Витоша” 15, София

BIG / STSABGSF
IBAN / BG48STSA93000010117490

С нас можете да се свържете на:
1606 София, ул. „Владайска“ № 29

телефони: (02) 952 31 21, факс: 851 73 97
 Email: fsogsdp@abv.bg; fsogsdp@nug.bg

www.fsogsdp.bg

Ние сме синдикат 
със стогодишна история!

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФЕÄЕРАЦИß НА СИНÄИÊАЛНИТЕ 

ОРÃАНИÇАЦИИ ОТ ÃОРСÊОТО СТОÏАНСТВО 
И ÄÚРВОÏРЕРАБОТВАÙАТА 

ÏРОМИØЛЕНОСТ ÊÚМ ÊНСБ

BUILDING AND WOOD WORKERS’ 
INTERNATIONAL (BWI)

 
EUROPEAN FEDERATION OF BUILDING 

AND WOODWORKERS (EFBWW)

2
БРОЙ

IV-VI. 2010 г.

год.XII



2 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, БР.2/2010

Мерки срущу нелегалния внос 
на дървесина в ЕС 

Об щес тве нос тта от гор ска та про миш ле ност в 
раз ви ва щи те се стра ни, коя то е най-за сег на та от 
не ле гал на та тър го вия с дър ве си на днес от но во е 
об на деж де на след гла су ва ни те мер ки на Ев ро пей-
ския пар ла мент в под кре па на за ко но да телс тво, 
кое то да проп ра ви път за всеоб ща заб ра на на не ле-
га лен внос на дър ве си на в ЕС.

 Прие ти те мер ки на ЕП се рад ват на под кре па та 
от ши ро кия по ли ти чес ки спек тър, кой то е за мер-
ки, на со че ни про тив не ле гал ния внос на дър ве си-
на, а съ що та ка то ва е и по бе да за ком па нии те, и 
парт ньо ри те, кои то от дъл го вре ме при зо ва ват за 
по-стро ги рес трик ции в дър вооб ра бот ва ща та про-
миш ле ност на ЕС, за да се ог ра ни чат не ле гал ни те 
ло би та на стра ни ка то Ек ва дор и Хон ду рас. 

Прие ти те мер ки има т за цел да спрат око нча-
тел но с прак ти ка та на пред ла га не на не ле гав на 
дър ве си на на па за ра на ЕС. Съ що та ка те има т за 
цел и по добр ява не то на ме ха низ ми те за оси гур ява-
не на ле гал на дър ве си на, въ веж да не мо ни то ринг и 
бло ки ра не на всич ки ета пи на снабд ява не на ЕС с 
не ле гал на су ро ви на и въ веж да не на но ви мер ки за 
на ка за тел на от го вор ност на не ле гал ни те тър гов-
ци.

Коор ди на то рът на Прог ре сио за Ла тин ска Аме-
ри ка и Ка ри би те Ли зе те Ри бел то ка за: "Ние сме 
до вол ни, че пар ла мен та рис ти те на ЕС пред прие-
мат кон крет ни стъп ки за бор ба сре щу не ле гал но то 

ло би ра не, из раз ява щи се в кон крет ни дей ствия за 
пре дот врат ява не на опу сто ши тел на та тър го вия. 
Се гаш ни те дей ствия са в под кре па на те зи, кои то 
ве че са пред прие ли мер ки за оси гур ява не на ле гал-
на тър го вия с дър ве си на. "

Ксио ма ра Вен ту ра- на цио на лен пред ста ви тел в 
Прог ре сио в Хон ду рас, коя то во ди своя собс тве на 
бит ка с не ле гал на та тър го вия ка за: "Тук в Хон ду-
рас  от дъл го вре ме во дим бор ба за прек рат ява не 
на та зи прак ти ка, коя то уни що жа ва се ли ща, жи во-
та на хо ра та, уни що жа ва еко сис те ми и доп ри нася 
за гло бал ни те про ме ни на кли ма та ".

Тя до ба ви: "Чрез гла су ва не то на стро ги дей-
ствия за заб ра на на не ле гал ния внос на дър ве си на 
в ЕС, пар ла мен та рис ти те из пра ти ха ясен сиг нал 
към не ле гал ни те тър гов ци и е оче вид но ве че, че 
ЕС няма да то ле ри ра тър гов ци те на дър ве си на, 
кои то ог раб ват об щес тва та и раз ви ва щия се свят. 
То ва в дей стви тел ност е по бе да за най-бед ни те и 
оне прав да ни хо ра в све та".

Сто ти ци при вър же ни ци на Прог ре сио взе ха уча-
стие в email кам па ния за да при съе динят своя глас 
към те зи ре ши тел ни дей ствия. В пис мо до пар ла-
мен та рис ти те уча стни ци те в кам па ния та под чер та-
ват своя та заг ри же ност и необ хо ди мост от но ви 
за ко но да тел ни мер ки за внос на дър ве си на.

Проек то за ко но да телс тво то ще бъ де пред ста ве-
но на Ев ро пей ския съ вет за гла су ва не  през юли.

МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ НОВИНИ

Ïодписано споразумение в Øвеция
Къс но ве чер та на 30 март 2010 г. GS, член ска 

ор га ни за ция на BWI в Шве ция, под пи са спо ра зу ме-
ние с ра бо то да те ли те за 35000 тех ни чле но ве от 
дър вооб ра бот ва ща та и ме бел ната про миш ле ност. 
Ос нов ният ак цент в спо ра зу ме ние то е, че в рам ки те 
на 22 ме се ца е до го во ре но уве ли че ние на ра бот на та 
зап ла та с 3.3%. Съ що та ка се пред виж дат пре го во-
ри на ра бо то да теля със син ди ка ти те, в слу чаи те, 
ко га то ре ши да из пол зва аге нции те за вре мен на 
зае тост. По то зи на чин се ре ша ва проб ле мът на 
син ди ка ти те за пра во то на тех ни те чле но ве да 
бъ дат пре наз на ча ва ни, ако ра бо то да телят пол зва 
наз на че ние на ра бот ни ци от аге нции те по зае тост. 
Та ка се пре дот врат яват злоу пот ре би те от стра на на 
ра бо то да те ли те сре щу ра бот ни ци, чле но ве на син-
ди кал на та ор га ни за ция. "То ва е ос нов ният фак тор, 
кой то пос тиг нах ме със спо ра зу ме ние то," от бел яза 
син ди кал ният пре зи дент Пер Оло ф Сьо йо. 
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Необходимо е да знаете
С Т А Н О В И Ù Е

на ФСОГСДП по проект на МТСП за гарантиране 
на дългосрочната финансова стабилност на българската 

пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите
Фе де ра ция та прие ма по со че ни те в проек та на МТСП ев ро пей ски изи сква ни я на пен сион на та по ли ти ка и 

дан ни те, об съж да ни в об зо ра на бъл гар ска та пен сион на сис те ма (ПС) в пе рио да 2000 - 2010 го ди на. Въп ре ки, 
че пен сион на та ни сис те ма след 2000 го ди на е ед на от най - мо дер ни те в Ев ро па, об зо рът на МТСП со чи, че 
тя не уп равл ява на съоб раз но изи сква ния та на ней на та фи ло соф ска це ле съоб раз ност. За то ва спо ред нас не е 
пос тиг на то фи нан со во ста би ли зи ра не на ПС в сред нос ро чен и дъл гос ро чен план. Спо дел яме и из во да, че 
са мо по се бе си то ва об стоя телс тво съз да ва риск от ком про мен ти ра не на пен сион на та ре фор ма.

Тъй ка то не раз по ла га ме с дос та тъ чен ана ли ти че н ма те риал, свър зан с цялос тно то фун кцио ни ра не на ПС, 
как то и с дос та тъч но вярна ин фор ма ция за ак туал но то със тоя ние на от дел ни те струк ту ри и еле мен ти на ПС, 
не сме в със тоя ние да из ра бо тим дос та тъч но доб ро ста но ви ще за най-под ход ящия на чин за про веж да не на 
ре фор ма та. Ед но е ясно, че от но во за про пус ки те и греш ки те ще зап латят те зи, кои то са пла ща ли, пла щат и 
ще пла щат.

Кои мер ки под креп яме, за да мо же ада пти ра не то на ПС към но ви те ус ло вия да ста не по - мал ко труд но 
по но си мо за те зи, за кои то тя съ щес тву ва?

1. Ге не рал на та цел да бъ де: га ран ти ра на фи нан со ва та ста бил ност на бъл гар ска та пен сион на сис те ма за 
по добр ява не аде кват нос тта на пен сии те. Да от пад не пон ятие то "дъл гос роч на". За как ва дъл гос роч на фи нан-
со ва ста бил ност мо же да се го во ри в мал ка Бъл га рия в днеш ния свят? Необ хо ди мо е ПС да се оси гу ри от 
гъв кав фи нан сов ме ха ни зъм за обе зпе ча ва не на пос тоя нна фи нан со ва ста бил ност.

2. Прие ма не на пред ло же ни те мер ки ка то ра зум ни ид еи. Важ но е в как ви нор ма тив ни раз по ред би те ще се 
реа ли зи рат.

