СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2010

1

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР – 2010 г.

Синдикалната 2010 г. несъмнено беше доминирана от отчетно изборната кампания в синдикалните организации и VІ-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ проведени в обстановка
на финансова и икономическа рецесия и напрежение в сектора.
Това определено мобилизира усилията ни да отговорим адекватно на предизвикателствата
и с необходимата степен на отговорност да откроим икономическите и социални предизвикателства.
Вътрешния организационен ресурс, координацията с останалите индустриални синдикати
и капацитета на КНСБ ни позволи да реализираме своята синдикална политика.

СИНДИКАЛНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА
НА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА
Изминалата година отбеляза устойчиво развитие на ниско равнище, което в икономиката е познато като рецесия, икономическия застой в резултат на последствията от световната
финансова и икономическа криза, което понижи равнището на производството и заетостта и
забави растежа на доходите.
По този начин не се реализираха основни благоприятни очаквания от членството на страната ни в Европейския съюз, членство, което от друга страна предизвика негативни оценки и
доби печална известност.
Макар и неокончателни, резултатите за 2010 г. потвърждават очакванията за постепенно
овладяване на икономиката в края на годината, което формира минимален ръст от 0.4% спрямо
2009 г.
63,518 млрд. лв. се очаква да бъде БВП през 2010 г., а това е почти 10 млрд. лв. по-малко
от 2009 г., и означава, че и приходната част ще бъде много по-малка – с 6,5 млрд. лв., призна
министърът на финансите Симеон Дянков. С ниво от $ 6429 БВП на човек от населението
страната ни заема 27 място от 27 членки на ЕС и ниво 55% от средното за съюза.
По предварителни оценки дефицитът по бюджета за 2010 г. ще бъде 2,8 млрд. лв. или
3,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт.
0.4% е отчетената инфлацията за декември 2010 г. по данни на НСИ. Годишната инфлация за декември 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 4.5%. Това е два пъти повече от очакваната
прогноза индексът на потребителските цени да нарасне между 2.1 и 2.2%.
Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2010 г. спрямо периода януари
– декември 2009 г. е 2.4%, което обаче не дава никаква икономическа характеристика.
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Коефициентът на заетост за населението на възраст между 15-64 навършени години е
60.6% в края на 2010 г. и е с 2.5 пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2009 година.
9.5% е коефициентът на безработица в края на годината, като в сравнение със същия
период на 2009 г. отбелязва увеличение с 2.8 пункта.
Индексът на промишленото производство за декември 2010 г. бележи спад от 3.1% в
сравнение със същия месец на предходната година.
Общият индекс на цени на производител в промишлеността през декември 2010 г. нараства
с 2.0% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2009 г. е отчетено увеличение
с 12.2%.
С над 125 х. намалява броя на заетите общо за икономиката и вероятно ще се задържи на
това ниво и през цялата 2011 г. На високо равнище се задържат трайно безработните и обезкуражените, особено тревожно е равнището на младежката безработица 16-20%.
Предприятията от химическия сектор отбелязаха спад, който не успя да се възстанови
през 2010 г. за химически продукти, торове, влакна, препарати, бои и лакове с 37.6%, за каучук
и пластмаси с 19.8% и браншовете не правят изключение в общия спад на промишлено производство, донякъде с изключение на лекарствените средства.
Върху икономиката на предприятията от химическия сектор влияние оказа редукцията
намаляването на цената на природния газ през 2010 г., с което ситуацията особено в торовите
завод беше овладяна. За съжаление икономическата логика продължава да липсва и редица
стъпки в годините не бяха предприети за диверсификацията на доставчиците и контрагентите,
за диференциацията на цената за различните консуматори, за различно третиране на обема
на потреблението и в крайна сметка за една предвидимост на цената на природния газ поне в
рамките на една година. За съжаление газовият проблем донесе негативни настроения и натиск върху „Булгаргаз“ и върху нивото на социална и доходна политика в компанията, който
да признаем определено заработи на загуба, но държавата така и не се отказа от дивидента си.
Държавната регулационна икономическа политика засяга не само нивата на цените на
природния газ, а се отнася за по-голямата част от енергийните източници. Известно е, че химическите процеси са най-големия потребител близо 35-37% от общото потребление на ел.енергия
и топлоенергия в икономиката на страната. Нека да не пренебрегваме факта, че ситуацията в
„Свилоза“, „Полимери“, торовите заводи и други предприятия, се дължи в най-голяма степен
от енергийните регулатори и равнища на цените, и не толкова от отколкото от мениджърски
политики.
В този смисъл НФТ „Химия и индустрия“ реагира и продължава да отстоява позиция
за отчитане на последствията за химическия сектор от регулационните режими на цените на
природния газ, енергийните ресурси и горивата, да не пропускаме факта, че редица алтернативни горивни инсталации използват регулирани цени на горива от „Лукойл-Нефтохим“. Така,
че през последните години с определен успех успяхме да включим тези наши предложения в
антикризисните мерки на Съвет за социални сътрудничество в икономиката през 2009-2010 г.
Регулационната политика спрямо ресурсите не касае само и единствено енергийните
източници, тя се отнася и за други природни суровини, вода дървесина и т.н.. Типичен пример
за това стана спирането на „Свилоза“ заради ценовата политика на Агенцията по горите. Натискът, който беше наложен, включително и с наше участие, стана повод макар и закъсняло,
но освобождаване на цените на отпадъчната дървесина и дървесината от санитарната сеч, за
нуждите на целулозните заводи.
НФТ „Химия и индустрия“ в съдействие с КНСБ стана инициатор за успешното разреНФТ „Химия
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шаване на възникналата конфликтна ситуация в договорните отношения между „Солвей соди“
АД и „Агрополихим“ АД, във връзка с използването на шламоотвала „Падина“, с което беше
избягната реалната опасност от спиране производствената дейност на „Агрополихим“ АД с
последваща загуба на работни места и дефицит на торове за селското стопанство. Понякога
обаче каквото сам си направиш, никой друг не можа да ти направи, затова се налага по-интензивна инвестиционна политика, удачно решение сага в условията на интензивно работещи
компания.
Друг е въпросът, защо правителството не подкрепи селскостопанските производители по
линията на фонд „Земеделие“, с което да гарантирала и ритмичната работа на торовите заводи,
които станаха потърпевши именно от тези недалновидните икономически решения. Може би
защото фонд „Земеделие“ си имаше тогава проблем с образователния ценз на шефката си.
НФТ „Химия и индустрия“ няколкократно сигнализира и настоява за специални мерки по
отношение на т.нар. от нас „китайски синдром“ т.е. антидъмпингов внос. С нивото на митата и
таксите за внос на продукция, която се произвежда в страната и нивата на цените на вносната
продукция, това на практика се явява откровен дъмпинг. Друг е въпросът, че редица потребители се опариха от „качеството“ на продукцията с ниски цени и се връщат към автентичните
производители. Митническата политика през тези години се оказа своеобразна „ябълка на
раздора“, което обаче се отразява негативно на медицинските системи на „Момина крепост“,
на каучуковите изделия на „Каучук“, Кула-ринг“, на опаковките на „Ас.крепост“, на торовете
за „Неохим“, „Агрополихим“.
Защо обръщаме особено внимание на индустриалната политика мисля, че е достатъчно
ясно. Най-ясната причина е защото става въпрос за работните ни места, за доходите ни и за
професионалната ни реализация в крайна сметка. В същото време странно защо не срещаме
подкрепа от работодателските организации в сектора, с които сме преки потърпевши като бизнес
и наемен труд. Очевидно бизнесът има по-големи резерви да реагира и да поема негативите,
отколкото наемния труд.
Защото „благодарение“ на икономическата ситуация и възникналите проблеми в сектора
бяха закрити 5600 работни места, защото символичния ръст от 7-10% на доходите нито компенсира инфлацията 2009-2010 г. нито се дължи на номинално увеличение, а на статистически
сметки за средна работни заплати и освободен ниско квалифициран персонал.

СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Икономическата криза застраши работата и бъдещето на хиляди хора и то на тези, които
най-малко са се възползвали в предходните години на излишък. Този труд, който най-често е
бил недооценен и принизяван и който имат най-малка вина за това, което се случи и се случва
в момента.
Ето защо е необходимо ежедневно да бъдат защитавани основните права по отношение
на ключови трудови стандарти, като правото на колективно трудово договаряне и свободата на
организиране и на протести.
Това отговаря на политиката на НФТ „Химия и индустрия“, която, за да преодолее работодателската пасивност, ежегодно разработва и аргументира основните параметри на колективното трудово договаряне за отделните икономически дейности и подпомага преговорите в
предприятията.
НФТ „Химия и индустрия“ прие за своя политика да разработва и прилага алтернативни
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и нестандартни механизми за развитие на социалния диалог и колективното договаряне на
равнището на сектора и предприятията.
Постигнахме споразумение и параметри за годишен препоръчителен индекс за увеличаване на работните заплати за предприятията от сектора, механизъм, който залегна и в Наредбата
за организация и договаряне на работните заплати.
В продължение на години поддържаме преговорите и подписването на споразумения за
определяне на минималните осигурителни доходи в химическия сектор и в резултат на тази
политика минималният осигурителен доход през 2006-2009 г. е увеличен със 75%, а това повишава равнищата на началните работни заплати по отделните категории персонал.
В резултат на добрата преценка на ситуацията през 2010 г. отказахме предложението на
работодателите за замразяване или незначително увеличение, в резултат на което минималните
осигурителни доходи бяха въведени по административен път с 5.6% увеличение.
Традиционно сме се придържали към гъвкава политика по отношение на колективното
договаря и не сме приемали колективния договор като единствена алтернатива, когато срещаме
неотстъпчивостта на работодателите. Споразуменията, частични споразумения или неформални
договорености дават също ефективни резултати за работниците и служителите.
Сега в сектора имаме 37 синдикални организации с действащ КТД и обхват от 7675
работници и служители, което представлява 80% от всички синдикални организации, но пък
16.7% от заетите в сектора. Ако отнесем броя на обхванатите работещи с КТД към персонала
работещ в големи и средни предприятия, то представлява 22.5%, с което се намираме в една
група с Полша, Унгария, Словакия, Чехия и др. с покритие на КТД около 20%.
В началото на 2010 г. синдикалните федерации на КНСБ подновихме своето предложение
за продължаване на действието на ал. 1 и ал. 2 на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби
на Кодекса за социално осигуряване до 31.12.2014 г. от името на своите синдикални структури
в системата на химическата индустрия, енергетиката, миннодобивната промишленост, металургията, метало индустрията и българските железници
Очевидно Правителството под натиска на бюджетната рестрикция потърси решение на
мерките за стабилизиране на пенсионната система в комплекс с поставения от нас въпрос за
продължаване на действието на ал. 1 и ал. 2 на § 4 на КСО, което очевидно не е в интерес на
справедливото искане на категорийните работници.
В края на краищата постигнахме удължаване на срока по §4 ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО за правото на работещите при първа и втора и категория труд на
ранно пенсиониране до 2014 г. в пакет с редица мерки за укрепване на пенсионната система.
Преломен момент в борбата ни беше националната подписка и Националната демонстрация на 7 октомври 2011 г., която в значителна степен допринесе за успеха.
НФТ „Химия и индустрия“ със своите структури днес протестира на Националната демонстрация заедно с тежките индустриални сектори срещу подготвения проект за изменение
и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
„Момина крепост“, „Българска роза“ – АД –Карлово, Девня варовик АД, Медика – Сандански, „Каучук“, УВЦ – Булгартрансгаз – Варна, делегатите на VІ-я конгрес или общо над 2500
работници и служители се включиха в подписката, „Кодак“, „Софарма“ и „Каучук“ участваха
в палатковия протестен лагер, „Момина крепост“, „Каучук“, „Неохим“ – АД, „Солвей-соди“,
„Агрополихим“, „Софарма“, ,,Булгартрансгаз“ и др. трябва да отдадем заслуженото внимание,
които проявиха решаващо синдикална солидарност в най-подходящия момент.
Приетите в края на 2010 г. промени в Кодекса за социално осигуряване са значителен
НФТ „Химия
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успех и предпоставка за дългоосрочна финансова стабилност на пенсионната система. Заедно
с това те бяха плод на множество компромиси и само времето ще покаже дали очакванията ще
се оправдаят. Като цяло касае се за обществено приемлив вариант на затрудняване на достъпа
до пенсионната система. Разходите на социалните фондове ще се намаляват и чрез по-строги изисквания за болничните, обезщетенията за безработица и за майчинство. Прието беше
през 2011 г. вноската за пенсионно осигуряване да се увеличи с 1,8 пункта като така също се
цели съкращаване на дефицита на Националния осигурителен институт. По-дългосрочните и
сериозни реформи включват решението за увеличаване на осигурителния стаж и пенсионната
възраст. С тези реформи се цели до края на 2016 г. дефицитът във фонд „Пенсии“ да се ликвидира, а след 2012 г. пенсията от първия и втория стълб да замества 65 на сто от дохода преди
пенсиониране. Постигането на тези цели ще изисква от всички управляващи през следващите
години политическа воля и последователни усилия за спазване на поетите ангажименти.
Дали са прави някои държавни чиновници да твърдят, че в тежките отрасли нищо съществено не е променяно, имайки предвид категорийните работници и условията за ранното
пенсиониране. Това просто не отговаря на истината и по отношение на контингента работещи
и по отношение на годините труд в тези условия, особено като имаме предвид условията на
труд, безопасността на съоръженията, предпазните средства и инвестициите в безопасни и
здравословни условия на труд.
Близо 20% или близо 10 500 е общата численост на персонала, работещ при условия
на труд, неотговарящи на хигиенните норми в предприятията от химическата промишленост
по данни за 2009 година, най-много при високи нива на шум – 50%, при неблагоприятен микроклимат – 31% , при тежко физическо натоварване работят – 16,5%, при химични агенти
в работната среда – 13,6%, при неотговарящо на санитарно хигиенните норми и изисквания
осветление – 10,8% и т.н.
Данните показват, че в химическия отрасъл едва 0,3% от проверките са извършени с
участието на представители на синдикатите и едва в 4% с участието на представители на КУТ
( ГУТ. За страната тези проценти са съответно 0,2 и 2,9%.
В значителна част от предприятията в химическата промишленост има изградени действащи КУТ/ГУТ, при смущаващия среден процент за страната 49%.
Независимо от изключително ниските цифри би могло да се направи извода, че в химическата промишленост представителите на синдикатите и КУТ ( ГУТ са значително по-активни,
отколкото в останалите отрасли. Тази тема заслужава по-нататъшно обсъждане към което ще
се върнем с работодателите още в есента на тази година.
Този извод обаче, според инспекторите от Главната инспекция по труда не скрива факта,
че и в химическата промишленост е валидна тенденцията за омаловажаване ролята на тези
колективни органи, пренебрегване задълженията на работодателите да създадат условия за
избиране или преизбиране на КУТ/ГУТ и липсата на инициатива от страна на синдикатите за
създаването на действащи такива.
С приетите позиции и решения НФТ „Химия и индустрия“ определи потребността от
активна социален диалог и синдикална политика в предприятията на основата на следните
принципи:
Баланс между интересите на бизнеса и социалния статус на работниците, за запазване
на работните места в условията на икономическата криза;
Гъвкава заетост, но с гаранции за правото на колективно договаряне, на синдикално
сдружавани и на информиране и консултиране;
НФТ „Химия
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Недопускане замразяване на работните заплати, ръст на минималните осигурителни доходи, договаряне на гъвкави схеми с възможности за увеличение на работните заплати минимум
с компенсиране на инфлацията;
Усъвършенстване на организацията на труда чрез паралелно повишаване на квалификацията и заплащането на наемния труд;
Облекчения за бизнеса успоредно със създаване на алтернативни осигурителни и социално-защитни системи;
Подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, отговарящи за
контрола по спазване на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ – РЕФОРМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Организационното развитие на синдиката и през 2010 г. продължи и предложи нови решения определени от ефективността на създадените структури и приоритетите и от кадровия и
финансовия ресурс, с който работи НФТ „Химия и индустрия“ в новите условия и реалности.
Анализът през този период изведе като приоритетен проблемът за организационното и
финансовото състояние на НФТ „Химия и индустрия“.
Продължаващата ниска събираемост на членския внос, за което „принос“ имат почти
всички, придружена с намаляване на финансовите възможности за подпомагане, консултации,
въздействие, информация и кадрови решения;
Намаляваща численост на организациите на НФТ „Химия и индустрия“ независимо от
вложения значителен ресурс, регионално или браншово присъствие;
Дейността на НФТ „Химия и индустрия“ продължава да се допълва в определена степен
по линията на международната синдикална солидарност, което няма икономическа логика;
Кадровите решения за експертно осигуряване в централния офис и регионално представителство не отговориха на планираните намерения, въпреки, че бяха подкрепени със значителен
организационен и финансов ресурс.
Намали се организационния и за съжаление и кадровия ресурс за сметка на работа в
„синдикална мрежа“ с регионално присъствие през регионалните структури на РС на КНСБ,
което страда от недостатъците на отминали стереотипи, липса на интегрирано индустриално
синдикално присъствие на регионално равнище, като бъдещата реална форма на функциониране.
Остават без необходимата подкрепа усилията ни за организационно развитие на регионално равнище и консолидация с други индустриалните синдикати, незначителни резултати
имат дейностите за експертното подпомагането на организациите през регионалните структури
на КНСБ.
Запазихме организационното решение за работа в три регионални структури, основно
като структури за реализация на общата синдикална политика, регионални инициативи, като
семинари, обучения и като организационни решения, според синдикалната практика.
Единствено активната политика на синдиката, опитът за динамично организационното
развитие и гъвкавост на синдикалните структури, информационното осигуряване, обученията и семинарите, позициите по актуални социални и икономически проблеми в значителна
степен запазват НФТ „Химия и индустрия“ като по-значимата организация на работещите в
химическия сектор.
НФТ „Химия
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Всъщност предприетите спешни действия за логичното свиване на синдиката в резултат
на недостатъчното ресурсно осигуряване създава и най-сериозният проблем, активността на
базово равнище в синдикалните организации и възможностите за влияние на синдиката там.
Организационно развитие има определящо значение за реализацията на цялостната политика на НФТ „Химия и индустрия“, и то се крепи на трите основни фактора, ефективни
структури, хора, които да работят за организацията и финансов ресурс.
Необяснима инертност обаче срещаме в работа на синдиката извън стандартите функции,
но приемаме, че този разговор трябва да продължи, за да представим чрез възможностите на
организираното членство на членовете си един допълнителен „социален пакет“. Това е обичайна
практика в почти всички синдикати в Европейския съюз, което незнайно защо не се развива у нас.
Синдикалните организации на НФТ „Химия и индустрия“ са активни, предимно по отношение на колективното договаряне и в отделни предприятия донякъде в политиката за безопасност на работното място, където има установени традиции поради спецификата на сектора.
Особени инициативи и кампании не се проявяват, може би поради естествената ресурсна
ограниченост на синдикалната дейност на равнище компания, силно съкратените работни места
и демографския профил на наемния труд.
Поддържането на специфичните функции на НФТ „Химия и индустрия“ като национален
синдикат на секторно равнище и представителството, поддържане нивото на компетенции
и кадровото осигуряване и възстановяването на синдикалното членство и привличане на
младите хора за разширяване влиянието на синдиката са трите проблема на организационното развитие не само на НФТ „Химия и индустрия“, а и на българския синдикален модел.
Организационната дискусия, с която започна подготовката за VІ-я Конгрес, потвърди
тези проблеми, които в общата кризисна ситуация макар и бавно отразява новото абсолютно
намаление на синдикалните членове.
Извършената синдикална актуализация на членството в НФТ „Химия и индустрия“,
установи членството на 47 синдикални организации и 3085 редовно отчитащи се синдикални
членове при общо 3810 членове с организации от предприятия в тежко икономическо положение или в недобра организационна кондиция.
Организационното развитие на НФТ „Химия и индустрия“ освен представителство и
участие в националния социален диалог означава и участие в европейския секторен социален
диалог, в работните групи и пленарни сесии на структурите на европейските социални партньори.
За съжаление основно поради липса на финансов и кадрови потенциал участието ни в
европейския секторен социален е ограничено до поддържане на информационни комуникации,
информиране на европейските структури за ситуацията и инициативите на синдикати.
Организационното развитие и гъвкавост в НФТ „Химия и индустрия“ трябва да продължи за разширяване на представителството на синдикалните организации, демократизиране на
структурите и участието им в общата политика, за поддържане на периодична организационна
комуникация.
Осигуряване на необходимото представителство на браншов принцип в оперативното
ръководство и подобряване на оперативността в динамичната социална и икономическа среда.
Изразяваме увереността за продължаване на консултациите и усилията за консолидация
на НФТ „Химия и индустрия“ с други синдикални формирования на базата на принципите
на европейския секторен диалог, интегриране на дейността на регионално равнище в индустриалния сектор и конкретни действия за развитие на солидарността със сродни синдикални
НФТ „Химия
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структури при реализацията на общите политики и приоритети. Не намерихме и необходимата
подкрепа и от конгресното ръководство на КНСБ.
Конгресът на синдиката е форумът, на който поглеждаме едновременно с необходимия
реализъм и критичност към миналото, с желанието да посочим предизвикателствата и приоритетите за бъдещия ни синдикален път.
Отчетно-изборната кампания на синдикалните организации през 2010 г. и VІ-я Конгрес
на НФТ „Химия и индустрия“ на 1-2 октомври 2010 г. протекоха в условия на толерантна
дискусия със синдикалните представители за основните проблеми пред синдиката и то беше
характерно за диалога, който поддържаме през последните години на регионално и браншово
равнище и в колективните органи.
VІ-ят Конгрес на НФТ „Химия индустрия“ се проведе в особен момент, в който с отчаяни усилия новите ни политически водачи се опитват да извадят икономиката от блатото на
рецесията и да акостират в някое тихо пристанище.
Липсата на фундаментални промени на ситуацията водят единствено до негативи за хората на наемния труди и тяхното положение се влошава още повече. Някои от така наречените
„антикризисни мерки“ вече доведоха до по-ниски темпове на растеж, по-високи нива на безработица, намаляване на заплатите и социалните придобивки, рязко орязване на обществените
разходи, в комплекс с призиви за още по-голяма гъвкавост на труда и на трудовия пазар.
VІ-ят Конгрес на НФТ „Химия индустрия“ се произнесе с позиция и послание за необходимите промени, които политическия елит трябва да сложи в дневния ред на икономиката,
веднъж политическата логика и цел да отговорят на очакваните на обществото за повече морал
и справедливост.
Нека да направим това което зависи от нас, ние да извървим своя път, да реализираме вътрешната организационна и функционална промяна и най-важното да променим отношението
си към собствената си съдба.
Активната политика на синдиката, опитът за динамично организационно развитие и гъвкавост на синдикалните структури, информационното осигуряване, обученията и семинарите,
позициите по актуални социални и икономически проблеми са факторите, които в значителна
степен запазват НФТ „Химия и индустрия“ като по-значимата организация на работещите в
химическия сектор.
НФТ „Химия и индустрия“ поддържа и занапред активна позиция на „отворени врати“
в социалния диалог за развитие му на секторно и браншово равнище с браншови организации
на работодатели.
Необходим е нов прочит на функционирането на системата на индустриални отношения и социален диалог с нови решения, регламентирани от европейското право за синдикално сдружаване, условия за синдикална дейност в контекста на Корпоративната социална
отговорност и правото на стачка.
Трябва да продължат усилията за консолидация на НФТ „Химия и индустрия“ с други
синдикални формирования на базата на принципите на европейския секторен диалог, интегриране на дейността на регионално равнище в индустриалния сектор и конкретни действия
за развитие на солидарността със сродни синдикални структури при реализацията на общите
политики и приоритети.
Все по-належащо става изграждането на солидарни, взаимно – спомагателни социално-защитни буфери (системи, фондове) в предприятията през системата на колективното
НФТ „Химия
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договаряне и средствата за обучение и квалификация, социалните разходи, солидарните каси,
които да поемат социални потребности и кариерно развитие в кризисни ситуации.
VІ-ят Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ осъзнава предизвикателствата в развитието
на индустриалните отношения в сектора в условията на силно социално разслоение и
нисък жизнен стандарт на наемния труд, раздробяване на икономическите субекти с ниска
заетост в малки предприятия, устойчивите равнища на „сивата икономика“ и ниския ръст на
развитие на сектора.
НФТ „Химия и индустрия“ прави поредната стъпка в посока на разширяване представителността и демократичното развитие на структурите си в полза ефективността на
организацията с новите решения, но задължително с ясни ангажимент и съпричастност.
Синдикатът има бъдеще, ако членовете вложат ресурс на основата на интересите и
потребностите на своите организации, в името на синдикалната идея и солидарност с гаранции за реализация на правата на сдружаване, синдикална дейности и колективно договаряне в
условията на интензивен социален диалог.
Една глобална социална и синдикална солидарност срещу настъплението на глобалната
икономическа и финансова безцеремонност на бизнеса – единни, солидарни, силни.

Федерален съвет, Боровец
24-26 февруари 2011 г.
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ОТЧЕТ
за изпълнението на Бюджет`2010
на НФТ „Химия и индустрия“
Неблагоприятната икономическа ситуация в страната, която засегна и дейността на
предприятията от химическия сектор дава своето отражение и върху приходите от синдикален членски внос, който е намалял на годишна база с 18 %, въпреки същият брой синдикални
членове.
Близо 50% от приходите за годината са формирани от реализирането на съвместни
проекти, реализирани през настоящата или предходни години, както и от изплатените дивиденти от ПОК „Доверие“ и СиВЗК. Тези приходи обаче нямат сигурен и ежегоден характер.
Средният размер на членската марка до 31.12.2010 г. е в размер на 1.45 лв., което отговаря на равнището от 2009 г., а също така и на брутна заплата от 354 лв., типична за например
за сектор „Каучук и пластмаси“, но не и за останалите сектори. По този параграф има 15,6%
неизпълнение на заложените стойности в началото на 2010 г..
Анализът на приходите от членски внос показват следната картина. За маркер е взет
минималният членски внос който е дължим на КНСБ от 0.37 лв./синдикален член:
Членска марка

%

Брой членове

Бр. организации

Нередовни или с/под 0.37 лв.

15.6

472

19

Отчисления между 0.38 и 1 лв.

35.7

1075

8

Отчисления над 1 лв.

48.7

1467

20

Основната дейност на синдиката погледнато в разходната ù част представлява:
• организационна дейност и синдикално обучение – 27,7%, силно повлияна от провеждането на VI-я Конгрес
• ръководно, експертно и организационно обслужване – 32.9%
• административни и стопански разходи за издръжка – 18%
• задължения към КНСБ и международно членство – 19,4%
• други, в т. ч. международни контакти – 2%
Разходите по т.нар. външно обслужване към международни, европейски и национални
структури представлява 20 % от общите разходи и те се покриват с 50% от постъпленията
през годината, срещу 1/3 от постъпленията в предходните години.
Основните икономии са реализирани в частта на заплати и възнаграждения и международни отношения, с произтичащото от това „свиване и затваряне“ на синдиката.
НФТ „Химия
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Единствения преразход е реализиран в § „Административни и стопански разходи“ и
по – специално в разходи за МПС, основно свързани с по-интензивното движение по време
на отчетно-изборната кампания и налагащите се ремонти и поддръжка.
Приходите от синдикален членски внос осигуряват едва 60% от направените разходи
и по този начин затрудняват нормалното функциониране и изпълнение на основните организационни, консултативни и защитни функции.

