ХРИСТО ЙОРДАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КНСБ В "РУСЕНСКА
КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД” АД

Антисиндикална дейност, изразяваща се в уволнение на синдикален
председател.

Председателят на ОСО на КНСБ при „Русенска корабостроителница – Запад”
АД – Христо Йорданов, е съкратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ от
03.01.2017г. По този начин грубо е нарушен чл. 333 КТ, а именно – НЕ е поискано
съгласие от съответната Синдикална Федерация.
Към момента Христо Йорданов е подал иск за възстановяване на работното
му място. Случаят е в съдебна фаза, очаква се насрочване на първо заседание до
15.03.2017г.
От 25.02.2017г. работещите в "РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД" АД, не
се допускат до работните им места, без правно обоснована заповед. Това което е
фактически известно е, че "РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД" АД, е
запечатана на 24.02.2017г. от ЧСИ, във връзка с образувано производство по
несъстоятелност.

ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА
ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ “ОГНЕБОРЕЦ”

Законодателна промяна, която поставя под съмнение
изпълнението на международни договори, по които страна е
Република България, а също и упражняването на синдикални
права.
Към днешна дата все още на дневен ред стоят изменения в
чл.243 от Закона за МВР, извършени в началото на 2015г., с които се
отнема съществуващото към момента в закона право на
присъединяване към национални синдикати на съществуващи
такива в системата на МВР.

ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА
ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ “ОГНЕБОРЕЦ”

Въпреки, че след публичното оповестяване на така създалата се ситуация в
Първия годишен доклад на Конфедерацията на независимите синдикати в
България за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд
през 2015г., случаят бе поставен многократно за обсъждане и решение пред
представители на законодателната и изпълнителна власт в България, както и пред
представители на управляващите политически партии, но все още остава
актуален и е силно притеснително, че в продължение на повече от година няма
реакция на държавните законодателни органи. Случаят е
поставен на
вниманието и на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев(по
време на неговия мандат), но за съжаление и от него няма реакция.
Текстът на ал.4 в чл.243 ЗМВР, даващ право на членство в национална
организация на работниците, е приет около 7 месеца (ДВ бр.53/юни 2014 г.)
преди да бъде отменен и заменен с обратен по съдържанието текст (без никакви
обяснения, мотиви, е отменен в началото на 2015 г.).
КНСБ счита, че тази отмяна е в противоречие с Конвенция №87 на МОТ.

ЦВЕТЕЛИНА ПАНБУКЧИЯН –
НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ КНСБ

Тя работи на длъжност „специалист обслужване на клиенти” в
Дирекция „Обслужване на клиенти”, в отдел „Център за обслужване на
клиенти” на „Енерго-про Варна” ЕООД. Уволнен синдикален деец, заради
упражняване на синдикална дейност и твърдо отстояване на синдикални
позиции. След спечелено съдебно дело за неправомерното й уволнение,
работодателят не я допуска до работно място, като издава втора заповед
за уволнението на служителката. Служителката оспорва отново
уволнението си, като го печели съдебните спорове на първите две
инстанции. На последната инстанция тя загубва делото, с мотиви на съда
за процесуални нарушения по делото.
Към настоящия момент Цветелина е завела дело в Европейският
съд по правата на човека в Страсбург.

ТОДОР ПАШОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ
В ""МОНТАЖИ" ЕАД ГР. СОФИЯ

Уволнение на синдикален председател след изтичане на действие на
Колективен трудов договор и по време на предстояща процедура за
подписването на нов такъв.

Тодор Пашов е на длъжност Заместник-главен счетоводител и
Председател на Обединена синдикална организация на КНСБ в дружество
„М” ЕАД, гр. София.
Неподписването на КТД между страните води след себе си до липсата
на социален диалог и нарушаване на императивни норми на Кодекса на
труда, до изолиране на ръководството от проблемите на хората и до
нерешаване на техните социални проблеми, а именно поставянето на тези
проблеми
довеждат
до
действията
за
незаконосъобразното
освобождаване на Председателя на ОСО на КНСБ.