3. И в че ти ри те пред ло же ни ва риан ти има доб ри ид еи; Пред ла га ме:
3.1. Пла вен пре ход към на рас тва не на пен сион на та въз раст, кой то да за поч не от пър ви юли 2011 год. Ка то 

се уве ли ча ва с по че ти ри ме се ца за го ди на.
3.2. Ми ни мал на въз раст за пен сио ни ра не на мъ же те  - 65 го ди ни, при оси гу ри те ле н стаж 37 го ди ни, а за 

же ни те - 63 го ди ни, при оси гу ри те ле н стаж - 35 го ди ни. То ва уве ли че ние по от но ше ние на же ни те е съ щес-
тве но. За тях от 2000 г. изи сква ния та за въз раст и оси гу ри те ле н стаж еже год но рас тат (от 55 го ди ни и 6 ме се-
ца  въз раст и 32 го ди ни и 6 ме се ца оси гу ри те ле н стаж, през 2009 г. дос ти гат 60 го ди ни въз раст и 34 го ди ни 
оси гу ри те ле н стаж). По от но ше ние на мъ же те уве ли че ние то спи ра през 2005 г.- 63 го ди ни въз раст и 37 го ди-
ни оси гу ри те ле н стаж. Реал но за мъ же те ще се уве ли чи са мо въз рас тта с 2 го ди ни, а за же ни те ще има уве-
ли че ние 3 го ди ни във въз рас тта и 1 го ди на за оси гу ри те ле н стаж.

Ка то има ме пред вид се мей ни те тра ди ции, со циал ния и здрав ния ста тус на на се ле ние то в Бъл га рия, ка те-
го рич но въз раз ява ме сре щу иде ята за из равн ява не ус ло вия та за пен сио ни ра не на два та по ла - 65 го ди ни.

3.3. Да се за па зи въз мож нос тта ли ца та и от два та по ла, кои то са на вър ши ли въз раст за пен сио ни ра не, но 
нямат необ хо ди мия брой го ди ни оси гу ри те ле н стаж, да се пен сио ни рат с на ма ле на пен сия при ус ло вие, че 
има т ми ни мум 15 го ди ни дей стви те лен оси гу ри те ле н стаж.

3.4. Ли ца та, на вър ши ли пен сион на та въз раст, но на кои то не им дос ти гат 3 го ди ни оси гу ри те ле н стаж, да 
има т пра во на пен сия в на ма лен раз мер, кой то еже год но да се кон тро ли ра и оп ре деля с бю дже та на ДОО.

3.5. Прие ма не съз да ва не на пре ход ни раз по ред би за ро де ни те пре ди 01.01.1960 го ди на и ог ра ни ча ва не на 
ран но то пен сио ни ра не.

3.6. Съг лас ни сме с три те пред ло же ния за мер ки за по ви ша ва не аде кват нос тта  на пен сии те и мер ки те за 
ин сти ту цио нал но то раз ви тие на со ли дар на та пен сион на сис те ма.

3.7. Ли ца та, съб ра ли необ хо ди мия оси гу ри те ле н стаж: за мъ же -37 го ди ни, за же ни -35 го ди ни, но не на-
вър ши ли пен сион на въз раст, да има т пра во на пен сия в на ма лен раз мер (80%).

Тъй ка то има доб ри ид еи, но об щи и с по же ла те лен ха рак тер, се над ява ме да бъ дем своев ре мен но за поз-
на ва ни със съз да ва не то на са ма та нор ма тив на ба за.

Становището е прието на заседание на УС на Федерацията на 24.06.2010 г.
Ïредседател: /Ï. Абрашев/
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Ми нис тер ски съ вет, на свое за се да
ние с Про то кол № 14 от 14 ап рил 2010 
г. прие На цио нал на прог ра ма по бе зо
пас ност и здра ве при ра бо та  2010 г.

Из пъл не ние то на за ло же ни те в прог
ра ма та мер ки са фи нан со во оси гу ре ни.

В ре зул тат от реа ли зи ра не то на 
всич ки за ло же ни дей нос ти, прог ра ми, 
проек ти и мер ки в На цио нал на та прог
ра ма по бе зо пас ност и здра ве при ра бо
та през 2010 г. се оча ква на мал ява не на 
тру до ви те зло по лу ки на 100000 зае ти с 
8 на сто.

Национална програма 
по безопасност и 

здраве при работа

На ос но ва ние чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ ра бо то да-
телят е длъ жен да оси гу ри на ра бот ни ка или слу жи-
теля длъж нос тна ха рак те рис ти ка, ек земпляр от 
коя то да му връ чи при сключ ва не на тру до вия до го-
вор/до пъл ни тел но то спо ра зу ме ние сре щу под пис и 
да от бе ле жи да та та на връч ва не то.

С длъж нос тна та ха рак те рис ти ка ра бо то да телят 
рег ла мен ти ра пра ва та и за дъл же ния та на ра бот ни ка 
или слу жи теля, свър за ни с ха рак те ра на въз ло же на-
та ра бо та, произ ти чащ от зае ма на та длъж ност. В 
нея се по соч ват ко дът по НКПД, об ра зо ва тел ни те и 

ква ли фи ка цион ни те изи сква ни я за зае ма не на длъж-
нос тта и осъ щест вява ни те връз ки и взаи мо дей ствия 
с дру ги длъж нос ти при ра бо то да теля.

На ли чие то на длъж нос тна ха рак те рис ти ка е важ-
но и за две те стра ни. То ва е еди н от до ку мен ти те, 
кой то мо же да по мог не за обе ктив но ре ша ва не на 
въз ник нал тру дов спор меж ду ра бо то да теля и 
ра бот ни ка /или слу жи теля/.

Неиз пъл не ние то на чл. 127, ал. 4 КТ от стра на на 
ра бо то да теля е дос та тъч но ос но ва ние за сиг на ли зи-
ра не на ин спек ция та по тру да.

Äлъжностната характеристика е задължителна

Т ри на де сет го ди ни, по при зи ва на Меж ду на род на та кон фе де ра ция на сво бод ни те проф съю зи, све тов на та 
син ди кал на об щност от беля зва  28 ап рил ка то ÄЕН В ÏА МЕТ НА ÇА ÃИ НА ЛИ ТЕ ÏРИ ТРУ ÄО ВИ 
ÇЛО ÏО ЛУ ÊИ РА БОТ НИ ЦИ. От че ти ри го ди ни Меж ду на род на та ор га ни за ция на тру да от беля зва то зи 
ден ка то Меж ду на ро ден ден по бе зо пас ност и здра ве при ра бо та и дос тоен труд.

За по ре ден път Кон фе де ра ция та на не за ви си ми те син ди ка ти в Бъл га рия от клик ва на то зи при зив, от да-
вай ки  по по до ба ващ на чин по чит към па мет та на тру до ви те хо ра, за ги на ли или пос тра да ли на свои те ра бот-
ни мес та. Ини циа ти ва та на КНСБ, да се съг раж дат  въз по ме на тел ни чеш ми, па рак ли си и па мет ни пло чи, 
ро ди ла се в го ди ни те, се пре вър на в  тра ди ция. Тя е уни кал на за Ев ро па по своя ха рак тер и от раз ява бъл-
гар ска та ду хов ност и съп ри час тност към тра ге дия та спо лет яла сто ти ци хил яди бъл гар ски се мей ства. Днес 
тру до ви те хо ра  и граж да ни те на Со фия, Хас ко во, Лъ ки, Гъ лъ бо во, "Кре ми ков ци" - АД, "Сто ма на" - Пер-
ник, ми ни Бо бов дол, прис та ни ще Лом, Рад не во, Бур гас, Шу мен, Сли вен, Ста ра За го ра, Струмя нци, Ма дан, 
Ру се, Си лис тра, Доб рич има т  свои те  па мет ни мес та, на кои то  се прек ланят пред па мет та  на за ги на ли те 
при тру до ви зло по лу ки. Скро мен но дос тоен жест. При нос в съп ри час тнос тта ни към дра ма та на тру до ви те 
хо ра. Прек ланяй ки се пред па мет та на за ги на ли те, ние ви на ги сме при помн яли на об щес тво то, влас ти ма-
щи те и ра бо то да те ли те, че всич ки ние ос та ва ме длъж ни ци на те зи, кои то със своя труд съз да ват об щес тве-
ни те бла га.

На то зи ден всич ки ние, пред ста ви те ли на син ди кал на та об щност, биз не са и от го вор ни те дър жав ни 
ин сти ту ции свеж да ме гла ва в па мет на за ги на ли те на ши братя и сес три и сме ре ше ни  да про дъл жим заед-
но бор ба та и уси лия та си за по ве че бе зо пас ност на ра бот ни те мес та за пре мах ва не на рис ко ве те за жи во та 
и здра ве то на тру до ви те хо ра.

За дъл же ни сме да тър сим и из лъч ва ме важ ни пос ла ния към об щес тво то, да ут вър жда ва ме и поощр ява ме 
доб ри те прак ти ки в ху ма ни зи ра не то на ра бот на та сре да.

Участници в 
работната среща 
в Кърджали.

На стр.8

28 април  Международен ден по безопасност и здраве при работа
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"Фа зер лес" АД бе ше ед но от пър ви те пред прия тия 
в стра на та, кое то усе ти кри за та с пъл на си ла. Но 
ръ ко водс тво то му реа ги ра бър зо и аде кват но и в 
парт ньорс тво със син ди кал ния ак тив не са мо прео-
доля пос ле ди ци те, а  про дъл жи да след ва своя та ино-
ва цион на по ли ти ка и да по ла га гри жи за бе зо пас на и 
здра вос лов на ра бот на сре да. 

Фак ти те го ворят са ми по се бе си за то ва.