Решение:
Приема отчета за изпълнението на бюджет`2010 г., с необходимото актуализиране в
§ „Административни и стопански разходи“ от средствата по оперативен баланс.
Федерален съвет, Боровец
24-26 февруари 2011 г.
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СИНДИКАЛЕН ОБЗОР – 2011 г.
СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА 2011 г.
Отминалата 2011 година отрезви и най-отявлените оптимисти, колкото и малко да бяха
останали след икономическата и финансова криза от 2009. Като, че ли надеждата, която се появи
след големия трус и икономическия ръст от 2010 г. се изпари от настъпилата през 2011 г. рецесия, с ниска икономическа активност, висока цена на кредитния ресурс, висока задлъжнялост
в бизнес средата и максимална предпазливост на предприемачите.
Кои бяха вътрешно политическите и социални събития, които определиха облика на
2011 г.?
Изборите „две в едно“ през м. октомври, които бяха характерни с окончателната дифузия
на „консервативното дясно“ в обществената апатия и за сметка на политическия прагматизъм,
който пък беше приятно изненадан от голямото народно доверие. Като резултат изборите установиха пълно овладяване на институциите и структурите на политическата власт у нас. За
добро ли или не, предстои да разберем, въпреки, че не сме очаровани от първия ход на правителството след изборите да повиши екстремно пенсионната възраст.
Социалните протести през есента бяха другото запомнящо се събитие през 2011 г.,
свързани с пенсионната реформа и недоволството идващо от накърненото чувство за социална справедливост, след като бяха договорени параметрите на реформата в края на 2010 г. и
обещанието, че реформата ще бъда разсрочена във времето, за да се преодолее плавно нейната
социално цена. Така, Националната демонстрация срещу реформата на реформата отбеляза недоволството на гражданското общество, което пък определи 2011 г. като най-лошата след 1997 г.
„Индустрията е големия отсъстващ в българската икономика“, с тази констатация
през м. май министърът на икономиката откри представянето на Националната стратегия за
инвестиционните приоритетите в икономическата политика за подобряването на бизнес средата
и за устойчив растеж на българската индустрия. За икономическа политика ориентирана към
устойчив икономически растеж при запазена макроикономическа стабилност (валутен борд,
ниска инфлация и лихвени проценти) и с особен акцент върху инвестициите и увеличение на
производството. Дали ще си спомним след време за тази стратегия, или ще стане като онази
приета от едно друго правителство през 2002 г.?!
Наложиха си смени международни приоритети продиктувано от международните събития на 2011 г., които се определяха от финансовата криза в еврозоната, ветото на Холандия
за включването ни в шенгенското пространство, политическите сътресения в Близкия изток и
Северна Африка.
Лидерите на Европейския съюз договориха нов фискален пакт в края на 2011 г., гарантиращ по-строга бюджетна дисциплина, но не успяха да се споразумеят за промени в основния
договор, което означава, че договореното Споразумение може да включва само 17-те страни от
еврозоната, а за онези от останалите, които желаят да се присъединят.
НФТ „Химия
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Така надеждата на правителството, че ще осигури достъп до кредитни линии при по-облекчени условия се изпариха с последните дни на прага на Новата година.

ИКОНОМИЧЕСКА И ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Икономически растеж
За 2011 г. беше характерно, че първоначалният оптимизъм, че убедително излизаме от
кризата и вече говорим за темпове на икономически растеж, вече се смени с очакване за по-продължителна стагнация, включително рецесия, което изправя обществото пред по-дългосрочни
икономически и социални проблеми.
Растежът на икономиката през 2011 г. е слаб, като след края на 3-то тримесечие БВП е
нараснал с едва 1,6% на годишна база. В образуването на БВП приносът на промишлеността
остава сравнително стабилен спрямо равнищата от 2009-2010 г.. Очакваният растеж за 2011 г.
се очаква да не надхвърли 2%, при заложени в държавния бюджет 4,2%.
През 2011 г. спестяванията биха всички рекорди и нараснаха до 31 млрд. лв. по данни
на БНБ, което говори за растяща несигурност у потребителите, които предпочитат да заделят
пари за „черни дни“, вместо да потребяват стоки и услуги днес. България не е подмита и от
световната тенденция за все по изострящо се разслояване между бедни и богати.
Така индивидуалното потребление на населението расте от миналата година със слаби
темпове от 1,7% за първите 9 месеца от годината. Тази цифра може да нарасне предвид факте,
че около празниците в края на годината, хората са по-склонни и при възможност харчат повече
средства.
В краткосрочен план промишлеността ще продължава да бъде мотор на растежа от гледна
точка отрасловата структура на икономиката, а от гледна точка на търсенето – очакваме свиващия се принос на нетния износ на стоки и услуги да бъде подкрепен от трайно преустановяване
спада на крайното потребление и свиване на спада на инвестициите.
Предварителната информация показва, че може да се очаква забавяне на растежа на добавената стойност в промишлеността, основно в преработващата промишленост.
Индексът на цените на производител през 2011 г. нарастват с 6,5% в сравнение с 2010
година. Цените се увеличават в преработващата промишленост – със 8.9%, при производството
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.4%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – с 3.8%.
Увеличение на цените на производител спрямо 2010 г. отчитат:
• Производство на химични продукти
+ 12.9%
• Производство на лекарствени вещества и продукти
+ 0.6%
• Производство на изделия от каучук и пластмаси
+ 4.2%
• Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ
+ 3.4%

Преки чуждестранни инвестиции
По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции, в страната до ноември 2011 г., възлизат на около 740 млн. евро – 2,1% от БВП или едва 52% от привлечените
през 2010 г. средства. Най-често срещаното обяснение за сериозния отлив на инвестиции е
свързано с плащанията по вътрешно фирмените кредити в съответствие с погасителните плаНФТ „Химия
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нове, което може да се приеме и като израз на доброто финансово състояние на дружествата с
чуждестранно участие.
Намаляването на притока на ПЧИ е естествен процес в настоящата икономическа реалност,
когато става пренасочване на инвеститорския интерес от такива сфери като търговия, финанси
и строителство към промишленост и енергетика, където магат да реализират по-висока печалба,
и под условията на силно свито потребление и несигурни пазари.

Инфлация
След като натрупаната и годишната инфлация постигнаха своя максимум в началото на
годината най-висока през април: 2.7% от началто на гоината и 5.6% на годишна база, започна
тенденция на намаляване в пет поредни месеца. Въпреки дефлация в последните месеци инфлация от началото на годината е 2,1% в т.нар. малка потребителска кошница.
Нагласите на бизнеса за динамиката на продажните им цени са доста несигурни. След
рязкото поскъпване на храните и горивата през януари и февруари скочиха очакванията на
бизнеса в строителството и търговията на дребно, а след това и в услугите за покачване на
продажните цени. От средата на годината насам обаче тенденцията е низходяща и очевидно
пазарът не е в състояние да поеме растеж на цените.
По данни на НСИ годишната инфлация за 2011 г. – декември 2011 г. спрямо декември
2010 г., измерена с индекса на потребителските цени е 2.8%.

Заетост и безработица
Заетите у нас продължават да намаляват, като спадът в броя им е 3.5% до средата на годината, като тенденцията на забавянето премина в застой.
В производство на химически продукти се забелязва лек спад на заетите с близо 3%
(400 заети); в производството на изделия от каучук и пластмаси броят на заетите остава почти
непроменен, а в производството на лекарствени продукти са наети нови 250 души или 3,5%
повече. В резултат заетите в сектор Химия остават без промяна.
Икономическата активност на хората от 15 до 64 г. продължава да се свива на годишна
база, като коефициентът на икономическа активност т.е. заети и безработни, лица спрямо населението в същата възрастова група е 65.6% и е намалява спрямо 2010 г.
Безработицата нарасна до 10.9% през ноември 2011 г. по данни на Евростат и надхвърля
нивата от предходните години. За разлика от първото тримесечие обаче, когато тя нарасна на
база предходното тримесечие във всички възрастови групи с изключение на групата „55 и повече“, сега привлича вниманието ни фактът, че нарастване, макар и слабо, на база предходния
период наблюдаваме само в една група, и това е групата на възраст 35-44 години.
Броят на регистрираните безработни намалява в края на лятото и в бюрата по труда са
регистрирани 334 хиляди безработни, с което коефицент на безработица е 10,2%. Продължително безработните лица с престой на пазара на труда над една година са 37.2%. Повече от
половината от новорегистрираните безработни са освободени от частния сектор.
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение
към края 2011 г. намаляват с 10 хил., като достигат 2.19 милиона.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял
на наетите по трудово и служебно правоотношение в сектор „Преработваща промишленост“
22.7%. В същото време най-голямо намаление на наетите се наблюдава в именно в този сектор
– със 17.5 хил. по малко заети, или 3.4%.
НФТ „Химия
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Средната месечна работна заплата в страната се покачва плавно през годината и достига
през септември 2011 г. – 704 лева.
• Производство на химични продукти – 795 лв.
• Производство на лекарствени вещества и продукти – 838 лв.
• Производство на изделия от каучук и пластмаси – 560 лв.
• Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ – 1429 лв.

Политика към предприятията
Конкурентоспособността за пореден път се посочва като проблем в доклада на ЕК за
българската икономика от октомври, наред с проблемите с бюрокрацията, липсата на иновации, енергийната ефективност и транспортната инфраструктура. Сериозни пречки пред бизнеса според доклада създават високите лихви по заемите, допълнителните административни
изисквания и закъсняващите бюджетни плащания. Сътрудничеството и координацията между
изследователските институции и бизнеса все още е ограничено.
Усвояването на структурните фондове остава все още ниско в краткосрочен план. България трябва да подобри административния си капацитет и да опрости съществуващите правила
и процедури, за да ускори усвояването на фондовете във всички сектори.
Инвестиционна политика в условията на продължаващ отлив на преки чуждестранни
инвестиции предлага нова стратегия за привличането им обратно в страната. Тя предвижда
мерки като отстъпване право на строеж или предоставяне на безплатна земя, преотстъпване на
част от разходите за осигурителни плащания, намаляване с 50 на сто на предплатения в началото
на годината корпоративен данък, по-големи правомощия и отговорности за активно участие на
Агенцията за чуждестранните инвестиции в административното обслужване на инвеститорите.
В стратегия за привличането на преки чуждестранни инвестиции се определят и перспективни сектори, в които да се привличат инвестиции – електроника и електротехника, машиностроене, транспортно оборудване, химическа промишленост, аутсорсинг.
Дискусията по стратегията обръща внимание на факта, че всички стимули са насочени
към новите инвеститори, поставяйки по този начин в неравностойно положение съществуващите вече предприятия с чуждестранно участие. Единственото, което със сигурност обаче ще
привлече вниманието на инвеститорите, е подобряването на бизнес средата на основата на
ускорено и качествено административно обслужване, прозрачна и ефективна съдебна система,
стабилна и предвидима икономическа политика.

Социална политика в заетостта
Последните месеци на 2011 г. могат бъдат определени като период на значителни промени
единствено в радикализирането на реформата в социално осигурителната политика, с мотива
за недостатъчния ù потенциал за дългосрочно развитие, поради близо 1.9 млрд. лв. плащания
от републиканския бюджет към НОИ.
Естествено в условията на висока безработица проблем на осигурителната система представлява събирането на необходимите данъци и осигуровки. През 2011 година дефицитът в
бюджета на Националния осигурителен институт нарасна значително и все по-остро се поставя
въпросът за финансовата устойчивост на социалното осигуряване в България.
Има обаче голяма вероятност предвидените през миналата година реформи в социалното
осигуряване да се окажат единствено радикални, защото не решават основните проблеми на
системата, като например големия брой инвалидни пенсии, намаляване броя на осигурените
НФТ „Химия
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лица, ниските доходи и ниските осигурителни прагове, ниските осигурителни вноски, при
условие, че пенсионната възраст у нас е съотносима със средните равнища за страните от ЕС.
Ситуацията на пазара на труда е неблагоприятна, и като, че ли програмите за субсидирана
заетост и различни операции в рамките на оперативните програми са единствените мерки, с
които правителството се опитва да задържи нивото на безработицата в социално приемливи
граници и без да допусне пазарът на труда да се срине напълно в условията на криза.
Очакванията на бизнеса продължават да бъдат насочени към правителствени мерки за
гъвкави форми на заетост, насърчаване на инвестициите, условия за по-добра бизнес среда и
реформи в образованието, с цел да отговорят на нуждите на бизнеса от квалифицирана и добре
обучена работна ръка.

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Достойният труд – наша отговорност!
Темата за достоен труд в глобалната икономическа криза става все по-актуална в световен
мащаб и заплашващата депресия. Освен лавинообразната загуба на работни места, икономическата криза застрашава жизнения статус и бъдещето на милиони, чиито труд най-често е бил
недооценен и принизяван и които имат най-малка вина за това, което се случва в момента.
Кампанията 7 октомври „Достоен труд за Достоен Живот“, представлява изключителна
възможност за синдикалните организации да се мобилизират и да покажат своята решимост
да отстояват трудовите и човешки права на наемния труд.
Синдикатът има шанса да обедини усилията и да даде възможност на всеки да направи
своя избор за достойна работа, свободна реализация и правото на справедливо и достойно
заплащане.
Достойният труд е наша отговорност не само по време на кампаниите, а постоянен ангажимент към самите нас и нашите членове, нашият синдикален отговор на икономическата
и финансова криза за фундаментални реформи в полза на обществото и обикновените хора.
Другото няма смисъл.
Достойният труд се вписва в същността на синдиката, с което напомняме за себе си и своите искания за почтен и достоен труд, за качествени работни места и справедливо заплащане,
без да е необходимо да преоткриваме света.
Независимо, че навсякъде и във всичко има нещо различно, нещо уникално и специфично
Синдикатът споделя основните ценностите, свързани с достойния труд, които трябва да
бъдат защитавани ежедневно:
• Основните права – дискриминацията, равенство между половете, стреса на работното
място, равнопоставеността, насилствения труд, трафика на хора, детския труд;
• Ключовите трудови стандарти – правото на колективно трудово договаряне и свободата
на организиране, и на протест;
• Законовите гаранции – за свобода на словото, спазването на закони и постигнатите споразумения, за непримиримост към сива икономика, за здраве и безопасност на работното
място, за социална сигурност и защита срещу бедността.
Всичко това, което можем да постигнем със механизмите на социалният диалог и всичко
това, което можем да загубим, ако сме толерантни и безразлични към глобалното настъпление
на алчността и арогантността.
НФТ „Химия
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НФТ „Химия и индустрия“ поставя тези ценности в основите на синдикалните ценност
и споделя усилията за защита на достойния труд.
В рамките на последните години се забелязва, че икономическият растеж не винаги автоматично води до по-голяма заетост, дори обратното. Все по-голямо разпространение намират
временна заетост, договори с подизпълнители и по-голяма неформална заетост. В името на все
по-висока конкурентноспособност, традиционната заетост бива заменяна с непълна заетост, с
договори за обслужване и временна заетост, наемане на чуждестранни работници или нерегламентирани самонаети работници.
Правителствата все повече се колаборират с позициите на работодателските организации,
с оправданията, че сегашната икономическа и финансова криза ще се отрази върху качеството и
количеството на заетостта. В името на конкурентоспособност компаниите предприемат действия
и планове, за да избегнат загубите по важни поръчки и да осигурят обслужването на клиентите
в дългосрочен план. А всичко това се отразява безответно върху заетостта с непълната заетост,
назначаване на работници с временни договори и поддържани на ниски доходи.
Достойният труд е наша отговорност и не можем да бъдем наивни, че бизнеса ще подтисне
своята лакомия, защото той не може да живее по друг начин, защото първите жертви винаги
ще са сред едни и същи групи, но този път при разделението на работниците, цената ще бъде
трудовата солидарност и организираните синдикални действия.
Не случайно в средата на 2011 г. КНСБ зададе в обществото и на управляващите неудобните въпроси, кой и защо внушава, че Директива 2008/104/ЕО изисква от България да урежда в
трудово правни норми такъв режим на възникване на трудово правоотношение? Предвижданите
промени в КТ освен заплаха за сигурност на хората на труда, спрямо колективните икономически
и социални интереси, представлява откровена и реална възможности, които се откриват пред
бизнеса, за спекулация с хората и труда им. Благодарение на тази намеса и активното участие
в хармонизирането на текстовете на Директивата, голяма част от капаните бяха премахнати в
полза на наемните работници.
Затова нашата синдикална политика трябва да отчита някои за нас изключително важни
принципи:
• Ограничаване и предотвратяване въвеждането на временната и несигурна работа, където
това е възможно, или да съдействаме временните договори да се заменят с постоянни
чрез колективното договаряне;
• Привличане и организиране на всички работници в синдиката в рамките на компаниите, с цел да се ограничаване на дискриминацията, на сивата икономика, на заетите без
договори, срещу осигуряването на минимални заплати, ограничаване на работещите за
подизпълнители и временно наети на рутинни дейности и осигуряване на безопасност
и здраве на работното място като приоритет в специфични условия на труд;
• Осигуряване на еднакви правни основания и секторни регулации по отношение на
заплатите, работното време и трудовите отношения, задължителни условия за всички
правила, и действащи договори и гарантиране на правата и еднаквите възможности по
отношение на наемането, заплащането, заетостта и професионалното развитие;
• Достойно заплащане за достойна работа и постоянен трудов договор за всеки са човешки права, а развитие на социално-осигурителните системи трябва да допринесе за
достатъчно заплащане и защита от бедност, в т.ч. и ранно пенсиониране на работещите
в рискова и специфична среда.

НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

18

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2011

Социалният диалог за запазване и развитие на заетостта
Без съмнение най-тежкият проблем на икономическата политика понастоящем е изключително високото равнище на безработица. Очевидно е, че безработицата е структурна и
неравномерно разпределена между вид работа и квалификация, между браншове и региони.
По-специално, безработицата е подчертано висока сред ниско квалифицираната работна
ръка, близо 50% от безработните са с ниска или без квалификация. Това определя насоката на
мерките за насърчаване на заетостта по отношение на по-задълбочено обучение, възможностите
за мобилност между сектори и региони и на квалификациите. Не без значение за развитието на
заетостта играят и възможностите на бизнеса и политиките на заплащане, които да отговарят
на особеностите и на категориите труд.
Като важна причина за масовата безработица се посочва липсата на гъвкавост, с която
труда реагира на структурните промени, последствие с нарастващата глобализация. Но липсата
на адекватно заплащане, съществуването на т.нар. работещи бедни и отбягването на бизнеса
от „социално отговорното преструктуриране“ обезкуражават труда и не бива да бъдат пренебрегвани.
В тази връзка НФТ „Химия и индустрия“ полага усилия да включи в дневния ред на синдиката въпросът за социалния диалог за запазване и развитие на заетостта.
В условията на глобалната и отворена икономика, шансът компаниите да не се променя
за продължителен период от време е нереален, по скоро обратното е вярно.
Развитието на сектора в последните години дава редица негативни примери в това отношение, от закриването на големите химически комплекси в началото на прехода, сега „Полимери“,
К-н дядо Никола“, „Кодак – графикс“ по отношение на вторичното преструктуриране. В случая
не става въпрос за конюнктурните колебания каквито се проявиха в торовата промишленост
например.
Познаването на реалните заплахи в сектора, би определило и насоките на влияние чрез
формите на социалния диалог, а те са ни известни поне на пръв поглед – демографските проблеми на квалифицираната работна ръка, „изтичането на мозъци“ на квалифициран персонал
извън страната, недостига на инвестиционен ресурс за иновации и развитие.
В тази среда възможностите не са особено много, въпреки поредния опит на поредното
правителство да очертае Стратегията на инвестиционната политика, ориентирани основно в
развитието на т.нар. индустриални клъстери (комплекси), незнайно защо разрушени по време на
приватизацията в химическия сектор. Привличането на квалифицирани кадри е друга възможност, която може да намери реализация в сектора в условията на добро заплащане и адекватен
„социален пакет“, който работодателите биха искали да си спестят.
В същото време потенциала от усвояването на средства по европейски програми за развитие за проекти в областта на конкурентоспособност не е особено голям. По-скоро икономически и данъчни политика биха подпомогнали и стимулирали бизнеса към капиталови разходи,
инвестиционни проекти и внедряване.
Без да претендираме за водещ фактор в политиките по заетостта за синдиката е особено
важно инвестирането в професионална квалификация за запазване на потенциала и заетостта
и сигурността на работното място, въпрос, който ще се задълбочи с увеличаването на т.нар.
трудов живот и работа.
Повишаването на професионалната квалификация за нас има и друг аспект в добрите
практики и форми на обучение за подобряване на адаптивността на заетите, отново с цел съхраняване на заетостта.
НФТ „Химия
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И не на последно място това да се извършва в условията на социален диалог и сътрудничество, чрез формите на колективното договаряне и конкретните програми за развитие на
заетостта.
Преструктурирането може да наложи организационната промяна и да доведе до цялостно
редуциране на персонала с влияние не само в мултинационалните и големите организации, но
и малките и средни предприятия. Концентрирането на вниманието в големите предприятия, за
сметка на споменатото преструктуриране в малките, е познато като „тихо преструктуриране"
Ако реформата се свързва с извършването на определени процеси, то социално отговорното
преструктуриране предполага цялостно управляем процес, включващ една очаквана промяна и
последствията от нея, особено по отношение на работната ръка при което да пристъпим към:
• Конкретно разглеждане на алтернативи за намаляване на последици от промяната, като
например съкращения;
• Устойчиви и компетентни решения за тези промени чрез конструктивен, задълбочен и
продължителен диалог между социалните партньори и заинтересуваните страни;
• Оценка на последиците и процеса на промяната.
• Едновременно с това преструктурирането може да засегне отделния работник, при което
синдиката да разполага с инструменти за въздействие:
• Социален пакет при промяна на трудовото отношение;
• Предпенсионни схеми;
• Обучение, преквалификация и алтернативна заетост;
• Подбор и оценка на личните качества.
Запазването и развитието на заетостта е сравнително подценяван приоритет за синдиката,
който трябва да намери своя отговор.
С определена доза несигурност, може да се очаква, че заетост през 2011 г. достигна определен минимум в сектора и ще поддържа общата тенденция, която се наблюдава в промишлеността още от началото на 2010 г.
Без сериозни основания за скорошно и рязко подобряване на ситуацията на пазар се
очаква да спре спада в заетостта и да започне слабо повишение, въпреки, че регистрираната
безработица се задържи над 9%.
Определено икономическата криза беше използвана за разширяване гъвкавостта на пазара
на труда и прилагането на гъвкави схеми на непълно работно време, но това не трябва да става
едностранно и само за сметка на инвестициите в човешки ресурс и пасивни мерки на пазара
на труда.
Синдикатът през 2011 г. подготви свои позиции и предприе мерки да работи в посока
от приоритетно запазване на работните места в периода на възстановяване към създаване на
устойчива и качествена заетост след кризата.

Отговорно към безопасността и здравето на работното място
От 28 април до 8 май 2011 г. НФТ „Химия и индустрия“ обяви синдикална акция в химическия сектор под надслов „Отговорно към безопасността и здравето на работното място“
като важна отговорност и приоритет на синдикалната политика.
Основни партньори в синдикалната акция са социалните партньори в предприятията
– синдикалните съвети, представителите и длъжностните лица по безопасност и здраве при
работа и работодателите.
НФТ „Химия
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Партньори на НФТ „Химия и индустрия“ са работодателските организации в химическия сектор, за които дейността по безопасност и здраве на работното място е отговорност и
приоритет.
Към идеите и целите на синдикалната акция са привлечени и представителите на Отрасловия съвет по условия на труд в химическия сектор.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в химическата индустрия
е традиция, важна отговорност и приоритет на синдикалната политика на НФТ „Химия и индустрия“.
Продължава тенденцията към намаляване броя на работещите, пострадали при трудови
злополуки в т. ч. на тежките трудови злополуки и смъртните.
Близо 20% или близо 10500 е общата численост на персонала работещ при условия на труд,
неотговарящи на хигиенните норми в предприятията от химическата промишленост, най-много
при високи нива на шум – 50%, при неблагоприятен микроклимат – 31% , при тежко физическо
натоварване работят – 16,5%, при химични агенти в работната среда – 13,6%, при осветление
неотговарящо на санитарно хигиенните норми и изисквания – 10,8% и т.н.
Химическият сектор има значително по-активните представителите на синдиката в КУТ /
ГУТ, но това не скриват факта, че и тук е валидна тенденцията за омаловажаване ролята на социалния диалог, липсата на съвместни инициативи и условия за ефективното им функциониране.
Едва 0,3% от проверките на контролните органите са извършени с участието на представители
на синдикатите и едва в 4% с участието на представители на КУТ / ГУТ.
Това се отнася и за спорадичните заседания на Отрасловия съвет по условия на труд в
сектора за анализ на тенденциите в предприятия по спазването на изискванията на трудовото
законодателство и подпомагане на социалните партньори за привеждане условията на труд в
съответствие с нормите.
Положителната промяна за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на работещите в химическия сектор касае предимно големите предприятия и предприятията,
в които стандартите за добра производствена практика са безкомпромисни, докато малките и
средните предприятия бавно преоценяват своето почти негативно отношение към тези отговорности.
Необходима е съществена промяна в отношението на работодатели и работещи към безопасността и здравето при работа, ако искаме като социални партньори да постигнем по добри
резултати в тази област, като ограничим трудовия травматизъм в сектора и установи политика
за безопасност и здраве на работното място като неотменна част от социалния диалог.
Основната цел на синдикалната акция е да повиши вниманието към състоянието и политиката на компанията и на социалния диалог за безопасни и здравословни условия на труд.
Синдикалната акция да открои важните потребности, които да осигурят организационно
и технически мерките за подобряване на работната среда и да поддържат равнището на безопасност и хигиена на труда.
Синдикалната акция да предвиди мерки за повишаване на компетенциите на работническите представители и отговорността на работниците и служителите за спазване и прилагане
на нормите и правилата за безопасен труд.
Синдикалната акция да отвори и да представи синдиката и ръководството като социално
отговорна компанията към въпросите на безопасността на работното място и екологията на
околната средата пред обществеността, средствата за информация и партньорите.
НФТ „Химия
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Необходимо е отношението на работодатели и работещи към безопасността и здравето
при работа и политика за безопасност и здраве на работното място да стане неотменна част от
социалния диалог.
В инструментариума на синдикалната акция предложихме на синдикалните представители
да реализират традиционни и оригинални инициативи.
През тези дни на подходящи места в предприятията предложихме да се проведе гласуване
в подкрепа на синдикалната акция и допитване до работниците за проблемите и предложения
за подобряване безопасността и хигиената на работното място.
НФТ „Химия и индустрия“ провежда акцията и в подкрепа на усилията на работодателските организации в областта на безопасността и здравето при работа в установяването на
стандартите на добрата производствена практика и инициативата „Отговорност и грижа“.
Управителният съвет обсъди информация с оценката на резултатите от акцията по условия на труд и прецени потребността от отпечатването на рекламни и пропагандни брошури
по безопасност и здраве при работа в сектора, финансирани от Фонд „Условия на труд“, които
при възможност идеята да реализираме през 2012 г.
В изпълнение на договореностите за сътрудничество получихме одобрението и на ИА
„Главна инспекция по труда“, с които в дух на толерантност, експертност и отговорност да допринесем за безопасността и опазване на живота и здравето на работещите в химическия сектор.
Синдикалната акция беше отразена в сайта на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ където всеки можеше да представи своята инициатива на работното място и да участва в анкетата
„Кризата е възможност, да отделим повече време за подобряване на условията на труд и хигиената на работното място!?
На браншовата консултативна среща на 5 май 2011 г. в София, НФТ „Химия и индустрия“
представи основните цели на акцията на Българската камара на химическата промишленост
на БСК и има съгласие да бъде свикан ОС по условия на труд в химическата промишленост, за
да се обсъдят съвместни инициативи и действия, като в резултат да бъдат отпечатани брошури
и/или материали по темата безопасни условия на труд.
В отговор на възстановените партньорски отношения НФТ „Химия и индустрия“ прие
поканата на Българската камара на химическата промишленост да участва в семинар на тема
„REACH, CLP и RESPONSIBLE CARE, в българската химическа промишленост“, който се
проведе в София , Централ Форум хотел на 28 и 29 Юни, 2011 г.
Целта на семинара беше обучение и широка обмяна на опит на национално и Европейско
ниво за прилагането на регламентите за безопасна употреба на химикали REACH и CLP, за
отчитането, ползата и развитието на инициативата RESPONSIBLE CARE в химическия сектор.
Управителният съвет даде своята оценка за синдикалната акция „Отговорно към безопасността и здравето на работното място“ и да предложи акцията да стане ежегодна с необходимите
брошури и символи за безопасност на работното място.
В края на м. март в рамките на Проект 2008/108471 „Здравословни, безопасни и екологични условия на труд, България“ в София се проведе Заключителната международна
конференция „Подобрен социален диалог по безопасност и здраве чрез сътрудничество между
Норвегия и България“ с основен партньор КНСБ.
Целта на тази конференцията беше да представи резултатите от двугодишния проект по
БЗУТ, финансиран по Норвежката програма за сътрудничество, по който беше изградена Мрежа
на комитетите по условия на труд в здравеопазването, енергетиката, металургията, строителНФТ „Химия
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ството, транспорта и морския транспорт и бяха проведени изследвания, семинари, тристранни
работни срещи, конференции и др., представени на Интернет страницата на проекта.
Всъщност нашето участие в Заключителната конференция имаше за цел включване в
проекта на следващ етап.

