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ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ПО СТРУКТУРАТА И
СЪДЪРЖАНИЕТО

• Право на сдружаване в СО. Упражняване на синдикални права;

• Нарушения по сключването и изпълнението на колективни
трудови;
• Нарушения по работното време, почивките и отпуските
• Нарушения по здравословни и безопасни условия на труд;
• Нарушения, свързани със заплащането на труда;

• Нарушения на осигурителни права;

ПРАВО НА СДРУЖАВАНЕ.
УПРАЖНЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНИ
ПРАВА
38 СИГНАЛА! НАРЪЧНИК НА АНТИСИНДИКАЛИСТА:
• Сплашване на членове на СО;
• Изземване на молби за членство в СО ;
• Преднамерено отклоняване на желаещи да станат синдикални
членове;

• Натиск за прекратяване дейността на СО;.
• Намеса на работодател в дейността на СО;
• Неравно третиране, поради членство в СО;

• Непризнаване на синдикални права;
• Отказ от колективно договаряне със СО;
• Незачитане на СО, отказ от сътрудничество;
• Незачитане на СО от административен орган.

ПРАВО НА СДРУЖАВАНЕ.
УПРАЖНЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНИ
ПРАВА
• Тенденциозно, неблагоприятно отношение към синдикални членове;
• Преднамерено пренасочване от работодател

на членове на един

синдикат към друг, под заплаха за уволнение;
• Непризнаване на синдикално членство;
• Забрана на синдикална дейност в кметство;
• Незачитане на права на представител в Европейския работнически
съвет;
• Немотивирани уволнения на председатели на СО;
• Тормоз поради упражняване на синдикални права.

ПРАВО НА СДРУЖАВАНЕ.
УПРАЖНЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНИ
ПРАВА
АНТИСИНДИКАЛИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ, В АТАКА!!
• Груб, пещерен - в определени случаи;

• Преднамерен, целящ вредния резултат;
• Маскиран, като трудово-правни процедури;
• Тормоз и дискриминиране, поради членство в синдикални организации;
• Противопоставяне на различни синдикати;
• Обременен с мисълта за загуби от колективното трудово договаряне;

• Намеса в дейността на синдикатите.

ИЗХОД ОТ СИТУАЦИЯТА

• Политическите сили и държавни институции да осъзнаят и признаят, че
явлението е част от действителността!

• Да имат ясното съзнание, че този факт влияе върху ефективността на
възприетият законодателен модел за партньорство, отразен в практиката
на всички равнища –от предприятието през сектора, в НСТС.

• Комплекс от укрепващи в законодателен план и като спазване и практика
мерки.

НАРУШЕНИЯ ПО КОЛЕКТИВНОТО
ДОГОВАРЯНЕ

• Отказът на Държавата да зачете правото на колективно договаряне за
работещите по ЗДСл;

• Отказът на работодателите и пасивността на Държавата по отношение
развитието на нормите относно КТД в КТ;
• Действия на организациите на работодателите срещу социалния диалог и
колективно договаряне;
• Присъединителните клаузи и деструктивното въздействие на практиката

на КЗД и ВАС спрямо правото по чл.49 Конституцията!

НАРУШЕНИЯ ПО КОЛЕКТИВНОТО
ДОГОВАРЯНЕ

• Конкретните констатирани от ГИТ;
• Сигналите от наши СО и структури:

 неспазване/неизпълнение на клаузи в КТД;
 отказ за започване на преговори;

 отказ за сключване на КТД;
 други конкретни – по договаряне на клаузи по заплащане, по работно
време, по обезщетения и други.

ИЗХОД ОТ СИТУАЦИЯТА

• Усвършенствуване, развитие на системата от норми по

КТД в

съответствие с достиженията;

• Тълкуване от НС, нарочен тълкувателен закон по чл.57, ал.2 КТ;
• Система от норми в ДСл по КТД в съответствие с чл.6 от ЕСХ;
• Промяна в нагласите на бизнеса и отделните предприятия по значението
и ефектите от КТД;
• Заплащането на труда – функция от договаряне на всички равнища!

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД

• Приблизително 47% от всички установени от ГИТ за 2016г нарушения?!
• Нарушения на нормите по безопасност на работното оборудване и

технологичните процеси – 25 394 бр. или 25% от всички нарушения в
областта на ЗБУТ.
• Нарушения на нормите по хигиена на труда – 12 601 бр. или 13%.
• 2848 трудови злополуки през 2016г. Регистрирани 88 смъртни трудови
злополуки (71 от тях на работното място) и 10 трудови злополуки, довели

до инвалидност (осем от тях са станали на работното място).

НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ДАННИ ОТ ПРОВЕРЕНИ (2016 Г.) 39 395 ПРЕДПРИЯТИЯ

• Констатирани общо 212 357 нарушения!?
• 53% от всички констатирани нарушения!

• Основна група носители – микро, малки предприятия, особено в тези, в
които се извършва проверка за първи път, в (ИД): „Търговия на
дребно";

продукти";

„Ресторантьорство";

„Сухопътен

„Производство

транспорт";

„Търговия

на

хранителни

на

едро";

„Строителство на сгради"; „Растениевъдство, животновъдство и лов".

НАРУШЕНИЯ НА РЕЖИМА ЗА РАБОТНО
ВРЕМЕ

• Общо 19 432 броя от общия брой от трудовите правоотношения, т.е. 9.2%
от тях.

• Основно са в ИД: „Търговия на дребно"; „Ресторантьорство";
„Производство

на

хранителни

продукти";

„Търговия

на

едро";

„Хотелиерство"; „Дейности по охрана и разследване".
• По вид са разнообразни - по регламентиране и отчитане на работното
време; поименни графици за работа при сумираното изчисляване на

раб. време; заповеди за въведено сумирано изчисляване на раб. време;
заповеди за полагане на извънреден труд и други.

ПО СУМИРАНОТО ОТЧИТАНЕ

• Не се изравняват изработените часове, не се превръщат отработ. часове
нощен труд в дневен;

• Фиктивни графици за работа при СИРВ, не съответстват на
действително отработ. време;
• Допуска се работещите при СИРВ да полагат труд повече от 12 часа на
работна смяна;
• Поименните графици за СИРВ не се съхраняват най-малко 3 години

след края на периода,или не съответстват на законовите изисквания ;
• Графиците не се изготвят едновременно със издаването на заповедите
за въвеждането на СИРВ за целия период на отчитане.

НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС
ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА

• Стар, „брадясъл“ проблем на прехода, на демокрацията ....

• Данните от ГИТ са известни - между 30 -70 мил. лева ежегодно не се
изплащат. Няма институционална намеса и законодателна инициатива!
Освен на Омбудсмана и КНСБ!

• Очакваме от 44 Народно събрание и ново-сформираното Правителство

промени в КТ, ГПК, ЗГВРСНР, ТЗ!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Ежегодните доклади (и данни) на ГИТ не дават основание за умерения
оптимизъм в изводите по някои от групите нарушения;

• Нарушенията продължават да са много-бройни и безпардонни!

• Държавата и политиците следва да си „отворят сетивата“ за тях! И да
вземат съответните мерки.

• Ние трябва да усвоим и усъвършенствуваме позцията си на трибун за

нарушенията.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