"ФА ÇЕР ЛЕС"АÄ:
 има склю чен нов ко лек ти вен тру дов до го вор;
 има ра бо тещ ак ти вен Ко ми тет по ус ло вия на 

труд (КУТ). В из пъл не ние рег ла мен та на нор ма тив ни 
до ку мен ти, той фун кцио ни ра ка то наб лю да ващ и кон-
тро ли ращ ор ган, кой то сле ди за из пъл не ние на дей-
нос ти те по опа зва не здра ве то и оси гур ява не на бе зо-
пас ни ус ло вия на труд на пер со на ла. 

 има склю чен до го вор със Служ ба по тру до ва 
ме ди ци на и оце нка на рис ка на ра бот но то място. 
Пол звай ки ус лу ги те на "ВА СИ КО" ЕООД  се из вър-
шва оце нка на съот ветс твие то на ра бот ни те мес та, 
оце нка на рис ка за здра ве то и бе зо пас нос тта на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те съг лас но изи сква ния та 
на За ко на за здра вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на 
труд.

 няма неиз пъл не ни пред пи са ния от ор га ни те за 
кон трол  по ЗЗБУТ през из ми на ла та 2009 г. и до се га;

За из пъл не ние дей нос тта на Дру жес тво то, свър за-
на с оси гур ява не на бе зо пас ни и здра вос лов ни ус ло-
вия на труд е съз да ден "Съ вет по здра вос лов ни и 
бе зо пас ни ус ло вия на труд" (ЗБУТ). Дей нос тта на 
Съ ве та е рег ла мен ти ра на с вът реш ни нор ма тив ни 
до ку мен ти - "На ред ба за здра вос лов ни и бе зо пас ни 
ус ло вия на труд" и "На ред ба за ин струк та жа на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те във "ФА ЗЕР ЛЕС" АД по 
бе зо пас ност, хи гие на на тру да и про ти во по жар на 
ох ра на". В Дру жес тво то е оп ре де лен ре да за про веж-
да не на ин струк таж за тех ни ка на бе зо пас ност на тру-
да и по жар на и ава рий на бе зо пас ност, съг лас но за ко-
но ви те и нор ма тив ни до ку мен ти. В за ви си мост от 
ви да и ха рак те ра на из вър шва на та ра бо та, въз мож ни-
те рис ко ве на съот вет но то място и изи сква ния та към 
тяхно то по ве де ние се про веж да гру пов или ин ди ви-
дуа лен ин струк таж. Съ що та ка се про веж да на ча лен 
и пе рио ди чен ин струк таж по по жар на и ава рий на 
бе зо пас ност.

Обо бще на та ин фор ма ция за тру до вия трав ма ти-
зъм във "ФА ЗЕР ЛЕС" /2007-2009 г., вкл./ со чи, че 

има по ло жи тел на тен ден ция в по ка за те ли те на тру до-
вия трав ма ти зъм. То ва е следс твие на ко рек тно 
из пъл не ние на за дъл же ния та на ра бот ни ци те и слу-
жи те ли те и на ра бо то да теля за спаз ва не на пра ви ла та 
за здра вос лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд (вж 
таблицата). 

Във "ФА ЗЕР ЛЕС" няма ре гис три ра ни про фе сио-
нал ни за бол ява ния, в то ва чис ло и за по со че ния 
пе риод.

Об ща та за бо ле вае мост за  2007 г. е 10 дни/чов., а 
за 2008 г. - 9 дни/чов. През 2009 г. кое фи циен тът на 
за бо ле вае мост е 8 дни/чов., пос тиг на та е тен ден ция 
на спад. При чи ни те мо гат да се търсят в на чи на на 
зап ла ща не на от пус ки те по ра ди вре мен на не ра бо тос-
по соб ност, в по доб ре ни те ус ло вия на ра бот на та сре-
да, в про ме не на та здрав на кул ту ра на пер со на ла. 

За до пъл ва не на па ра ле ла за за бо ле вае мос тта с 
от чи та не на фак то ра въз раст мо же да се от бе ле жи, че 
пре ди 10 го ди ни, през 1999 г. във "ФА ЗЕР ЛЕС" дни те 
във вре мен на нет ру дос по соб ност са би ли 3789. То ва 
пра ви приб ли зи тел но по 9 дни на 1 ли це. През  2009 
г. то ва чис ло е мал ко под  8 дни/чов.

По от но ше ние на ус лов но прие ти те три ни ва на 
ос нов ни те ин ди ка то ри за дей нос тта по здра ве и бе зо-
пас ност: 

 ни во на фа тал ни те ув реж да ния 
 ни во на зна чи тел ни ув реж да ния
 ни во на ув реж да ния над 3 дни, 
през 2009 г. "ФА ЗЕР ЛЕС" е на по-нис ко ни во от 

най-нис ка та сте пен с 0,82 дни ув реж да ния на 1 ли це.
В пе рио да 2007 - 2009 год. са най-ус пеш ни те 

ин вес ти ции в цяла та ис то рия на фир ма та (от не се но 
към ед но ли це от пер со на ла). Но ви те съо ръ же ния са 
на най-ви со ко тех но ло гич но ни во, дос та ве ни от ре но-
ми ра ни ев ро пей ски фир ми. Нап рав ле ния та и сте пен-
та на из пъл не ние на  дъл гос роч ни те ин вес ти ции във 
"ФА ЗЕР ЛЕС", свър за ни с по добр ява не ус ло вия та на 
труд са след ни те:

- Мон ти ра ни са но ви вен ти ла то ри над пре са. 
Из вър шен е ре монт на ог раж де ния та /кап со лов ка та/ 
на пре си те. С то ва се по доб ри мик рок ли ма та на це ха 
и в час тност на то зи въ зел.

- Из ра бо те на е кап со лов ка над от лив на ма ши на за 
от веж да не на вто рич на та па ра от произ водс тве ни те 
по ме ще ния. С то ва се по доб ри мик рок ли ма та на це ха 
и в час тност на то зи въ зел.

- За ку пе на и мон ти ра на е но ва ин ста ла ция за раз-
кроя ва не на го то ва та про дук ция "GIBEN". С то ва е 

Представяме ви "Фазерлес" АД  гр. Силистра

 брой зло по лу ки през

 2007 2008 2009
Кое фи циент на тру дов трав ма ти зъм - Кттр 9,9 5,5 4,2
Коеф. за чес то та на тру до ви зло по лу ки - Кчтз 19,0 10,0 7,7
Ин декс на чес то та на тру до ви зло по лу ки - Ич тз 10,7 5,7 4,4
Коеф. за те жест на тру до ви зло по лу ки - Кчтз 0,78 1,03 0,82
Ин декс на те жест на тру до ви зло по лу ки - Ит тз 438,3 588,1 474,2
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уве ли че н ка па ци те та на обо руд ва не то и произ во ди-
тел нос тта на тру да на об служ ва щия пер со нал, при 
по доб ре ни ус ло вия на труд (на ма лен е фи зи чес кия 
труд). 

- За вър ше но е проек ти ра не и из гра де ни са ин ста-
ла ции за сор ти ра не и ока чест вява не на пло чи те след 
пре са. На ма лен е фи зи чес кия труд.

- Мон ти ра ни са топ лооб мен ни ци за от не ма не на 
топ ли на та от от пад на та во да и са нап ра ве ни ин ста ла-
ции за из пол зва не на от пад на та топ ли на за произ-
водс тве ни и би то ви нуж ди. В та зи връз ка е нап ра ве на 
ре конс трук ция на ото пле ние то в би то ви те и произ-
водс тве ни по ме ще ния в цех "Гла вен произ водс твен 
кор пус" и цех "Дро би лен" за опо лзот вор ява не на вто-
рич на та топ ли на от ин ста ла ция та за ох лаж да не на 
обо рот на та во да. С то ва се по доб ри мик рок ли ма та в 
два та це ха и в то ва чис ло и в би то ви те по ме ще ния.

- Под ме не на е поч ти цяла та то ва ро-раз то вар на 
тех ни ка за об ра бот ка на дър ве си на с но ва, ико но мич-
на и ви со ко произ во ди тел на - мо би лен кран "TEREX" 
(САЩ), ста цио нар ни кра но ве "PALFINGER-
EPSILON" - 2 бр. (Ав стрия) и бул до зер "LIEBCHER" 
(Гер ма ния). С то ва се по доб ри мик рок ли ма та (ма ши-
ни те са кли ма ти зи ра ни), ос вен то ва се на ма ли и фи зи-
чес кия труд.

- През 2008 год. са склю че ни до го во ри за дос тав ка 
на обо руд ва не за вто ра ин ста ла ция за из гар яне на 
дър ве ни от па дъ ци с бел гий ска та фир ма "VYNCKE" и 
тран спор тна сис те ма за ста рия и но вия ко тел с нем-
ска та фир ма "VECOPLAN". През 2009 год. проек та е 
из пъл нен, и с то ва е за вър ше но из граж да не то на 
на пъл но нов цех "Па ро цен тра ла, с по доб рен мик рок-
ли мат и на ма лен фи зи чес ки труд. 