Пенсионната реформа – драма в две действия
С направените в края на 2010 г. изменения и допълнения в КСО, на практика се прие
плавното повишаване на изискванията за трудов стаж, а от 2021 г. и на възрастта. Удължи се и
срока на действие на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби до края на 2014 г.
Първо, в края на м. май 2011 г. Конституционният съд отмени § 4а от направените промени,
което не засегна правата за получаване на пенсии на категорийните работници, а единствено
превеждането на техните средства от професионалните фондове в НОИ.
Индивидуалните партиди на категорийните работници бяха възстановени, осигурителните
вноски за съответните работници и служители от първа и втора категория продължават и за
напред да постъпват по тях и беше възстановено задължението за превеждане на натрупаните
след 31 май т.г. средства по тях във фонд „Пенсии“, в случай, че лицата по §4 се възползват от
правото си на ранно пенсиониране.
Запазиха се условията по §4 от КСО за възникване правото на професионална пенсия за
ранно пенсиониране до края на 2014 г., където се изисква определен минимален стаж в съответната категория, при навършването на определена възраст и определените точки.
Ако лицата се възползват от ранното пенсиониране до края на 2014 г. пенсионните
фондове ще прехвърлят натрупаните средства по техните партиди след 30 май 2011 г. в
НОИ, от където ще им бъде изплатена пенсията.
Ако лицата не се възползват от правото си на ранно пенсиониране до края на 2014 г.
НОИ ще преведе прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд и постъпилите
до 18 юни 2011 г. осигурителни вноски за тях, по сметката на професионалния пенсионен фонд.
За нас съществени остават три въпроса, първо, да се запази правото на ранно пенсиониране на „категорийните работници“, второ, размерът на средствата натрупани от
вноските на тези хора да осигурява достойно съществуване и трето, доходността на пенсионните дружества и капиталовата адекватност на тези средства да бъдат гарантирани.
В средата на годината Управителният съвет предприе предварително обсъждане на въпроса
ранно пенсиониране свързано с категорийните работници и направи някои изводи в посока, че
системата на втория пенсионен или т.нар. професионален стълб страда от сериозни недостатъци
и обсъди възможни решения произтичащи от практиката и законовата рамка, които ще бъдат
актуални и след 2014 г.:
• „Проблемът“ ранно пенсиониране е необходимо може би да получи друга правна
регламентация, отколкото да се полагат неимоверни усилия да се подобрява неговото
съществуване. Европейската практика на различните системи за ранно пенсиониране
имат една важна характеристика, която като правило изисква по-ранно освобождаване от
работа, от което пък произтича и загуба на трудовото възнаграждение. За този период
лицата получават не пълен размер на пенсията си;
• Удължаването на срока на действие на § 4 няма да даде приемлив размер на заместващата пенсия, която ще изплащат професионалните фондове на лицето. Ако това е така
възниква въпросът, докога капиталовия стълб ще се прелива в солидарния стълб и ще
черпи по-рано права от там?
НФТ „Химия
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• Натрупванията по индивидуалните партиди в пенсионните фондове, от които ще се
извършва плащането на заместваща пенсия, показват, че сумите могат да осигурят
единствено допълваща пенсия към основния пенсионен стълб, което ни препраща
към сегашната схема на „срочната пенсия“ от НОИ като вече 11 годишно „временно
решение”;
Изненадващо след изборите през м. октомври 2011 г. сагата „пенсионна реформа“ продължи, след оценката на финансовия министър, че взетите решения са недостатъчни и не ни
представят достатъчно радикални по отношение на реформите.
Европейската комисия всъщност препоръчва на България да постигне по-висока „ефективна пенсионна възраст“, което е доста по-различно от механичното повишаване на пенсионната
възраст, а по-скоро означава активна заетост, създаване на работни места и устойчива политика
за повишаване на доходите, с което да могат да се подобрят приходите на системата.
Така след безрезултатни консултации и неотстъпчивост на правителството на 30 ноември
2011 г. двете синдикални централи КНСБ и КТ „Подкрепа“ проведоха една от най-големите
Национални демонстрации в историята на индустриалните конфликти от времето на прехода,
което да покаже на депутатите от ГЕРБ решителното неодобрение на подготвяните мерки за
повишаване възрастта за пенсиониране за всички категории работещи.
Разчетите на финансовото министерство показаха, че с тези мерки ще са спестят от неизплатени пенсии, а не от увеличат приходи, 30 млн. лв., при 300 млн. дефицит на пенсионния
фонд и 1.9 млрд. лв. плащания от републиканския бюджет към НОИ. Ако не беше жалко, може
би щеше да бъде смешно.
В нарушение на постигнатото споразумение от 2010 г., пренебрегвайки несъгласието на
социалните партньори и техните рационални предложения, Правителството и парламентарната група на ГЕРБ прие промени в КСО, с които от 2012 г. беше дадено началото на голямата
оттегляне на пенсионната система от нейните ползватели.
Управителният съвет прие Обръщение, с което израза категоричното несъгласие с едностранните шокови терапии, подготвяне с промените в пенсионната система, в нарушение на
договорените параметри на Националното споразумение за пенсионна реформа.
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
							

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на своите синдикални членове и структури в химическия сектор, НФТ „Химия
и индустрия“ – КНСБ изразява категоричното несъгласие с едностранните шокови терапии,
НФТ „Химия
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приети с промените в пенсионната система, в нарушение на договорените през 2010 г. параметри на Националното споразумение за пенсионна реформа.
С участието си в преговорите и договарянето на параметрите на промяната през 2010 г.
нашият синдикат стана своеобразен гарант за социалния мир и за обществения договор
за промените в пенсионната реформа, който вчера на 8 декември 2011 г. беше едностранно
нарушен.
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ протестира срещу посегателството върху честно
завоювани права, срещу „затварянето“ на достъпа до пенсионната система, срещу отдалечаване на възможността за пенсиониране на „категорийните“ работници, оставили
здравето си в тежките индустрии.
Считаме предложените мерки за неприемливи, те не лекуват системата, те имат алтернатива в предложенията на КНСБ, те противопоставят едни социални групи на други
и залагат конфликт за сметка на следващите поколения.
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ подкрепя и участва в протестните действия срещу
действията за орязване на права и плащането на социалната цена единствено от обикновените български граждани.
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ призовава отговорните институции и фактори у нас
за оттегляне на едностранните и неприемливи за хората на труда и за обществото решения, в
името на отговорни преговори и търсене на алтернативни дългосрочни решения. Нека в навечерието на Коледа, светли помисли да направляват усилията и делата ни!
Управителен съвет, 9 декември 2011 г., София

СЕКТОРНИ И БРАНШОВИ ПАРАМЕТРИ
НА КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕГОВОРИ
Националните преговори по доходите
През месец март 2011 г. КС на КНСБ одобри комплекс от предложения за необходими мерки и политики в подкрепа на доходите на населението, с оглед овладяване стръмното спадане на
покупателната способност, респективно жизненото равнище, както и подобряване вътрешното
търсене като инструмент за борба с кризисните явления. Припомняме накратко тези мерки:
• Стартиране на преговори с работодателските организации по определяне на препоръчителния индекс за нарастване на работните заплати в реалния сектор;
• Компенсиране на заплатите в бюджетния сектор със средногодишната инфлация за 2009
и 2010 г. – 5.3%, както и с натрупаната за първо полугодие на настоящата година;
• Увеличаване на МРЗ от 240 на 290 лв., повишаване на минималната пенсия от 136,08 лв.
на 159,50 лв., увеличаване на социалната пенсия от 100,86 лв. на 105,50 лв.;
• Увеличаване размера на семейните помощи за деца по ЗСПД от 35 на 45 лв.
Бяха проведени редица заседания на Комисията към НСТС, на които практически не се
състоя задълбочена и експертна работа, а се правеха свободни коментари върху синдикалните
предложения най-общо и се акцентираше върху невъзможността и вредността от увеличаване
на минималната работна заплата. Без особени аргументи и в отсъствие на всякакви официални
НФТ „Химия
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писмени разчети в крайна сметка вместо предложените 290 лв., Правителството възприе 270
лв., а вместо от 1 юли, определи датата 1 септември.
По останалите елементи на синдикалното предложение конкретни разговори и преговори
практически нямаше. Що касае пенсиите без каквото и да е обсъждане на варианти в публичното пространство се лансира увеличението на размерът на добавките към вдовишките пенсии.
• Като цяло КНСБ оцени като крайно незадоволителни резултатите от хода на преговорите
по доходите и това е следствие от упорития и единен отпор на работодатели и правителство, най-вече Министерство на финансите.
След повече от 5-месечни обсъждания на тристранно равнище и поредица аргументирани
позиции и целенасочени експертни разработки от страна на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за необходимостта от ръст на МРЗ, беше огласено намерението на министър-председателя за повишение
на минималната работна заплата на 270 лв.
След няколко месечни колебания получихме и отказа на национално представителните
работодателски организации от договаряне на национален препоръчителен минимален индекс
за нарастване на заплатите. Със това становище национално представителните работодателски
организации прехвърлиха възможността за договаряне на такива индекси на браншово равнище.
В тази ситуация КНСБ изрази становище, че ще настоява за договаряне с представителите на бизнеса на браншови индекси за нарастване на заплатите там, където икономическите
разчети позволяват това, при отчитане на четирите основни показателя – производителност на
труда, инфлация, конкурентоспособност и социално-осигурителна и данъчна тежест.
Като ориентир в преговорите може да се ползват индикатори като натрупана инфлация
2009 – 2010 г. от 5.3%, производителност на труда от близо 6,5% и положителен бизнес климат
по отношение на фискалната и осигурителната данъчна тежест.

Консултациите с работодателски организации в сектора
Заявените намерения за повишаване на доходите в пакета от антикризисни мерки станаха
основа на преговорите в работната група по доходите и социалната политика. В основата на
преговорите залегнаха предложенията за предприемане на мерки и политики в подкрепа на
доходите и социалните плащания в условията на криза и растяща инфлация.
На първо място, да стартират национални преговори с работодателските структури за определяне на препоръчителния индекс за нарастване на работните заплати в реалния сектор през
2011 г. по познатите вече известни фактори за производителност, инфлация и бизнес – климат.
На второ място, увеличение на минималната работна заплата така, че нетният ù размер
да покрие официалната линия на бедност от 211 лв.
На трето място, преговори между социалните партньори от браншовите представителни
структури за определяне на препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати в съответния сектор по известните фактори и критерии.
На четвърто място, преговори между социалните партньори на национално представителните браншови структури, за определяне на минимална работна заплата за бранша, минимални
часови ставки и/или минимални (начални) работни заплати по категории персонал, по подобие
на договарянето на минималните осигурителни доходи.
Във връзка с това на консултативната среща на браншово равнище проведена на 5 май
2011 г. в гр. София НФТ „Химия и индустрия“ проведе обсъждане и размени мнения и позиции
по въпросите по доходите на заетите с Българската камара на химическата промишленост на
БСК, относно:
НФТ „Химия
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99 определянето на минимална работна заплата за бранша и/или минимални (начални)
работни заплати по категории персонал;
99 договарянето на минимални часови ставки по браншове и/или категории персонал;
99 определяне на препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати в съответния
сектор/бранш.
99подновяване на преговорите за сключване на браншов КТД за химическия сектор;
Покана за консултации по тези въпроси беше отправена и към останалите по-значими
представителни организации на работодателите – Българската асоциация на генеричните производители и Българската асоциация по парфюмерия, козметика и етерични масла. На тези покани
се отзоваха традиционно и единствено представителите на Българска камара на химическата
промишленост (БКХП) към БСК.
Представителите на БКХП изразиха готовност да преговорят за постигане на споразумение
за годишния индекс за нарастването на работните заплати, следствие на решенията по политиката по доходите в НСТС, които те биха приели като препоръчителни равнища за сектора.
Подобна позиция от страна на партньорите беше изразена и по отношение на възможностите за договаряне на минимални заплати по браншове, за които те не са в състояние да поемат
ангажименти, а единствено биха се ограничили до съгласуването на препоръчителни стойности.
Поставен беше и е въпросът да се проведат консултации за възможностите за подписване
на Браншов рамков колективен договор.
В основата на подготвения проект поставихме разработения назад във времето ОКТД за
химическа промишленост. Същият този ОКТД резултат от проекта на НИПА и МОТ, който
остана неподписан през 2005 г., поради отказа на работодателите, с мотива, че не са „единствената представителна организация в сектора“.
Усилията на двете федерации тогава да привлечем към преговорите и другите (общо 7 на
брой) представителни организации на работодателите, не се увенча с успех и до споразумение
за тяхно участие и преговори така и не се стигна.
В допълнение, след отговора на МТСП, че в преговорите и подписването на браншовите
КТД трябва да участват „всички представителни организации“, проектът за браншов КТД за
химическата промишленост пропадна окончателно, поради фактическата невъзможност това
да се случи.
Така всъщност се стигна до подписването на Социалния пакт за химическата промишленост, в което постигнахме договореност за:
• „Продължаване на усилията и търсене на нови възможности за сключването на браншови
колективни договори в химическия сектор, при отчитане на интересите на страните по
този пакт; и
• Насърчаване на колективното договаряне между работодателите и синдикалните представители в предприятията от химическия сектор за постигане на баланс между развитието на бизнеса и наемния труд;
Настоящото Рамково споразумение си поставя именно такива цели.
Предвид формàта на страните по Споразумението и въпреки, че проектът няма характер
на Отраслов/Браншов колективен трудов договор, той като рамка, насоки и принципи, цели да
подпомогне и ориентира социалните партньори в колективните преговори в предприятията,
според специфичните условия и интереси.
В продължение на съвместните усилия за развитие на индустриалните отношения и на
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социалния диалог в химическия сектор в съответствие с Пакта за социалното сътрудничество,
предложихме проекта на Национално рамково споразумение по колективното договаряне в
химическия сектор.
Националното рамково споразумение е изготвен и съгласуван съвместен проект на НФТ
„Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ в качеството им представителни
синдикални организации и в съответствие с проведените с Българската камара на химическата
промишленост консултации за възможностите за развитие на колективното договаряне в химическия сектор.
Въпреки, че проектът няма характер на Отраслов/Браншов колективен трудов договор
той беше одобрен от Федералния съвет на 8 октомври 2011 г. , като рамка, насоки и принципи,
които да подпомогнат социалните партньори в колективните преговори в предприятията, според
специфичните интереси на бизнеса и наемния труд:
• Присъединителна вноска или солидарен бонус, който отчитане приноса на членовете
на синдикалната организация за уреждане на трудовите отношение в дух на социален
диалог и сътрудничество;
• Съгласие на страните, че ще уреждат трудовите и социалните отношения в предприятието с колективни трудови договори и споразумения;
• Развитие на системите за информиране и консултиране и участие на синдиката в подготовката на вътрешната уредба за запазване и алтернативна заетост, за организация на
труда и вътрешния трудов ред;
• Разписване на система за оценка и заплащане на труда при спазване на минималните
равнища на заплащане с минималните осигурителни доходи и ежегодни преговори за
индексиране на работните заплати;
• Гаранция за правото на организирана синдикална дейност и съдействия с условия за
синдикална дейност.
Очакваме в началото на м. февруари да проведем първите консултации по обхвата, вида
и съдържанието на Споразумението, по някои процедурни или други въпроси на представителността и действието на Споразумението, които да подпомогнат ефективното провеждане
на преговорите по същество.
С решението си в средата на 2011 г. Управителният съвет прие да продължи усилията си
в политика по доходите за :да се произнесе по следните въпроси, като съобразим, че на този
етап няма окончателно решение по тези въпроси от НСТС:
• Споразумение за препоръчителен индекс на нарастване на работните заплати в съответния сектор/бранш;
• Споразумение за ръста на минималните осигурителни доходи 2011/2012 г. с опция да
станат начални/минимални работни заплати за категориите персонал за съответната
икономическа дейност;

