
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
Днес 15.03.2018г. се проведе заседание на секторния съвет 

"Индустрия" към КНСБ.  
В него участваха ръководствата на  индустриалните федерации, 

членове на КНСБ: ФНСМ, СФ”МЕТАЛИЦИ”, НСФ „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО”, 
ФНСОЛП, НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ”, ФНСС, ФНСОХП, СБХН, 
СФОЕМИ 

 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Наредбата за сумирано изчисляване на 

работното време. 
2. Информация, относно План за действие за I-во полугодие по  

Безопасност и здраве при работа и екология. 
3. Разглеждане Позицията на IndustriALL Europe, относно 

изпълнението на проекта за Европейски енергиен съюз, която ще бъде 
обсъдена и приета от Изпълнителния комитет в София през м. юни 2018 г. 

4. Разни. 
 
По първа точка от Дневния ред информация изнесе националният 

секретар на КНСБ Величка Микова.  
Индустриалните федерации подробно, член по член, обсъдиха новите 

изменения в НРВПО в частта сумирано изчисляване на работното време. 
Дадени бяха редица практически примери за прилагането на 

сумираното изчисляване на работното време. 
Основните предложения, които бяха дадени от името на 

индустриалните федерации за разглеждане в комисията към МТСП са 
следните: 

 Чл. 9а – да се разпишат в наредбата начините по които 
работодателя запознава работниците и служителите с утвърдените графици. 

 Чл. 9а /ал.4/ - да се преразгледа текста за превръщането на 
нощните часове в дневни за смените, по отношение границата от 4 часа. 

 При сегашната регламентация на платения годишен отпуск 
възниква въпрос относно реда и начина на ползването му при работа на 
график и установено сумирано изчисляване на работното време. 
Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или 
сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на 
труда се ползва в работни дни по календар, а не по график на работника или 
служителя.Тази практика води до ненужно усложняване на трудовите 
отношения и технически затруднения при преструктуриране на графиците, 
което предполага извършването на нарушения от страна на работодателите. 

По втора точка от Дневния ред Информация беше изнесена от 
националният секретар на КНСБ Евгени Янев и експерта в департамента по 
БЗР на КНСБ ,Огнян Атанасов. 



След обстойно обсъждане на поднесената информация Секторният 
съвет "Индустрия" взе следните решения: 

 
РЕШЕНИЕ 1 
КНСБ и ИА ГИД да преразгледат и актуализират подписаното между 

тях споразумение и да се разпишат конкретни задължения на страните за 
обмен на информация и бърза реакция на място в предприятията, чрез 
съвместни планови и инцидентни проверки, когато има ситуация ,свързана с 
безопасните и здравословни условия на труд. 

 
РЕШЕНИЕ 2 
Във връзка с предстоящия ден /28 Април / за почитане паметта на 

загиналите работници при трудови злополуки, индустриалните федерации, 
съвместно с департамента по БЗР на КНСБ призоваваме работещите в 
предприятията да изпращат информация, свързана с проблеми по 
безопасността и условията на труд, за да се взимат превантивни мерки. 

 
РЕШЕНИЕ 3 
Тема, касаеща БЗР, на следващото заседание на секторния съвет да 

бъде дейността на службите по трудова медицина, Проекта за допълнение 
на Наредба № 3 от 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на 
службите по трудова медицина, с която да се утвърдят Стандарти за 
качество на дейността на СТМ. 

 
По трета точка от Дневния ред , Секторният съвет „Индустрия” взе 

следното решение: 
 
РЕШЕНИЕ 4 
Индустриалните федерации на КНСБ настояват Правителството на 

Република България да обезпечи целеви средства, за създаване на 
алтернативна заетост на работещите и населението в регионите , където 
предстои затваряне на въгледобивни мини, съгласно европейските 
изисквания. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на Секторния съвет „Индустрия” Валентин Вълчев. 
 
Гр. София                                                  Председател 
15.03.2018г.                                                   Секторен съвет „Индустрия” 
                                                                   Валентин Вълчев 