В пе рио да 2002-2004 е раз ра бо те на Сис те ма за 
уп рав ле ние на ка чес тво то по стан дарт ISO 9001:2000. 
През 2009 год. за щи тих ме стан дарт ISO 9001:2008. 
То ва е из раз на мо дер на та по ли ти ка та по ка чес тво то 
на ръ ко водс тво то на "ФА ЗЕР ЛЕС". Ра бо та та в съот-
ветс твие с меж ду на род ни те стан дар ти за уп рав ле ние 
на ка чес тво то е въп рос не са мо на тех но ло гич ни кри-
те рии и удо влет вор ява не изи сква ния та на пот ре би-
тел ско то тър се не, тя е фир ме на фи ло со фия и уп рав-
лен ски стил за: 

 Под дър жа не на пос тоя нно ка чес тво на из де лия та 
в съот ветс твие с изи сква ния та на клиен ти те;

 Оп ти ми зи ра не на произ водс тве ни те про це си - 
це ле съоб раз ност, аде кват нос т, на деж дност и съз на-
ние за ка чес тво спо ред изи сква ния та на клиен ти те;

 По добр ява не на ефе ктив нос тта на произ водс тво-
то;

 На мал ява не на не съот ветс тву ва щи те на изи сква-
ния та про дук ти и на раз хо ди те, свър за ни с тях;

 Ефе ктив но из пол зу ва не на на лич ни те ма те риал-
ни, чо веш ки и фи нан со ви ре сур си и ка пи та ли, съоб-
раз но нуж ди те и пот реб нос ти те на клиен ти те;

 Сис тем но про веж да не на обу че ние за по ви ша ва-
не на ква ли фи ка ция та на пер со на ла и не го ва та мо ти-
ва ция за ви со ко-ка чес твен труд и вът реш на наг ла са за 
пос тоя нни и из ме ри ми по доб ре ния в еже днев на та 
ра бо та;

 Оси гур ява не и под дър жа не на бе зо пас на и здра-
вос лов на ра бот на сре да;

 Реин вес ти ра не в но ви произ водс тве ни мощ нос-
ти;

 Ин вес ти ра не в дей нос ти те по ор га ни за ция и 
уп рав ле ние на око лна та сре да.

Ръ ко водс тво то е съз да ло ус ло вия за стрик тно 
спаз ва не изи сква ния та на Сис те ма та за уп рав ле ние 
на ка чес тво то в Дру жес тво то и за ак тив но то съ дей-
ствие на ръ ко вод ния и из пъл ни тел ски пер со нал в ней-
но то раз ви тие.

Чрез Сис те ма та за уп рав ле ние на ка чес тво то 
"ФА ЗЕР ЛЕС" оси гур ява ин те ре си те на пер со на ла за 
нор мал ни ус ло вия на труд, раз ви тие, си гур ност и 
пе чал ба.

За при веж да не на произ водс тво то в съот ветс твие 
с изи сква ния та на еко ло гич ни те нор ми  са реа ли зи ра-
ни след ни те ин вес ти цион ни проек ти: 

- Съв мес тно със "SUND MDF TECHNOLOGY" 
(Шве ция) и някол ко нем ски фир ми, е нап ра ве на в края 
на 2008 год. ре конс трук ция на ед на от тех но ло гич ни те 
ли нии и е въ ве де на в ек сплоа та ция в на ча ло то на 2009 
год. С то ва се по ви ши произ во ди тел нос тта на тру да и 
се на ма ли ха ене ргий ни те раз хо ди. То зи проект е 
из пъл нен с кре дит по ене ргий на ефе ктив нос т. 

- Ин вес ти цион ния проект "Ин ста ла ция за из гар яне 
на дър ве ни от па дъ ци" "VYNCKE" е и с еко ло ги че н 
ефе кт. Скъ по то го ри во - ма зут, ос та ва в ис то рия та, 
как то и еко ло гич ни те проб ле ми със за мърс ява не на 
въз ду ха, на ма ле ни са сер ни ти, въг ле род ни те и азо-
тни те оки си, из пус ка ни в ат мос фе ра та при го рив ния 
про цес. То зи проект съ що е из пъл нен с кре дит по 
ене ргий на ефе ктив нос т. 

- Мон ти ра ни са но ви ма ши ни и съо ръ же ния и е 
ор га ни зи ра на пре ра бот ка та на дър вес ни от па дъ ци 
(собс тве ни и из ку пе ни от ре гио на) и след се па ри ра не-
то им ед на част се из пол зват в ос нов но то произ водс-
тво, а ос та на ла та ка то су ро ви на за произ водс тво на 
топ лое нер гия. Ефе ктъ т е двус тра нен, ико но ми чес ки - 
зам яна на 20 % от пол зва на та дър ве си на с дър ве ни 
от па дъ ци и еко ло ги че н - на мал яват се де по ни ра ни те 
про миш ле ни дър ве ни от па дъ ци (мно го чес то на не рег-
ла мен ти ра ни сме ти ща) и се на мал ява за мърс ява не то 
на въз ду ха с еми сии те въг ле род ни оки си, в следс твие 
зам яна та на го ри во то - ви со ко сер нист ма зут.

- С "ENVIRO CHEMIE" (Гер ма ния) се из гра ди 
ло кал на пре чис тва тел на стан ция за очи ства не на 
от пад ни те во ди, с кое то е ре шен пос лед ния еко ло ги-
че н проб лем. С реа ли зи ра не то на то зи проект ФА ЗЕР-
ЛЕС ста на из клю чи тел но ат рак тив на фир ма от еко-
ло гич на глед на точ ка - от най-нис ко ка чес тве на дър-
ве си на и дър ве ни от па дъ ци, произ веж да ме еко ло гич-
но чис та про дук ция със за щи те на мар ка в Ев ро па - 
NATURAL FIBERBOARD, не  за мърс ява ме въз ду ха, 
во да та и поч ва та, не из хвърл яме про миш ле ни от па-
дъ ци.

Та ка се ра бо ти във "Фа зер лес" АД Си лис тра. 
Из ло же но то е по вод за раз ми съл на мно го ра бо то да-
те ли - са мо кри за та ли е при чи на  за неу да чия та на 
пред прия тия та, кои то ръ ко водят. 



ÇАСЛУЖЕНА НАÃРАÄА
"Лу до го рие 91" АÄ - гр. Куб рат спе че ли наг ра да та 

"Со циал но-от го вор но пред прия тие на го ди на та 2010".
Пос тоя нни те, упо ри ти, неиз чер пае ми уси ли я на ръ ко водс-

тво то на пред прия тие то, под креп яни от син ди кал ния ак тив и 
це лия ко лек тив са за бел яза ни, оце не ни и въз наг ра де ни.
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Това може би ви интересува

"Лу до го рие 91" АÄ до каз ва за по ре ден 
път (през 2008 г. пред прия тие то по лу чи наг-
ра да та на КНСБ "Про ме тея" за ху ма ни зи ра-
не то на ра бот на та сре да), че не е важ но от 
кой бранш и кол ко е гол ямо ед но пред прия-
тие, важ но е да ли го ръ ко водят сър ца ти, 
ком пе тен тни и с от го вор но мис ле не хо ра.

Чес ти то!

Ïолза от уговаряне на парична вноска 
за присъединяване към ÊТÄ 

В помощ на синдикалните ръководства

Прав ният ар гу мент, из тък ван 
в пол за на то ва схва ща не, произ-
ти ча от бук вал но то тъл ку ва не на 
раз по ред ба та на чл. 57, ал. 2: 
щом стра ни те по КТД са сво бод-
ни да до го ворят "ус ло вия и ред" 
за при съе дин ява не, то няма преч-
ка те да пред видят ка то ус ло вие 
име нно зап ла ща не то на па рич на 
при съе ди ни тел на внос ка. На 
прак ти ка е и труд но мис ли мо да 
се пред ви ди някак во дру го ус ло-
вие: необ хо ди мос тта от по да ва не 
на пис ме но зая вле ние до ра бо то-
да теля или до ръ ко водс тво то на 
син ди кал на та ор га ни за ция, склю-
чи ла до го во ра, произ ти ча от 
са мия текст на за ко но ва та раз по-
ред ба. Дру го въз мож но "ус ло-
вие" ос та ва пред виж да не то на 
внос ка, кое то не про ти во ре чи на 
за ко на и на доб ри те нра ви, сти га 
раз ме рът на внос ка та да е в 
ра зум ни гра ни ци.

На ред с то ва, се из пол зва и 
спо со бът на ис то ри чес ко тъл ку-
ва не на уре дба та: в ре дак ция та 
на чл. 57, ал. 2 КТ от 1996 г. при-

съе дин ява не то бе ше уре де но 
ка то въз мож ност на от дел ния 
ра бот ник или слу жи тел, коя то 
той мо же ше да уп раж ни "без 
как ви то и да е дру ги ус ло вия". С 
фак та на от па да не то на та зи фор-
му ли ров ка в но ва та ре дак ция на 
раз по ред ба та от 2001 г., за ко но-
да телят всъщ ност е до пус нал 
уго вар яне то на ус ло вия, ка то 
нап ри мер ус ло вие то за зап ла ща-
не на при съе ди ни тел ни внос ки. 
Пром яна та на за ко на от 2001 г. 
се об яснява със стре ме жа да се 
прео до леят съз да де ни те "па сив-
ни, чис то пот ре би тел ски наг ла си 
в част от ра бот ни ци те/слу жи те-
ли те. Те зи наг ла си съз да ва ха 
де мо ти ва ция за членс тво в син-
ди кал на ор га ни за ция и в то зи 
сми съл ан ти син ди кал на та на со-
че ност на пре диш ния ред за при-
съе дин ява не към ко лек ти вен тру-
дов до го вор. За то ва след пром-
яна та от март 2001 г. са ми те 
стра ни по КТД ве че уго варя т 
ре да и ус ло вия та за при съе дин-
ява не. А в рам ки те на до го во ре-

ни те от стра ни те ус ло вия се 
пред виж дат изи сква ни я към 
же лае щи те да се при съе динят 
ра бот ни ци/слу жи те ли: Та ко ва 
нап ри мер мо же да бъ де изи сква-
не то за зап ла ща не на при съе ди-
ни тел на та, со ли дар на внос ка.