Договарянето на минималните осигурителни прагове за 2012 г.
Във връзка със старта на бюджетната процедура за 2012 година, преговорите за определяне
на Минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни
групи професии стартираха през м. септември 2011 г.
В насоките и разчетите на Министерство на труда и социалната политика в Националния
съвет за тристранно сътрудничество по повод обсъждането на политиката по доходите и догоНФТ „Химия
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варянето на препоръчителния индекс за ръста на работните заплати бяха представени разчети
за 2011 г. в размер на ръст от 11.18 – 11.50%.
• При прогнозна инфлацията в размер от 3,3%, ръст на БВП от 4,1% и
• Задържане на размера и разпределението 60:40 на данъчната тежест и на максималният
размер на осигурителен доход от 2000 лв. за периода 2012-2014 г.
В същото време за периода май 2010 г. – април 2011 г. средният осигурителен доход за
икономическите дейности от химическия сектор се е увеличил с 8,59%, а Националният статистически институт отчита инфлация за този период от 4,8%.
Минималната работна заплата от 1 септември 2011 г. се увеличава на 270 лв., което представлява увеличение от 12,5% спрямо досега действащата.
Управителният съвет одобри позиция за нарастване на МОД за 2012 г. в диапазона 8,59%
– 12,5%, като се вземат предвид конкретните условия във всяка една икономическа дейност
и разпределението в категориите персонал, но не по-малко от диапазона от 5 – 10%. Това на
практика представлява фиксиране на минималните осигурителни прагове на нови, формално
постигнати вече равнища.
Междувременно проведохме консултации с колегите от НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“,
във връзка с постигането на обща позиция за ръста на минималните осигурителни доходи
за 2012 г. приехме, че ако страните не могат да постигнат споразумение, то ще се прилага
административно увеличение със средния процент на договорените в другите браншове
споразумения.
Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост, счете за
неприемливо промяната на минималните осигурителни прагове за 2012 г. като се основа на
собствената си оценка за състоянието на отделните фирми в бранша и несигурната и динамична
икономическа среда с мотиви:
• В големите фирми, повечето от които са част от големи мултинационални компании
възнагражденията на работниците и служителите значително надхвърлят определените
минимални осигурителни прагове и повишаването им не би оказало въздействие върху
размера на осигуровките, плащани от тях;
• Повишаването на минималните осигурителни прагове ще засегне повече малките и средни фирми, които се борят за оцеляване и в по-голямата си част все още не са преодолели
последствията от стагнацията през изминалите две години. В тези фирми заплащането
е сравнително близко до нивото на тези прагове и допълнителното им повишаване в
условията на очертаващата се неблагоприятна икономическа среда вероятно ще доведе
или до съкращаване на работни места или до влизане в сивия сектор;
• Не считаме като икономически правилно административното налагане на минимални
осигурителни прагове по икономически дейности. Всяка фирма в зависимост от икономическото си състояние и переспективи на развитие следва да може да определя сама
разходите си за труд, ако искаме повече фирми да оцелеят и да се запазят максимално
количество работни места.
В заключение на бюджетната процедура на фонд обществено осигуряване, МТСП внесе
предложение за увеличение на минималните осигурителни доходи за 2012 г. с 4.8% за икономическите дейност, в които не бяха постигнати Споразумения между социалните партньори,
утвърдено след това и от НС.
НФТ „Химия
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Препоръчителният индекс за ръст на работните заплати за 2012 г.
Договарянето на препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати в реалният
сектор през 2011 г. беше поставено в преговорите през април – юни 2011 г. в НСТС.
След проведените безуспешни консултации и срещи работодателите предложиха този индекс ще бъде договарян на национално браншово равнище. В последствие това беше изразено
и в официална позиция на БСК.
НФТ „Химия и индустрия“ инициира бипартитни консултации с работодателските организации за договаряне на препоръчителни индекси за нарастване на работните заплати за
2012 г., на които се отзова единствено БКХП.
От своя страна Министерството на труда и социалната политика представи разчети и
оценки за развитието на българската икономика през 2011 г., очакванията са за нарастване на
заетостта и на производителността на труда.
В резултата на това експертните разчети на Министерството на труда и социалната политика предложи два варианта за увеличение на работните заплати в реалният сектор през 2011 г.
в размер съответно на 11,07% и 11,67%.
Тези проценти отчитат ръста на производителността на труда, инфлацията за 2010 г.,
общата оценка за подобряване на конкурентно способността, чрез съвкупният индекс на конкурентоспособност за 2010 г. и облекченията в данъчно осигурителните задължения.
Изнесените данни приети с решение 246 на Министерски съвет от 15.04.2011 г., също
така представят положителни макроикономически тенденции за периода 2012 – 2014 г. Очакванията са за намаляване на размера на инфлацията и на ръст на номиналното изражение на
БВП от 7% през 2012 г.
Наред с това ще бъде запазен размерът на данъчното облагане за периода 2012–2014 г.
Данните за промишленото производство през първо полугодие на 2011 г. показват тенденция на нарастване производството в 4-те икономически дейности на химическия сектор – в
КИД19 с 20% , в КИД20 с 15%, в КИД21 с 12% и в КИД22 също с 12%.
При запазване на заетостта за периода регистрираме реален ръст на производителността
на труда в браншовете средно със средно 10-15%, като се има предвид, че равнищата от края
на 2008 г. бяха възстановени в края на 2010 г.
Данните за конкурентноспособността на икономиката в началото на 2011 г. по данни на
МТСП бележат ръст от 2.7%, а бизнес климата в страна имат индекс от 1.1 до 2.0 в промишлеността, като за химическия сектор индексът е в горния диапазон на тези стойности и се очаква
да се запази през 2012 г.
Инфлационните очаквания за 2012 г. остават високи в рамките на 3.3-4.6%.
Използвайки методиката на МТСП за разчетите за индекса на ръста на работните заплати
по отношение на ръста на добавената стойност, инфлацията и положителния бизнес климат,
Управителният съвет подкрепи препоръчителен индекс за ръст на работните заплата за 2012 г.
в химическия сектор от 10.8 до 12.8%, който да се прилага диференцирано в браншовете на
сектора, като ориентировъчни браншови параметри в колективното договаряне за 2012 г.
С решението си на 8 октомври 2011 г. Федералният съвет откри синдикалната акция кампанията по колективното трудово договаряне в синдикалните организации за 2012 г.
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СИНДИКАЛНА АКЦИЯ
ПО
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ
ЗА СИГУРНОСТ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА
ЗА СПРАВЕДЛИВО И ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ
ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗА ЗАЩИТЕНИ ТРУДОВИ, СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ПРАВА

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
В началото на 2011 г. Управителният съвет обсъди анализа на анкетата на потребностите, в която взеха участие повече от една трета от синдикалните организации на НФТ „Химия.
Темите, които събраха най-голяма популярност са:
• Социално осигуряване и пенсионна реформа – разгледана на Федералния съвет през м.
Февруари, а по-късно обсъден от Управителен съвет след промяната на пенсионната
реформа в края на 2011 г.
• Колективно договаряне и умението да преговаряме – разгледана на Федералния съвет
през м. октомври
• Разяснителни семинари за участие в европейските програми – разгледана на Федералния
съвет през м. февруари, както и на Управителен съвет през м. ноември с участието на
представители от Агенция по заетостта.
Чрез анкетата се установи, че в 75% от синдикалните организации има подписано
Споразумение/КТД, с което се осигурява участието на синдикални членове в обучения,
семинари и други синдикални прояви, но въпреки това в повечето форуми и прояви организирани от НФТ „Химия и индустрия“ взеха участие не повече от половината поканени
организации.
За разлика от предходната година, когато 68% не считаха за необходимо учредяване на
взаимно спомагателни, социално разпределителни фондове или фондове за социални подпомагане за синдикални членове, тенденцията се промени в течението на 2011 г., може би под
влиянието на по-неблагоприятното икономическо състояние и социален статус.
2011 г. бе натоварена и с очаквания за интензивен социален диалог с работодателските
организации по възможно най-широк кръг въпроси.

Браншовите събрания на синдикалните организации май – юни 2011 г.
Укрепване на синдикалното присъствие и влияние в химическия сектор беше поставено
като цел на проведените браншови събрание, наред с подобряването на подготовка на синдикалните представители в рамките на проекта „Разширяване на синдикалното членство в предприятията“ с финансовата подкрепа на норвежкия синдикат „Industrie Energie“. През 2011 г.
бяха проведени три събрания:
• Браншово събрание на синдикалните представители от „Булгартрансгаз“ – ЕАД – 26-28
май – Варна
• Браншово събрание на синдикалните представители от бранш лекарствени средства,
каучук и пластмаси – 3-4 юни – Бобошево
НФТ „Химия
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• Браншово събрание на синдикалните представители от бранш химия на 17 – 18 юни в
Трявна.
По време на тях, участниците разгледаха следните теми:
• Актуална синдикална политика през 2011 г
• Обучение по ключови компетенции на синдикалните представители –„Лидерство и
работа в екип“.
В браншовите събранията през 2011 г. участие взеха 47 представители на 24 синдикални
организации от НФТ”Химия и индустрия, но това се едва половината от предвидените участници!
Синдикалните представители считат, че събранията са съобразени с актуалните проблеми
и очаквания на участниците и оценяват обучението като важен фактор не само за повишаване на
знанията и мотивацията на синдикалните представители, но и за организационно укрепване на
синдикалните структури и включване на повече млади хора и нови синдикални представители.
Споделя се необходимостта от обучение за младите и нови синдикални членове, както и
обученията да имат по-голяма практическа насоченост и да бъдат съобразени с дейността им
като синдикални активисти.

Кампанията на КНСБ: „ТВОИТЕ ПРАВА“
Националната кампания на КНСБ – „Правата на всеки са права на всички“ започна на 9
май 2011 г. с представянето на пакет от законодателни предложения на КНСБ целящи подобряване защитата на труда и синдикалното движение.
В рамките на кампанията бяха организирани:
• дискусионни форуми за социалният диалог;
• целеви срещи с парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, Синята коалиция и БСП;
• информационно-образователни програми за учащи в училищата;
• посещения в предприятия от химическия сектор в „Неохим“ АД – гр. Димитровград,
„Солвей-соди“ АД – гр. Девня, „Агрополихим“ АД – гр. Девня, „Асенова крепост“ АД
– гр. Асеновград;
Като част от цялостната кампания активност прояви и Младежки форум ХХІ в. – КНСБ,
на музикалните фестивали в Каварна, Разлог и Бургас, проведе мажоретно шествие в Шумен
с раздаване на листовки, акция в Морската градина на Варна, както в Пловдив и София.
На 7 октомври – Световния ден за достоен труд – ръководството на КНСБ внесе в Народното събрание събраните по време на кампанията 105 160 подписа, в подкрепа на законодателните промени – за защита правото на сдружаване, гарантиране на вземанията при забавени и
неизплатени заплати, по-доброто регулиране на колективните трудови договори и правото на
стачка.

Актуално организационно състояние на НФТ „Химия и индустрия“
През 2011 г. НФТ „Химия и индустрия“ запазва броя на синдикалните организации 47 и
численост в рамките на 3010 – 3025 синдикални членове. В браншов аспект това изглежда така:
• Химически вещества, продукти и препарати – 1472 от 13202 заети;
• Каучукови и пластмасови изделия – 636 от 21081 заети;
• Пренос и дистрибуция на природен газ и горива – 560 от 1585 заети;
НФТ „Химия
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• Лекарствени средства и продукти – 359 от 7425 заети;
НФТ „Химия и индустрия“ обхваща едва 7,5% от работещите в сектор „Химия“, като това
се дължи основно на наличието на безброй малки и микро фирми, в които реално няма как
да се осъществи синдикално членство и представителство. На практика в посочените по-горе
браншове на сектора има не повече от 145 предприятия с над 50 заети, с численост около 25
хиляди работещи, което и в случая означава не повече от 12% синдикално присъствие.
С прегледа на организационното състояние на синдиката, отбелязваме липсата на ръст
на членството в края на годината, независимо от усилията в изпълнението на програмата „Разширяване на синдикалното влияние и привличане на нови членове в синдикалните организации“ през 2011 г. Въпреки, че в част от организациите са привлечени нови членове, то в други
членството е намаляло с почти толкова.
В тежко състояние се намират редица синдикални организации, някои от тях сме фиксирали с численост от 5 души – минимумът, необходим за участие в синдикалното преброяване.
¾¾Химически вещества, продукти и препарати
– „Полимери“ – АД – Девня – 5;
– „Свилоза“ – АД – Свищов – 5;
– „Колора“ – АД – София – 23;
¾¾Каучукови и пластмасови изделия;
– „Капитан дядо Никола“ – АД – Габрово – 65;
– „Кула – Ринг“ – АД – Кула – 53;
– „Пиринпласт“ – АД – Гоце Делчев – 5;
– „Пластмасови изделия“ – АД – Средец – 5;
¾¾Пренос и дистрибуция на природен газ и горива;
– „Балкангаз – 2000“ – АД – Ботевград – 13;
– „Петрол“ – Пловдив – 11;
¾¾Лекарствени средства и продукти;
– „Ветпром“ – АД – Радомир – 5;
– „Медика“ – АД – Сандански – 5;
– „Б. роза – Севтополис“ – АД – Казанлък – 5;
Причините за състоянието на тези организации са различни, но тези причини могат да
бъде групирани по следния начин:
• Организации, които на практика не осъществяват никаква организационна дейност и не
провеждат колективни преговори;
• Организации, които поддържат определен социален диалог, но синдикалните членове
не изпълняват финансовите си критерии за членство;
• Организации, които се намират в предприятия с тежки финансово-икономически и производствени проблеми, в които няма условия за поддържането в организационна кондиция;
• Организации, които са поставени в изолация и при дистанциране на работодателите от
социален диалог, постепенно са загубили членство, мотивация и смисъл;
Проучванията и посещенията на място, които извършваме, въпреки нежеланието на нашите синдикални представители, понякога показва вътрешни проблеми в организациите, напр. в
„Максам – България”“ – АД – Габрово, където след преструктурирането на дружеството то се
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разделя на „Експан“ – АД и на „Максам – СЕ – България“ – АД – Смядово. Междувременно от
преструктурирането на дружеството се поражда социално напрежение и недоволство, породени
от липсата на достатъчно информация и изискванията на новите чуждестранни собственици. В
резултат на това сме загубили близо 50 синдикални членове, половината, от които в Смядово
са изградили секция на „Подкрепа“.
Под заплахата за закриване на завода си в София през 2012 г. са и членовете ни в „Кодак
график комюникейшънс“ – АД, поради тежкото икономическо състояние на компанията –
майка в САЩ, където по искане на синдикалните представители се намесваме и подпомагаме
организацията. Независимо от неясното бъдеще на дружеството организацията нараства от 9
на 57 членове.
Предстоящите посещения в предприятията, планираната кампания „Синдикатът при теб“
през 2012 г. и т.нар. синдикално преброяване предстои да установи действителното организационно положение и шансовете за възстановяване на синдикалните организации и техния
преговорен капацитет.