Съ щес твен ар гу мент в под-
кре па на те за та е ико но ми чес ка та 
ло ги ка на при съе ди ни тел ни те 
внос ки: ра бот ни ци те и слу жи те-
ли те, кои то чле ну ват в син ди кал-
ни ор га ни за ции - стра на по КТД, 
зап ла щат член ски внос на те зи 
ор га ни за ции. На та зи "це на" те 
"ку пу ват" пра во то си син ди ка тът 
да се гри жи за тех ни те тру до ви 
ин те ре си, в то ва чис ло чрез ме ха-
низ ма на ко лек тив но пре го вар-
яне. От своя стра на, син ди ка ти те 
има т нуж да от из точ ник на 
фи нан си ра не, за що то и за тях 
под го тов ка та на проект на КТД и 
про веж да не то на пре го во ри с 
ра бо то да теля е свър за но с раз ход 
на вре ме и ма те риал ни ре сур си. 
Ако се от крие пътят все ра бот ник 
или слу жи тел, кой то не чле ну ва в 
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син ди кат, да се при съе ди ни към 
склю че ния КТД без как ви то и да 
би ло фи нан со ви ус ло вия, ще е 
на ли це не рав но пос та ве ност в 
об рат ния сми съл на из ло же но то 
по-го ре: син ди кал ни те чле но ве 
ще се ока жа т в по-неиз год но 
по ло же ние, в срав не ние с те зи, 
кои то "без въз мез дно" ще из пол-
зват со циал ни те при до бив ки, пос-
тиг на ти в ре зул тат на ко лек тив-
но то пре го вар яне. Що се от нася 
до ра бот ни ци те и слу жи те ли те - 
чле но ве на дру ги син ди кал ни 
ор га ни за ции, кои то не са стра на 
по КТД, те наис ти на ще по не сат 
двой на фи нан со ва те жест- за 
член ски внос в син ди ка та, в кой то 
чле ну ват, и за при съе ди ни тел на 
внос ка, но то ва е въп рос на тех-
ния ли чен из бор да уп ражн яват 
пра во то си на син ди кал но сдру-
жа ва не в ор га ни за ция, коя то не е 
стра на по склю че ния КТД.

На ред с то ва, са мият акт на 
при съе дин ява не към склю че ния 
КТД е су бек тив но пра во на ра бот-
ни ка или слу жи теля, кое то той 
ще уп раж ни, ако пре це ни за необ-
хо ди мо. Име нно по ра ди лип са та 
на за дъл же ние за при съе дин ява-
не, а от тук и за зап ла ща не на при-
съе ди ни тел на внос ка, то ва ус ло-
вие не след ва да се схва ща ка то 
дис кри ми на цион но.

В мно го ко лек тив ни тру до ви 
до го во ри ве че се включ ва клау за 
за оп ре дел яне на при съе ди ни тел-
на внос ка. По доб ни раз по ред би 
се сре щат в КТД на раз лич ни 
ни ва - в от дел ни пред прия тия, 
бран шо ви КТД и т.н. Поз на ти са 
как то ва риан тът да се пред ви ди 
зап ла ща не то на да де на су ма в 
твърд раз мер, та ка и оп ре дел яне-
то на при съе ди ни тел на внос ка 
ка то про цент от ра бот на та зап ла-
та. Що се от нася до раз ход ва не то 
на та ка съб ра ни те средс тва, оби-
кно ве но се уго вар я те да се из пол-
зват за со циал но-би то во и кул-
тур но об служ ва не на ра бот ни ци-
те и слу жи те ли те. Мо ти вът е, че 
чл. 292 КТ из рич но до пус ка те зи 
фон до ве да се фи нан си рат със 
средс тва на ра бо то да теля, как то и 
от "дру ги из точ ни ци". Въп ре ки че 
су ми те, на би ра ни от при съе ди ни-
тел ни внос ки, не са при ход за 
съот вет ни те син ди кал ни ор га ни-
за ции, по со че ни те клау зи се 
включ ват в проек ти те на КТД 

име нно по ини циа ти ва на син ди-
ка ти те и по ра ди из ло же ни те 
по-го ре съоб ра же ния - за да се 
ми ни ми зи рат рис кът от от лив на 
син ди кал ни чле но ве, ако ин ди ви-
дуал но то при съе дин ява не мо же 
да ста не без до пъл ни тел ни фи нан-
со ви ус ло вия.

Прак ти ка та на ад ми нис тра-
тив ни те ор га ни, има щи от но ше-
ние към те зи въп ро си, е ко леб ли-
ва и чес то про ти во ре чи ва. Та ка 
нап ри мер в пис мо с изх. № 61-230 
от 26.11.2001 г. на Ми нис терс-
тво то на тру да и со циал на та 
по ли ти ка (МТСП) е по со че но: 
"Да ли до го во ре ни те изи сква ни я в 
ко лек ти вен тру дов до го вор, с 
кои то се оп ре делят и съ би рат 
па рич ни су ми от ра бот ни ци те и 
слу жи те ли те за ин ди ви дуал но 
при съе дин ява не към до го во ра, са 
за ко но съоб раз ни, е въп рос, по 
кой то мо же да се произ не се са мо 
съ дът, ако бъ де се зи ран по ре да, 
ус та но вен в чл. 60 КТ". Съ що то 
ука за ние се съ дър жа и в пис мо с 
изх. №  94-03-114 от 17.07.2001 г. 
на МТСП.

Тъй ка то спо ред под дръж ни-
ци те на те за та за не до пус ти мост 
на уго вар яне то на при съе ди ни-
тел ни внос ки пос лед ни те са проя-
ва на дис кри ми на цион но от но ше-
ние по приз на ка син ди кал на при-
над леж ност, с въп ро са е би ла 
се зи ра на и Ко ми сия та за за щи та 
на дис кри ми на ция та (КЗД). Прак-
ти ка та на Ко ми сия та оба че от раз-
ява раз лич на та по зи ция на от дел-
ни те й със та ви по въп ро са: в 
Ре ше ние № 1 от 27.02.2006 г. нап-
ри мер е прие то, че не е на ли це 
пряка дис кри ми на ция с въ ве де на-
та при съе ди ни тел на внос ка към 
КТД. Об рат но - в Ре ше ние № 18 
от 06.02.2009 КЗД прие ма, че 
уго вар яне то на при съе ди ни тел ни 
внос ки е не до пус ти мо, за що то е 
проя ва на пряка дис кри ми на ция и 
прак ти чес ки въз произ веж да ар гу-
мен ти те в под кре па на та зи те за, 
мар ки ра ни по-го ре. 

Ин те рес но е да се прос ле ди и 
по зи ция та на Вър хов ния ад ми-
нис тра ти вен съд (ВАС) по въп ро-
са, из ра зе но по по вод об жал ва не 
на ци ти ра ни те ре ше ния на КЗД. В 
Ре ше ние № 609 от 18.01.2007 г. 
на ВС по адм. Д. № 3135/2006 г. 
(об ра зу ва но по жал ба сре щу 
прав на та при ро да на КТД и ус та-

но ве но то в чл. 57, ал. 1 КТ дей-
ствие на до го во ра са мо спрямо 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те, кои-
то са чле но ве на син ди кал на та 
ор га ни за ция-стра на по не го, за 
ос та на ли те ра бот ни ци и слу жи те-
ли, не за ви си мо да ли чле ну ват 
или не в син ди кал на ор га ни за ция, 
коя то не е стра на по КТД, мо гат 
да се пред виж дат раз лич ни ус ло-
вия и ред за при съе дин ява не към 
не го. Та зи прав на въз мож ност е 
пред ви де на из рич но в чл. 57, ал. 2 
КТ ..., ка то ре дът и ус ло вия та 
за висят от до го вор на та воля, обе-
кти ви ра на в КТД ... При то ва 
по ло же ние спор на та при съе ди ни-
тел на внос ка ... след ва да се раз-
глеж да ка то за ко но во пред ви де но 
ус ло вие, с из пъл не ние то на кое то 
КТД раз прос ти ра свое то дей ствие 
спрямо при съе ди ни ли те се и те 
мо гат да се въз пол зват от бла гоп-
рия тнос тта на до го вор ни те клау-
зи, по со че ни по-го ре. Ха рак те рът 
на внос ка та не мо же да се де фи-
ни ра ка то проя ва на пряка дис-
кри ми на ция как то твър ди жал бо-
по да теля...". Съ що то схва ща не се 
зас тъп ва и в Ре ше ние № 7706 от 
11.06.2009 г. на ВАС (об ра зу ва но 
по жал ба сре щу Ре ше ние № 
18/06.02.2009 г. КЗД; из во ди те в 
не го са пот вър де ни и в Ре ше ние 
на Пет член ния със тав с № 
1300/02.02.2010 г.). Още по-под-
роб на ар гу мен та ция на те за та за 
до пус ти мос тта на уго вар яне то на 
при съе ди ни тел ни внос ки ВАС 
раз ви ва в Ре ше ние I 4544 от 
08.05.2007 г. по адм. Д. № 
3708/2006 г.: "... та зи су ма е при-
нос, пла ща не за при до бив ки те, 
пос тиг на ти с КТД от дру ги те син-
ди кал ни ор га ни за ции. Без иму-
щес тве но то уча стие в то зи при-
нос би се стиг на ло до дру га край-
ност, а име нно, чле но ве те на син-
ди ка ти те-стра ни по КТД, да бъ дат 
дис кри ми ни ра ни, по ра ди то ва, че 
те са пла ти ли член ски внос, ор га-
ни за ции те им са уча ства ли в пре-
го вор ния про цес и са го фи нан си-
ра ли, а след то ва ли ца, кои то не 
са чле но ве, се при съе дин яват без-
плат но.".. 

Мо же да се обо бщи, че в 
прак ти ка та си ВАС се ор иен ти-
ра към приз на ва не на до пус ти-
мос тта на при съе ди ни тел ни те 
внос ки.
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Актове на министерства и 
други централни ведомства (необнародвани)

ОТÃОВОР НА МТСÏ ОТ 28.09.2009 г.
във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУÄА И СОЦИАЛНАТА ÏОЛИТИÊА

Чл. 52а, чл. 53-54 ÊСО

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

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

ОТÃОВОР НА МТСÏ ОТ 07.10.2009 г.
във връзка с чл. 224 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУÄА И СОЦИАЛНАТА ÏОЛИТИÊА

Чл. 177, чл. 224 ÊТ

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

ОТ ÃО ВОР: Съг лас но чл. 224 от Ко дек са на тру да (КТ) при прек рат ява не на тру до во то пра воот-
но ше ние ра бот ни кът или слу жи телят има пра во на па рич но обе зще те ние за неиз пол зва ния пла тен 
го ди шен от пуск про пор цио нал но на вре ме то, кое то се приз на ва за тру дов стаж. Във Ва шия слу чай 
то ва обе зще те ние се из числ ява по ре да на чл. 177, ал. 1 КТ към деня на прек рат ява не то на тру до во-
то пра воот но ше ние. Раз по ред ба та на чл. 177, ал. 1 КТ пред виж да, че за вре ме то на пла те ния го ди-
шен от пуск ра бо то да телят зап ла ща на ра бот ни ка или слу жи теля въз наг раж де ние, кое то се из числ-
ява от на чис ле но то при съ щия ра бо то да тел сред нод нев но брут но тру до во въз наг раж де ние за пос-
лед ния ка лен да рен ме сец, пред хож дащ пол зва не то на от пус ка, през кой то ра бот ни кът или слу жи-
телят е от ра бо тил най-мал ко 10 ра бот ни дни.

ÊЮ
Отговори на ваши въпроси:

Въп рос: "Въз ло жи ха ми вре
мен но да из пълн явам длъж ност с 
понис ка ква ли фи ка ция от моя
та. За по вед та е за ра ди произ
водс тве на необ хо ди мост. Кол ко 
вре ме мо же да трае пре мес тва
не то и как ва зап ла та ще по лу ча
вам  се гаш на та или понис ка?"

От го вор: Пре мес тва не то на 
дру га ра бо та по ра ди произ водс-
тве на необ хо ди мост трябва да 
от го варя на ква ли фи ка ция та на 
ра бот ни ка или слу жи теля. Ра бо то-
да телят има пра во да въз ла га 

ра бо та, коя то не от го варя на ква-
ли фи ка ция та Ви са мо ако са на ли-
це неп рео до ли ми при чи ни. Ако 
зап ла та та за из пълн ява на та се га 
ра бо та е по-нис ка от та зи за ос нов-
на та Ви длъж ност, трябва да по лу-
ча ва те брут на та зап ла та за длъж-
нос тта Ви по тру до вия до го вор.

Ед нос тран но то пре мес тва не от 
стра на на ра бо то да теля без съг ла-
сие то на ра бот ни ка на дру га ра бо-
та или длъж ност е из клю че ние, 
из рич но уре де но от за ко на, и то 
са мо в оп ре де ле ни слу чаи. При 

произ водс тве на необ хо ди мост или 
при прес той ра бо то да телят мо же 
да въз ла га на ра бот ни ка или слу-
жи теля дру га ра бо та в съ що то или 
в дру го пред прия тие, но в съ що то 
на се ле но място или мес тност за 
срок до 45 ка лен дар ни дни през 
ед на ка лен дар на го ди на, а в слу чаи 
на прес той - до ка то той про дъл жа-
ва. Пром яна та оба че се из вър шва 
в съот ветс твие с ква ли фи ка ция та 
и здра вос лов но то със тоя ние на 
ра бот ни ка или слу жи теля.

Произ водс тве на необ хо ди мост 

Ïри преместване заплатата на се намалява
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Въп рос: Включ ва ли брут но то 
тру до во въз наг раж де ние, кое то 
се из пла ща при ос во бож да ва не по 
чл. 331, ал. 2 от Ко дек са на тру да, 
ос нов но тру до во въз наг раж де ние, 
про цент за прос лу же ни го ди ни, 
но щен труд и за ра бо та на офи
циал ни праз ни ци?

От го вор: Ко дек сът на тру да 
пред виж да въз мож нос тта тру дов 
до го вор да бъ де прек ра тен по ини-
циа ти ва на ра бо то да теля сре щу 
уго во ре но обе зще те ние - чл. 331. 
Ра бо то да телят мо же да пред ло жи 
по своя ини циа ти ва на ра бот ни ка 
или слу жи теля прек рат ява не на 
тру до вия до го вор сре щу обе зще-
те ние. Ако ра бот ни кът или слу жи-
телят не се произ не се пис ме но по 
пред ло же ние то в 7-дне вен срок, се 
смята, че то не е прие то. Ако 
ра бот ни кът или слу жи телят прие-
ма нап ра ве но то пред ло же ние, 
ра бо то да телят му дъл жи обе зще-
те ние в раз мер на не по-мал ко от 
че ти рик рат ния раз мер на пос лед-
но то по лу че но ме сеч но брут но 
тру до во въз наг раж де ние, ос вен 
ако стра ни те са уго во ри ли 
по-голям раз мер на обе зще те ние-
то (чл. 311, ал. 2 от Ко дек са на 
тру да). От ци ти ра на та раз по ред ба 
е вид но, че ба за за из числ ява не на 
обе зще те ние то е пос лед но то по лу-
че но ме сеч но брут но тру до во въз-
наг раж де ние.  При лип са та на 
из рич на раз по ред ба за на чи на на 
из числ ява не на то ва обе зще те ние 

и ако стра ни те не са уго во ри ли 
дру го, след ва да се прие ме, че то ва 
е брут но то ме сеч но тру до во въз-
наг раж де ние по чл. 228 от Ко дек са 
на тру да (КТ) и съот вет но 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 (НСОРЗ).

Раз по ред ба та на чл. 228, ал. 1 
КТ пред виж да, че брут но то тру до-
во въз наг раж де ние за оп ре дел яне 
на обе зще те ния та по гла ва Х, раз-
дел ІІІ 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.

В чл. 17, ал. 1 НСОРЗ са оп ре-
де ле ни еле мен ти те на брут но то 
тру до во въз наг раж де ние за оп ре-
дел яне на обе зще те ния та по чл. 
228 КТ, ка то еди н от тях е ос нов-
на та ра бот на зап ла та за от ра бо те-
но то вре ме (т. 1). Ос вен то ва, съг-
лас но т. 3 на раз по ред ба та, в брут-
но то тру до во въз наг раж де ние се 
включ ват и до пъл ни тел ни те тру-
до ви въз наг раж де ния, оп ре де ле ни 
с на ред ба та, с друг нор ма ти вен 
акт, с ко лек ти вен или с ин ди ви дуа-
лен тру дов до го вор или с вът ре-
шен акт на ра бо то да теля, кои то 
има т пос тоя нен ха рак тер. В чл. 15, 

ал. 1 от на ред ба та из рич но е пред-
ви де но, че до пъл ни тел ни те тру до-
ви въз наг раж де ния по чл. 11 (за 
об ра зо ва тел на и науч на сте пен) и 
по чл. 12 (за при до бит тру дов стаж 
и про фе сио на лен опи т) са с пос-
тоя нен ха рак тер, т.е. те се включ-
ват в брут но то тру до во въз наг-
раж де ние. От то ва след ва, че 
до пъл ни тел но то въз наг раж де ние 
за при до бит тру дов стаж и про фе-
сио на лен опи т (по со че но в за пит-
ва не то ка то "про цент за прос лу же-
ни го ди ни") е с пос тоя нен ха рак-
тер, т.е. то се включ ва в брут но то 
тру до во въз наг раж де ние за 
из числ ява не на обе зще те ние то по 
чл. 331 КТ.

Ос вен то ва, спо ред чл. 15, ал. 2 
НСОРЗ за до пъл ни тел ни въз наг-
раж де ния с пос тоя нен ха рак тер се 
счи тат и до пъл ни тел ни те въз наг-
раж де ния, кои то се из пла щат пос-
тоя нно заед но с по ла га що то се за 
съот вет ния пе риод ос нов но въз-
наг раж де ние и са в за ви си мост 
еди нстве но от от ра бо те но то вре-
ме. Въз наг раж де ние то за но щен 
труд от го варя на изи сква ния та на 
чл. 15, ал. 2, по ра ди кое то съ що то 
се включ ва в брут но то тру до во 
въз наг раж де ние за из числ ява не на 
обе зще те ние то по чл. 331 КТ. Въз-
наг раж де ние то за из вън ре ден труд 
оба че има ин ци ден тен ха рак тер, 
т.е. то не е до пъл ни тел но въз наг-
раж де ние с пос тоя нен ха рак тер и 
не се включ ва в брут но то тру до во 

Въп рос: На слу жи тел ка е връ
че но пре диз вес тие за уво лне ние, 
по ра ди на вър ше на въз раст и оси
гу ри те ле н стаж за пен сия. От ра
бот ва го на 05.01.2010 г., но ра бо
то да телят ус тно й пред ла га да 
про дъл жи да ра бо ти и за по вед за 
ос во бож да ва не лип сва. От 19.04. 
ве че има за по вед по чл. 328, ал. 1, 
т. 10, но без пре диз вес тие, тъй 

ка то слу жи тел ка та ве че го е 
от ра бо ти ла вед нъж. Пра вил но ли 
е то ва?