Програма „Разширяване на синдикалното членство“ 2011 г.
2011 г. не доведе до реална промяна в условията на силно социално разслоение и нисък
жизнен стандарт, ниско ниво на заетост в малки предприятия и устойчиво високи равнища на
„сива икономика“ и „социален дъмпинг“. Наред с това ограничения социален диалог е далеч от
европейските стандарти и практики на индустриална демокрация. Бавното навлизане на млади
хора в синдикалните организации, закъснелите реформи на синдикалния модел на организационни структури, осъзнаване на потребността от политическа активност и място на синдиката в
обществото продължават да бъдат другите предизвикателство пред синдиката, а както се вижда
промени и реформи не се предвиждат.
Укрепване и разширяване на синдикалното членство, развитие на социалния диалог и
колективното договаряне и подготовка на синдикалните представители бяха формулираните
основни цели на програмата за разширяването на синдикалното членство
В изпълнението на тези цели бяха подготвени 2 агитацинни материала – по Колективно
трудово договаряне и Безопасни условия на труд, както презентации и други помощни материали.
Бяха организиране и проведени:
• Обучението по ключови компетенции на синдикалните представители – „Мотивация
за синдикално членство“ и „Успешна комуникация“ на Федералния съвет на 24-25
февруари 2011 г.;
• Синдикалната акция „Отговорно към безопасността и здравето на работното място“ – 28
април – 8 май 2011 г.;
• Браншовите събрания на синдикалните представители проведени през май – юни 2011 г.
• Синдикалната акция „Колективният трудов договор поле за постигане на икономическите
и социални интереси“ на Федералния съвет на 6-8 октомври 2011 г.
Управителният съвет на НФТ „Химия и индустрия“ проведен през месец ноември, оцени като положителни подготвените материали и проведените обучения в рамките на проекта.
Като неуспех може да се определи, че едва малко над половината синдикални организации
взеха активно участие в проекта, а и не се достигна до реално увеличение на членската маса
в НФТ „Химия и индустрия“. По тази причина се споделя необходимостта от по-чести срещи
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на ръководството на федерацията със синдикалните представители и членове на синдикалните
съвети по места, което би подпомогнало и тяхната дейност.

Обученията по индустриални отношения и ключови компетенции
В рамките на проект BG051-PO 001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“ на КНСБ от НФТ „Химия и индустрия“ са обучени четирима
преподаватели по „индустриалните отношения“ и един преподавател по ключови компетенции.
През 2011 г.стартира и кампанията за обучение синдикални представители по проект
BG051-PO 001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“
на КНСБ по ключови компетенции и по професия „Сътрудник по управление на индустриалните отношения“. Обучението за основните членове на КНСБ предвижда сформирането на
група от 30 обучаеми по специалност „Индустриални отношения“, като обучението за сектор
„Добивна и химическа промишленост“ стартира през м. септември 2011 г.. В него участие
взеха 18 представители от НФТ „Химия и индустрия“ преминавайки през обучение по модул 3
„Икономика на труда“.
През 2011 г. са проведени две обучения на синдикални представители от НФТ „Химия и
индустрия“ по ключови компетенции, в рамките на проекта на КНСБ, като бяха обучени общо
39 участници по следните теми „Управление на промяната“, „Работа в интеркултурна среда“
и „Лидерство“.

Предпочитани теми и приоритети за обучения през 2012 г.
В края на 2011 г., за поредна година, бе направено анкетно проучване сред членовете на
НФТ „Химия и индустрия“, относно техните нагласи за предпочитаните теми и въпроси,
които да бъдат застъпени през 2012 г.:
• Повишаване на мотивацията за членство в синдиката – основни ценности на синдикализма, единство и солидарност – политическата активност на синдиката
• Ролята на колективните преговори за нова синдикална мотивация – социални и солидарни
синдикални сметки, каси и синдикални бонуси, ВСК – принципи, учредяване и ползи
(тема към която не бе проявен особен интерес през 2010 г.)
• Стратегии и практики в развитието на съвременно синдикално движение и на индустриалните отношения.
• Изследване и представяне на чуждестранен ( европейски опит и добри практики в колективното договаряне, заплащането на труда, социални бонуси, ранно пенсиониране и др.
Естествено се появиха и редица теми, към които синдикалният актив не проявява интерес
към днешна дата, но предвид динамиката на съвременната икономика, може да се очаква някоя
от тези теми да стане актуална през 2013 г.:
• Обучение за представители по информиране и консултиране – приложение и практика
на Директива 14/2002 ЕС
• Състояние и перспективи за развитие на социалния диалог в сектора
• Ролята на синдикатите за гарантирана равнопоставеност на половете в труда
Единствено активното присъствие на синдиката, информационното осигуряване, обученията и семинарите, позициите по актуални социални и икономически проблеми в значителна
степен запазват НФТ „Химия и индустрия“ като значима организация на работещите в химическия сектор.
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Организационното развитие има определящо значение за реализацията на цялостната
политика на НФТ „Химия и индустрия“ и се крепи на ефективни структури, хора и финансов ресурс и опитът за динамично организационното развитие и гъвкавост на синдикалните
структури.
Предприетите в предишния мандат спешни действия за организационно свиване на
синдиката поради недостатъчното ресурсно и кадрово осигуряване създаде и най-сериозния
проблем, ниската активност на базово равнище в синдикалните организации в условията на
ниско регионална активност и възможности за влияние.
Федералният координационен съвет в голяма степен изчерпа възможностите си за реално
присъствие и представителство на интересите на членове и логично прерасна в общо събрание на синдикалните организации, като основен колективен и ръководен органи в рамките на
конгресния период.
С решенията си VІ-я конгрес преодоля симптомите на управление от функционерски тип
и в значителна степен съхрани демократичните принципи на организацията.
Федералният съвет осигури присъствието и представителството на всички синдикални
организации основни членове на НФТ „Химия и индустрия“, с пълномощията на пряката
демокрация да участва в изработването на основните политики, документи и решения на
синдиката.
На 24 февруари 2011 г. НФТ „Химия и индустрия“ проведе първото общо събрание на Федералния съвет в к.к. Боровец. В дневния ред на Федералният съвет бяха включени за обсъждане
и решение обзора на дейността на НФТ „Химия и индустрия“ през 2010 г., отчет за изпълнението на бюджета на НФТ „Химия и индустрия“ за 2010 г., доклада на ФКК, бюджета на НФТ
„Химия и индустрия“ за 2011 г., информация за легитимността на синдикалните организации
за първо полугодие на 2011 г. и актуализацията на организационния състав на НФТ „Химия и
индустрия“, актуализация на вътрешно организационните и финансовите документи на НФТ
„Химия и индустрия“ след промените в Устава, програмата на НФТ „Химия и индустрия“ за
2011 г. и проекта за международно синдикално сътрудничество с Нордическата индустриална
федерация
На 6-8 октомври 2011 г. в гр. София, Панчарево НФТ „Химия и индустрия“ проведе второто
общо събрание на Федералния съвет за анализ на изпълнението на дейностите по програмата
„Разширяване на синдикалното влияние и провличане на нови членство в синдикалните организации“, стартирането на годишната кампания по колективно трудово договаряне в синдикалните
организации за 2012 г., минимални осигурителни доходи 2012 г., препоръчителния индекс за
ръст на работните заплати 2012 г., възможности за браншови колективни преговори и договаряне, рамково споразумение за химическия сектор, основните параметри на бюджет`2012 г. на
НФТ „Химия и индустрия“, и проект на Програма на НФТ „Химия и индустрия“ за 2012 г. и
развитие на проекта за международно синдикално сътрудничество.
VІ-я конгрес отчете разширяването на оперативните функции на Председателството
и с взетите на конгреса решения то логично прерасна в Управителен съвет, със сполучливо
комбиниране на браншовото представителство като колективен орган за оперативно и текущо
ръководство.
Управителният съвет проведе 6 заседания през 2011 г., значително повече от първоначалните ни намерения, което беше предизвикано от актуалната практика и динамичната социално
– икономическа обстановка през годината. Управителният съвет е взел 32 основни и над 60
детайлни ръководни решения. Невъзможно е разбира се да ги изброяваме, но бихме могли да
ги систематизирали в няколко направления:
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• Свикване и подготовка на основните документи и материали за общото събрание на
Федералния съвет;
• Позиции и становища по актуални социално икономически въпроси на синдикалната
практика – пенсионната реформа, минималните осигурителни прагове;
• Секторни и браншови въпроси, синдикални акции по безопасност и здраве на работното
място, по колективните преговори;
• Организационно състояние, представителност и легитимност, членски внос, бюджетни
и финансови въпроси.

Синдикалният отговор на глобализацията – създаването на глобална
и Европейска индустриални федерации набира скорост
Създаването на нова глобална индустриална федерация получи силен тласък на проведената на 25 май 2011 г. в Женева съвместна среща, където изпълнителните комитети на IMFICEM-ITGLWF ясно потвърдиха целта обединението.
Глобалната федерация ще има 55 млн. членове и ще обедини работници от текстилния
сектор, конфекцията, каучук и пластмаси, фармация, химия, миньори, енергетици, автомобилен
сектор, металоработници, високите технологии и др.
Целта е да се създаде силна и единна федерация, която да отстоява трудовите права в
повече страни по света и да гарантира нормални условия на труд.
Срещата на изпълнителните комитети очерта новите структури – новата индустриална
федерация ще има президент, трима вицепрезиденти, генерален секретар, трима заместник
главни секретари и Изпълнителен комитет с най-малко 30% жени в състава си. Регионалните
структури ще продължат да съществуват, като ще имат за цел да въвеждат на местно ниво,
вземайки предвид регионалните особености, глобалните политики и решения.
Одобрение по обединението бе получено от Изпълнителния комитет на Международната
федерация от текстила и конфекцията – ITGLWF през септември, от конгреса на ICEM през
ноември в Буенос Айрес, и от ръководният комитет на IMF в началото на декември 2011 г..
Дания ще бъде домакин на учредителния конгрес на новата Международна индустриална
федерация в периода 18 – 20 юни 2012 г. в Копенхаген.
Огледални процеси се развиват и на европейско равнище за обединение на европейските
федерации на работници от текстилния сектор и конфекцията, химията, миньори, енергетици,
и металоработниците.
Обединителният конгрес на новата европейска федерация е насрочен на 14 май 2012 г. в
Брюксел.
Федерален съвет,
Боровец, 29-31 март 2012 г.
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ОТЧЕТ
за изпълнението на бюджета на
НФТ „Химия и индустрия“ за 2011 г.
Управителният съвет на заседанието си през м. февруари прие отчета на бюджет`2011 г. с
необходимите промени, анализира изпълнението и тенденции и предлага направените изводи
и оценки на вниманието на Федералния съвет на днешното годишно заседание.
Всъщност очакваното изпълнение на бюджета беше обсъдено от Федералния съвет през
м.октомври така и от Управителния съвет в края на 2011 г. предварителното като установена
практика, която позволява текущо и периодично финансовите въпроси на НФТ„Химия и индустрия“ да бъдат поставяни на вниманието на ръководните и контролните органи.
За първи път от години постъпленията в бюджета нарастват, както спрямо 2010 г. така и
спрямо разчета за 2011 г. В действителност става въпрос за около 2 % ръст, но все пак факт.
Бюджетът се изпълнява и поради умерените и реалистични очаквания за постъпленията, и
поради фиксирания макар и минимален ръст на доходите.
Смятаме, че изпълнението на бюджета се дължи и на повишената ангажираността и отговорността на основните членове, в резултат на по-активната политика на синдиката, на подобрата информираност и най-вече на възможността за пряко участие на всички синдикални
представители при обсъждането и формирането на политиките на синдиката.
Надяваме се, че влияние оказва и новия стил на работа на органите на НФТ„Химия и
индустрия“ и участието на всички организации във Федералния съвет, в браншовите събрания
и другите специализирани обучения и семинари и от там при формирането на общите политики
в областта на колективното договаряне, обмена на добри практики, повишаване капацитета на
синдикалните представители.
Подробен отчет на дейността на НФТ„Химия и индустрия“ сме направили в синдикалния обзор на 2011 г., затова тук ще се спрем повече на числата, които отразяват тези дейности.