От го вор: В чл. 335, т. 1 КТ е 
пред ви де но, че при прек рат ява не с 
пре диз вес тие, тру до вият до го вор 
се прек рат ява с из ти ча не на сро ка 
на пре диз вес тие то.

При прек рат ява не на тру до во то 
пра воот но ше ние, ра бо то да телят е 

длъ жен да впи ше в тру до ва та книж-
ка дан ни те, свър за ни с прек рат ява-
не то, и да я пре да де не за бав но на 
ра бот ни ка или слу жи теля - чл. 250, 
ал. 1 от Ко дек са на тру да.

При прек рат ява не на тру до вия 
до го вор на 19.04. след ва да се връ-
чи но во пре диз вес тие или да се 
из пла ти обе зще те ние за нес па зен 
срок на пре диз вес тие то.

има, ко га то е на ли це вре ме нен 
не дос тиг от ра бот на си ла за из пъл-
не ние на важ ни произ водс тве ни и 
слу жеб ни дей нос ти. Прес тоят е 
преус та нов ява не на ра бо та по 
ор га ни за цион но-тех ни чес ки при-
чи ни - не дос тиг на су ро ви ни, 

по ръч ки и др., до ка то неп рео до ли-
ми те при чи ни са свър за ни с т.нар 
фор сма жор ни об стоя телс тва - 
произ водс тве ни ава рии, при род ни 
или об щес тве ни бедс твия- на вод-
не ния, по жар, буря, епи де ми я и др.

Спо ро ве те при не за ко но съоб-

раз но пре мес тва не на дру га ра бо-
та са тру до ви спо ро ве и об жал ва-
не то на за по ве ди те се пра ви пред 
съ да.

Справ ка: Чл. 120 и 267 от 
Êо дек са на тру да. 

Ïрекратяване на трудов договор поради навършена възраст
и осигурителен стаж за пенсия с предизвестие

Изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудовия 
договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение
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Въп рос: По вре ме на пре го во
ри те въз ник на ха някои въп ро си, 
свър за ни с про дъл жа ва не дей
ствие то на КТД и има ли си ла 
БКТД, ако не е раз прострян за 
всич ки от бран ша?

От го вор: На Ва ше пи та не, 
от нос но про дъл жа ва не дей ствие то 
на КТД в пред прия тие то, из раз ява-
ме след но то ста но ви ще:

1. Уре жда не то на въп ро си те 
от нос но вли за не то в си ла и вре-
мет рае не то на Ко лек тив ния тру-
дов до го вор (КТД) в пред прия тие-
то е по со че но в раз по ред би те на 
чл. 54 от Ко дек са на тру да (КТ), а 
име нно: КТД вли за в си ла от деня 
на сключ ва не то му, до кол ко то в 
не го не е до го во ре но дру го (чл. 54 
ал.1); КТД се смята за склю чен за 
срок от ед на го ди на, до кол ко то в 
не го не е уго во ре н друг срок, но за 
не - по ве че от две го ди ни (чл.54 
ал.2); Пре го во ри те за сключ ва не 
на нов КТД за поч ват не  по - къс но 
от три ме се ца пре ди из ти ча не на 
сро ка на дей ства щия КТД (чл.54 
ал.3).

Сле до ва тел но:
1.1. По на ча ло КТД вли за в си ла 

от деня на сключ ва не то му. Но в 
КТД мо же да се по со чи и дру га 
да та, от коя то той вли за в си ла. 
Та зи да та мо же как то да пред шес-
тва да та та на сключ ва не на КTД, 
та ка и да бъ де по - къс на от нея. 
То ва са въп ро си на кон крет но 
до го вар яне меж ду стра ни те. Важ-
но е до го во ре на та да та за вли за не 
в си ла на КТД да бъ де из рич но 
по со че на в КТД.

1.2. Али не я вто ра уре жда сро ка 
на дей ствие на КТД. То зи срок се 

оп ре деля на ед на го ди на. Стра ни-
те по КТД мо гат да уго воря т 
от кло не ния от то зи срок в две 
на со ки: а) да се пред ви ди по - кра-
тък срок на дей ствие на от дел ни 
клау зи на КТД и б) да пред ло жат 
по - дъ лъг срок на дей ствие на 
КТД. То зи по - дъ лъг срок на дей-
ствие мо же да бъ де до две го ди ни. 
Та къв две го ди шен срок на дей-
ствие на КТД във ва ше то пред-
прия тие е пред ви ден с § 1 на КТД 
от 2008 го ди на: "КТД вли за в си ла 
от 01.05.2008 г. Сро кът на не го во-
то дей ствие е 2(две) го ди ни". "Ако 
след то зи общ 2 - го ди шен срок не 
бъ де склю чен нов КТД, стра ни те 
не са об вър за ни по ве че от дей-
ствие то на КТД, с всич ки произ ти-
ча щи от то ва пос ле ди ци"- ци ти ра-
ният текст е ре ше ние № 739 - 07 
на V-то граж дан ско от де ле ние на 
ВКС по граж дан ско де ло № 2130 
от 2004 г.

1.3. Али не я тре та уре жда пе рио-
дич но то под нов ява не на КТД и 
сключ ва не то на нов КТД.  За ко но-
да телят е пред ви дил пре го во ри те 
за сключ ва не на нов КТД да за поч-
нат своев ре мен но - три ме се ца 
пре ди из ти ча не сро ка на дей ствие 
на КТД, та ка че да се оси гу ри пос-
тоян ство и неп ре къс на тост във 
вре ме то и в дей ствие то на КТД. 
То зи срок е ин струк ти вен. Не го во-
то пра вил но зна че ние е да на со чи 
стра ни те към своев ре мен но за поч-
ва не на ко лек тив ни те пре го во ри, 
да има т дос та тъч но вре ме на раз-
по ло же ние да ги за вър шат ус пеш-
но. Но и пре го во ри, кои то за поч-
ват в по - кра тък от три ме сеч ния 
срок са за ко но съоб раз ни. До ри и в 

слу чаи те, ко га то пре го во ри те 
за вър шат след из ти ча не на 2 - 
го диш ния срок на дей ствие, но в 
но вия КТД се пос тиг не до го во ре-
ност и се по со чи пред шес тва ща 
да та ка то на ча ло на дей ствие на 
КТД - то ва е за ко но съоб раз но (чл. 
54 ал. 1 КТ).

2. При та ка стек ли те се об стоя-
телс тва няма ни как во прав но ос но-
ва ние за про дъл жа ва не сро ка на 
дей ствие на КТД от 2008 го ди на. 
Под пис ва не на пред ло же но то 
до пъл ни тел но спо ра зу ме ние е 
не за ко но съоб раз но. Ред но е не за-
бав но да се прис тъ пи към прик-
люч ва не на пре го во ри те за под-
пис ва не на нов КТД, в кой то да се 
до го во ри да та на вли за не в дей-
ствие - 01.05 .2010 го ди на.

3. Из вес тно е, че Бран шо вият 
КТД за дър вооб ра бот ва ща та и 
ме бел на та про миш ле ност е със 
срок на дей ствие 01.10.2010 г. и 
ако ра бо то да телят не раз по ла га с 
ек земпляр от не го, Вие ка то пред-
се да тел на Син ди кал на та ор га ни-
за ция след ва да му го пред ста ви те.

4. След справ ка в Бран шо ва 
ка ма ра на дър вооб ра бот ва ща та и 
ме бел на та про миш ле ност, ръ ко-
водс тво то на Фе де ра ция та по лу чи 
ин фор ма ция, че пред прия тие то ви  
е член на Бран шо ва та ка ма ра. 
Съг лас но чл. 6 от БКТД, съ щият е 
за дъл жи те лен за ра бо то да те ли те 
от дру жес тва та, чле ну ва щи в 
Бран шо ва та ка ма ра. Сле до ва тел-
но БКТД дей ства по от но ше ние и 
на ва ше то пред прия тие и за при ла-
га не то му в дру жес тво то не е 
необ хо ди мо да е влязло в дей ствие 
при ло же ние то на чл. 51б, ал. 4 КТ.

въз наг раж де ние. С ог лед на то ва, 
ако в кон крет ния слу чай ра бо та та 
на офи циа ле н праз ник е из вън ре-
ден труд, то из пла те но то въз наг-
раж де ние за из вън ре ден труд не се 
включ ва в брут но то тру до во въз-
наг раж де ние за из числ ява не на 
обе зще те ние то по чл. 331 КТ.

След ва да се има пред вид, че 

стра ни те по тру до вия до го вор 
има т пра во да уго варя т "по-голям 
раз мер на обе зще те ние то". Тяхна-
та "уго вор ка" мо же да се из раз ява 
в пос ти га не на съг ла сие за пет кра-
тен, шест кра тен и т.н. раз мер. 
Няма преч ка стра ни те да се уго-
воря т обе зще те ние то по чл. 331, 
ал. 2 КТ да бъ де из чис ле но и на 

ба за на ме сеч но брут но тру до во 
въз наг раж де ние, коя то да е по-бла-
гоп рия тна в срав не ние с ус та но ве-
на та в чл. 17, ал. 1 от на ред ба та, 
нап ри мер в нея да се включ ва и 
въз наг раж де ние то за из вън ре ден 
труд и др. въз наг раж де ния, из вън 
по со че ни те в чл. 17, ал. 1 НСОРЗ.

Из дейността на Федерацията
На 16.04.2010 г. в сгра да та на МÇХ се про ве де 

за се да ние от От рас ло вия съ вет за трис тран но 
сът руд ни чес тво. На не го бяха ра зис ква ни въп ро си, 
свър за ни с про ме ни в чис ле нос тта на вто рос те пен ни-
те раз по ре ди те ли с бю джет ни кре ди ти (в т.ч. Из пъл-
ни тел на аге нци я по го ри те); ин фор ма ция за бю дже та 
на струк ту ри те на МЗХ.

По зи ция та на Фе де ра ция та по от но ше ние бю дже-

та на ИАГ бяха прие ти, но въп ре ки взе ти те ре ше ния 
и до мо мен та (м. юни), ут вър ден бю джет на ИАГ не 
е пре дос та вен.

По от но ше ние про ме ни те в чис ле нос тта се прие 
да бъ дат из ра бо те ни и ут вър де ни от со циал ни те 
парт ньо ри кри те рии за под бор и оце нка, как то и 
ак туа ли за ция на длъж нос тни те ха рак те рис ти ки на 
ра бо те щи те в сис те ма та на МЗХ.
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На 20.04.2010 г. Бран шо ва ка ма ра на ра бо то да-
те ли те от "Це лу лоз но-хар тие на та про миш ле-
ност" и пред ста ви те ли те на син ди кал ни те бран-
шо ви ор га ни за ции на на цио нал но рав ни ще: 
ФСОÃСÄÏ към ÊНСБ и Фе де ра ция "Ле ка про-
миш ле ност" на ÊТ "Ïод кре па", след про ве де ни 
пре го во ри под пи са ха нов дву го ди шен Бран шов 
ко лек ти вен тру дов до го вор, в си ла от 01.04.2010 г.

Но вият до го вор има про ме не на, об лек че на от 
из лиш ни под роб нос ти струк ту ра. В не го е вклю чен 
нов раз дел: Про це ду ра за при съе дин ява не към КТД в 
дру жес тва та.

Не за ви си мо, че пре го во ри те се про веж да ха в ус ло-
вия на ико но ми чес ка кри за, поч ти не се до пус на ха 
клау зи, кои то да са по-неб ла гоп рия тни от до се га дей-
ства щи те за це лу лоз но-хар тие на та про миш ле ност.

Но вият Бран шов до го вор, заед но с пис мо то на 
ИА "ГИТ" за ре гис тра ция та му е пре дос та вен на син-
ди кал ни те ор га ни за ции и ра бо то да те ли те и е ка чен на 
сай та на Фе де ра ция та - www.fsogsdp.bg.

***
На 13.05.2010 г. еки пъ т на Фе де ра ция та про ве-

де ра бот на сре ща със син ди кал ния ак тив от Êър-
джа лий ския ре гион.

На сре ща та бяха об съж да ни ре ди ца въп ро си, 
свър за ни със со циал но-ико но ми чес ко то по ло же ние 
на ра бо те щи те в гор ско то сто панс тво. Вни ма ние то 
бе ше на со че но и към ак ти ви зи ра не на син ди кал на та 
дей ност. Ра зис ква ха се раз лич ни под хо ди за ре ша ва-
не на раз лич ни кон флик тни въп ро си.

На уча стни ци те в сре ща та бяха пре дос та ве ни 
ма те риа ли, в по мощ на син ди кал на та им ра бо та.

За да пре це ни по лез нос тта от сре ща та и да пла ну-
ва под ход ящо бъ де щи те си дей ствия, ръ ко водс тво то 
на Фе де ра ция та про ве де ано ним на ан ке та, ре зул та ти-
те от кои то са:

 на 100 % от ан ке ти ра ни те са на мне ние, че 
ра бот ни сре щи с еки па на Фе де ра ция та са по лез ни и 
доп ри насят за по-доб ро то ин фор ми ра не на син ди кал-
ния ак тив;

 27 % са убе де ни, че не е необ хо ди мо об съж да ни-
те въп ро си да се по да ват пред ва ри тел но във Фе де ра-
ция та;

 поч ти всич ки (без еди н) смятат, че об съж да ни те 
на те зи ра бот ни сре щи те ми са те зи, кои то ги ин те ре-
су ват;

 не са пред ло же ни дру ги те ми за об съж да не, 
ос вен еди н от уча стни ци те, кой то е на мне ние, че 
трябва да се об съж дат час тни слу чаи на на ру ше ние 
на тру до во то за ко но да телс тво;

 100 % от уча стни ци те не пред ла гат дру ги фор ми 
за ре гул ярен кон такт с Фе де ра ция та, ос вен до се га 
ус та но ве ни те.

На ба за на гор но то се на ла га из во да, че еки пъ т на 
Фе де ра ция та след ва да про ве де та ки ва сре щи с ак ти-
ва и в дру ги ре гио ни на стра на та.

***
На 23.06.2010 г. пред се да телят на Фе де ра ция та 

инж. Ïе тър Аб ра шев взе уча стие в ра бо та та на 

Êон сул та тив ния съ вет на Бран шо ва ка ма ра на 
дър вооб ра бот ва ща та и ме бел на та про миш ле-
ност. То ва бе ше де ве то то по ред за се да ние на уч ре де-
ния през ок том ври 2002 г. Кон сул та ти вен съ вет за 
раз ви тие на бъл гар ска та дър вооб ра бот ва ща и ме бел-
на про миш ле ност. Не го ва та глав на цел е за сил ва не и 
ин сти ту цио на ли зи ра не на диа ло га меж ду по ли ти ка-
та, биз не са и син ди ка ти те, с кое то да сти му ли ра 
прос пе ри те та на два та бран ша.

На за се да ние то се от че те нап ре дъ ка по реа ли зи ра-
не на Стра те гия та за раз ви тие на бран шо ве те дър-
вооб ра бот ва не и ме бе ли - ак ция 2013 и се одо бри ха 
прог рам ни те до ку мен ти, раз ра бо те ни и прие ти в 
рам ки те на три те дей ства щи ко ми сии: Ко ми сия 1. 
Кон ку рен тнос по соб ност и струк тур ни по доб ре ния"; 
Ко ми сия 2. "Чо веш ки ре сур си и Ко ми сия 3. "Снабдя-
ва не с дър вен ма те риал".

***
На 24.06.2010 г. се про ве де ре дов но за се да ние 

на Уп ра ви тел ния съ вет на Фе де ра ция та.
На за се да ние то бяха об съж да ни пре дим но те ми те, 

свър за ни с пен сион на та ре фор ма и но вия мо дел за 
зап ла ща не на дър жав на та ад ми нис тра ция. Пред ло же-
ни те проек ти за ста но ви ща на Фе де ра ция та бяха 
ши ро ко дис ку ти ра ни от чле но ве те на УС и прие ти с 
нап ра ве ни те до пъл не ния и из ме не ния.

УС въз ло жи на пред се да теля на Съ ве та за уп рав-
ле ние на це ле ви те со циал ни фон до ве на Фе де ра ция та 
и на ръ ко водс тво то да под готвят пред ло же ния за 
ак туа ли зи ра не на вът реш ни те на ред би, съоб ра зе но с 
нуж ди те на син ди кал ни те чле но ве и назр ява щи те 
тен ден ции. За цел та се пред виж да ши ро ко пред ва ри-
тел но до пит ва не до син ди кал ни те чле но ве.

От дел но в бю ле ти на по мес тва ме Ста но ви ще то 
за пен сион на та ре фор ма.

***
На 26.05.2010 г. се про ве де за се да ние на Êоор-

ди на цион ния съ вет на ÊНСБ. Äнев ният ред на 
за се да ние то включ ва ше:

 По зи ция на КНСБ по "Мер ки за га ран ти ра не на 
дъл гос роч на та фи нан со ва ста бил ност на бъл гар ска та 
пен сион на сис те ма и по добр ява не аде кват нос тта на 
пен сии те".

 Ана ли ти че н  док лад  за  със тоя ние то  и  проб ле-
ми те на  на дом ни те  ра бот ни ци  в  Бъл га рия.

 Срав ни те лен ана ли з на прав на та уре дба за ра бо-
та та от/на раз стоя ние в дър жа ви те член ки на Ев ро-
пей ския съюз

 Проект за на цио нал но спо ра зу ме ние меж ду 
со циал ни те парт ньо ри в Бъл га рия за въ веж да не на 
до го во ре нос ти те в ев ро пей ско то рам ко во спо ра зу ме-
ние за ра бо та от раз стоя ние.

 Ор га ни за цион ни въп ро си
В ра бо та та на КС взе уча стие и То тю Мла де нов - 

ми нис тър на тру да и со циал на та по ли ти ка, кой то 
из ло жи свое то виж да не по пен сион на та ре фор ма и 
от го во ри на ре ди ца въп ро си.

Връ че на му бе и По зи ция та на КНСБ, прие та еди-
но душ но от ко лек тив ния ор ган.