Структурата на приходите
В структурата на приходите преходният остатък от 2010 г. формира над 40 % от общите
приходи за 2011 г., както и приходите от членския внос, които са също около 40%.
Приходите от съвместни проекти по линия на международна солидарност, двустранни
семинари, проекти на КНСБ са 15%. Тези приходи намаляват на половина, основно поради
пропуснатото финансиране по европейски проект и очаквани средства, които ще постъпят
през настоящата година.
В перото други приходи има изплатени дивиденти от ПОК „Доверие“ и други възстановени средства, които формират остатък от 5%.
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Основна характеристика на постъпленията от членския внос е средната месечна членска
вноска на един синдикален член възлиза на 1.39 лв., от които 0.39 лв. са за сметка на КНСБ.
Средната месечна членска вноска на един синдикален член е изчислен на базата на числеността
на НФТ„Химия и индустрия“, която се запазва през 2011 г., както и на постъпленията през 2011 г.
Това отговаря на 375 лв. нетна работна заплата на един синдикален член, при средна работна заплата в сектор химия 720 лв., лекарствени средства – 850 лв., каучук и пластмаси – 450
лв. и газообразни горива – 1100 лв. Получава се една нереалистична разлика между средните
доходи, които ползваме като информация от НОИ и реалните постъпления, разлика, която няма
логично обяснение и това не е от сега. Така например, ако изчислим средния осигурителен
доход на един хипотетичен синдикален член в НФТ „Химия и индустрия“ може ще бъде 739
лв. и от него приспаднем осигуровки и данъци, то индивидуалният членски внос се получава
2.30 лв. и това са уставните 50%. Вероятно върху това влияят и някои редовно нередовни организации, но все пак разлика от 1.00 лв. е необяснима.
Запазва се тенденцията и през 2011 г. постъпленията от членския внос да могат да осигурят единствено минималната вноска за КНСБ от 0.39 лв., която се очаква през 2012 г. на стане
0.40 лв.
Става въпрос не за 15% отчисления, които по Устав се дължат към КНСБ, а за фиксиран
минимум, който със средната вноска на постъпленията от 1.35, всъщност можем да покрием
единствено този минимум.

Структурата на разходите
¾¾От гледна точка на структурата на разходите 55% са за основната дейност на НФТ
„Химия и индустрия“, разходите за външни организации – национално и международно членство представляват близо 15%, а оперативния резерв се подържа вече втора
година в рамките на около 1/3 от общите средства на организацията. Разходите за
основната дейност на НФТ„Химия и индустрия“ имат следната структура:
• За организационна дейност и синдикално обучение – 36,0% – основно за заседанията
Федералните съвети, браншовите събрания, семинар и обучения;
• За ръководно, експертно и организационно обслужване – 45%;
• За административни и стопански разходи за издръжка – 18%
¾¾Разходите за външно обслужване – членство в международни, европейски и национални
структури има следната структура:
• Членство в КНСБ, вноска за международното членство на КНСБ и вноска за стачен
фонд – 88%, а това представлява 30% от приходите от членския внос идващ от синдикалните организации.
• Членство в международни организации – 12%;
Общо разходите за основна дейност са изпълнени на 92%, с неусвоени средства основно
в частта административна и стопанска дейност и международни отношения.
Всъщност погледнато от структурна гледна точка приходите от синдикален членски внос
осигуряват около 60% от разходите и ако не са осигуряват външни приходи, то това би затруднило функционирането и изпълнението на основните организационни и експертни функции
на синдиката.
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Оганизационно състояние, легитимност и представителност
Както беше отбелязано в раздела за организационното състояние и развитие на
НФТ„Химия и индустрия“ запазва броя на синдикалните организации на 46 и численост
в рамките на 3010 – 3025 синдикални членове. Това се потвърждава от информационните
карти, които получихме за първи път от близо 2/3 от организациите.
НФТ„Химия и индустрия“ обхваща 7,5% от работещите в сектор „Химия“, показател
близък до средния процент на синдикално членство в КНСБ. На практика в сектора има не
повече от 145 предприятия с над 50 заети, с численост около 25 хиляди работещи, което и в
случая означава не повече от 12% синдикално присъствие в тях.
По отношение на програмата „Разширяване на синдикалното влияние и привличане
на нови членове в синдикалните организации“ трябва да отбележим липсата на ръст на
членството в края на годината, независимо от усилията в изпълнението на програмата през
2011 г. Въпреки това, ако в някои от организациите са привлечени нови членове, то в други
членството е намаляло с почти толкова.
Анализът на организационното състояние от информационните карти в края на 2011 г.
показва численост на НФТ „Химия и индустрия“ от 3024 синдикални членове, в т.ч. 59.5%
мъже, 40.5% жени и 10.5% младежи. Специалистите с средно и по-ниско образование са
88.75%, а с висше 11.25%. 2.6 % от синдикалните ни членове заемат ръководни длъжност
в предприятията.
В условията на частна собственост работят 69.6% от синдикалните организации, в държавна собственост 28.3%, а 1 организация в общинска собственост. В частна чуждестранна
собственост работят синдикалните членове в една-четвърт от синдикалните организации.
В сектора оперират и 4 мултинационални компании, в които има синдикални организации.
В структурите на НФТ„Химия и индустрия“ работят 3-ма щатни председатели на синдикални организации. Средната месечна членска вноска на един синдикален член изчислен
на базата на постъпленията през 2011 г. възлиза на 1.39 лв., от които 0.39 лв. за КНСБ. Това
отговаря на 375 лв. работна заплата на синдикален член при средна работна заплата в сектора от 680 лв.
В синдикалните организации в сектора има действащи 38 колективни трудови договора,
от които, ако извадим организациите на „Булгартрансгаз“, ще се окаже, че имаме КТД в2/3
от синдикалните организации.
Очевидно, че в посочените в обзора т.нар. „проблемни организации“ не може да се разчита на сключването на КТД, но въпреки това 1/3 организации без КТД е смущаваща цифра,
защото относителния дял на работещите в сектора обхванати от действието на колективни
договори не надхвърля 16%.
Въпреки, че звучи логично, но и изборът на представители за информиране и консултиране в едва 24% от предприятията също представлява тема за анализ, като имаме предвид, че
наличието на синдикална организация все пак представлява определен индикатор за спазване
на основни трудови и социални права.
Какво става обаче с работещите в предприятията без синдикални организации, които са
92.5% от работещите в сектора и техните права на информиране и консултиране, на участие
в социален диалог и колективни преговори, можем да гадаем?!
В края на 2011 г. са издадени Удостоверения за принадлежност и представителност
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на синдикалните организации, на основание правилата за организацията на членския внос
и условията за легитимност на синдикалните организации на НФТ „Химия и индустрия“.
Изготвената справка към 29 февруари 2012 г. показва, че почти една трета от синдикалните организации не спазват приетите разпоредби и отчисления от членски внос.
Както отбелязахме редица синдикални организации се намират в незавидно организационно състояние, някои от тях се намират в такова състояние, близко до разпад без видим
шанс и усилия за възстановяване, като „Българска роза – Севтополис“ – АД – Казанлък,
„Свилоза“ – АД – Свищов и „Полимери“ – АД – Девня, няма адекватна реакция от „Пластмасови изделия“ – АД – Средец, „Петрол“ – Пловдив, „Балкангаз – 2000“ – АД – Ботевград.
По наша информация членски внос не се събира в „Българска роза – Севтополис“ – АД
– Казанлък, „Полимери“ – АД – Девня, „Балкангаз – 2000“ – АД – Ботевград, „Медика“ – АД
– Сандански, „Петрол“ – Пловдив, „Ветпром“ – АД – Радомир.
Издадени са временни удостоверения на организациите, които не са превели синдикален
членски внос през 2011 г.

Решение:
Федералният съвет приема отчета на бюджет`2011 г. с направените изводи и оценки.
29-31 март 2012 г., Боровец
Федерален съвет
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СИНДИКАЛЕН ОБЗОР – 2012 г.
СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА 2012 г.
Днешният синдикален обзор очаквано както на всички наши форуми и срещи от VІ-я
конгрес насам правим в условия на незатихваща финансова и икономическа криза, непредвидима икономическа среда и тежка социална ситуация. Най-хубавото на 2012 година беше, че
тя най-после си отиде, за да отбележи единствено социално икономическия застой и политическо безсилие.
Продължаваме, както казва китайското проклятие, да живеем в „интересни времена“ с
едностранни и непоследователни политически решения, плашещи равнище на несправедливост
и корупция и поредна година на маргинализиран социален диалог, за което и Брюксел вече се
отказа да ни обръща внимание.
През 2012 г. надеждата за икономическо оживление отстъпи място на песимизма от настъпилата рецесия, с ниска икономическа активност, висока цена на кредитния ресурс, висока
задлъжнялост и предпазливост в бизнес средата и нови хиляди фалирали предприемачи.
И като, че ли земетресението в Перник, наводнението в Бисер и терористичната трагедията и жертвите в Сарафово не донесе разум и примирение на политическите страсти.
Станахме свидетели на безконечни политически загряващи обиколки и престрелки, от
призивите на новия президент за нова икономическа политика, невчесаните изказвания, че
държавата трябва да се управлява от дясно правителство, за да стане богата, а след това да бъде
и социална, през среднощните предизвестени гласувания от ляво, до миризмата на предсрочни
избори на лидера на ДПС и джибрите на ГЕРБ.
В началото на годината започна мандатът на новия президент на Република България
Росен Плевнелиев. Малко по-късно поредица скандали разтърсиха министерствата на здравеопазването и на икономиката, което логично доведе до рокади във властта. Десислава Атанасова
зае поста на здравния министър Стефан Константинов, а Делян Добрев оглави Министерството
на икономиката на мястото на Трайчо Трайков.
На 1 юли 2012 г. в НДК се проведе Учредителното събрание „Движение България на
гражданите“ и очаквано Меглена Кунева бе избрана за председател на новата политическата
партия.
Според политическите наблюдатели няма нищо учудващо в извода, че профилът на потенциалните избиратели на „България на гражданите“ е близък до този на НДСВ през 2001 г.
и на ГЕРБ през 2009-а, че това са предимно бивши симпатизанти на НДСВ, ГЕРБ и Синята
коалиция. Поредната нова дясна партия по традиция се сформира не около идеи, а около популярна фигура, така, че рейтингът на лидера да се превърне в проценти за партията.
Колкото обаче и да не им се иска на парламентарните сини, червени, още повече на
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

42

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2012

гербаджии, България на гражданите набира скорост не само според социолозите, които дава
около 5% на предстоящите избори, а и за демонстрирания стремеж към истинска европейска
промяна, която не се случи с членството ни в ЕС и позиция срещу картелното управление на
сегашните политици.
Протестите през 2012 г. постигнаха най-голям връх и увеличение от 21% спрямо предходната година. Погледнато от годините на т.нар икономически преход през 2012 г. своя
логичен крах намериха редица индустриални конфликти. Достатъчно е да отбележим края на
Кремиковската епопея, затварянето на ОЦК-Кърджали, безсрочната вече стачка във ВМЗ-Сопот
и близо 30 дневната стачка в БДЖ, които за пореден път показаха ниската култура на управляващите за социален диалог и в преодоляването и решаването на индустриални конфликти.
Протестите на еколозите бяха хита през цялата 2012 г. с цяла поредица акции, започнали
с жалката гоненица с полицията в протеста „Орлов мост“ срещу промените в Закона за горите, относно промяната на предназначението на горите, след това срещу концесионерите на
неметални ресурси от групата на Иво Прокопиев, последвани от акцията срещу навлизането в
територията на Натура`2000 и последните скандали за дюните в Несебър и плажната ивица на
Иракли. Тези протести успяха да сблъскат еколозите и индустриалните синдикати довели до
неразбираемия за обикновения европеец протестен митинг в защита на бизнеса.
Политическата 2012 г. беше съпътствана от непрекъсната размяна на остри реплики, нападки и взаимни обвинения между управляващи и опозиция, както и от скандални разкрития
за строежа на АЕЦ „Белене“. В отговор левица инициира и на всичко отгоре, въпреки обвиненията за злоупотреба със народна пара и наследения „гьол“, събра над 700 хиляди подписа.
Така бъдещето на ядрената енергетика у нас беше прехвърлен и ще се решава на Национален
референдум в началото на 2013 г. въпреки несъстоятелния въпрос.
На 2 май 2012 г. в присъствието на близо 1000 делегати и гости беше открит VІІ конгрес
на КНСБ.
Конгресът направи своите послания към политиците и гражданското общество за нова
икономическа политика, в която фискалната консолидация трябва да се съпровожда от
разгърнат план за растеж. Спасението на българската икономика се корени в развитието на
индустрията и на високо технологични индустрии с висока добавена стойност, което ще редуцирането бедността и социалното изключване. А за това се изисква последователна политическа воля на управляващи и политици, за които макроикономическата и социалната политика
са отговорност и приоритет.
Конгресът се обяви за смяна на философията за данъчното облагане, като се подобри
и адекватността на пенсиите, която генерира бедност поради преобладаващо ниските пенсии,
които бяха замразени в последните години и премахнато швейцарското правило за индексация.
Конгресът обяви необходимостта да се подобри качеството и да се гарантира свободния
достъп на всички хора до качествени социални услуги, за които например в края на 2012 г.
агресивно почти безцеремонно пенсионната система беше „затворена“ за хиляди очакващи
пенсия, без значение дали навременна или ранна.
Все пак синдикалният натиск и позиция дадоха и някои добри резултати, и посочени и
пред VІІ-я Конгрес на КНСБ:
• през програмата за непълно работно време с компенсирано намалението на работните
заплати бяха съхранени над 20 хиляди работни места. Запази се заетостта и на други
десетки хиляди работници и служители, в резултат на синдикалната намеса при преструктурирането и приватизацията на ключови предприятия;
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• отпадна ограничението за размера на обезщетението при безработица и той бе установен
на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение на всеки останал без работа работник
или служител;
• минималната работна заплата за няколко години нарасна с повече от 60 на сто с увеличението на 290 лева;
• минималните осигурителни прагове нараснаха с близо 75% за пет години;
• гарантираното обезщетение за работниците, неполучили трудовите си възнаграждения
в резултат на фалит на техния работодател, бе увеличено с 40 на сто и се установи на
1000 лева;
• на два пъти и при възможния максимум успяхме да съхраним, дори подобрим правата
на работниците и служителите, при промените на пенсионното законодателство;
• част от предложенията на КНСБ от кампанията в защита правата на работещите, вече
са във вид на правителствени проектозакони и очакваме тяхната успешна реализация
в Парламента.
Иначе, ако социалният и икономически застой не беше толкова трагичен за над 2/3 от
хората у нас щяха да ни бъдат интересни или забавни световните събития на 2012 г. като лятната
олимпиада в Лондон, скокът на един австриец от ръба космоса или пък клипа на южнокорейския рапър „Гагнам стайл“.
В заключение на прегледа на изминалата година буквално в първите дни на 2013 г. Центърът за демографска политика представи Топ 10 – класация на най-печалните демографски
събития през 2012 година.
Десетте най-печални демографски събития у нас за миналата година са изведени от обективни източници в страната, данни и от институции като Националния статистически институт,
Министерството на здравеопазването, Агенцията по заетостта и др.
„Тези събития по удивителен начин остават извън вниманието на политическите партии
и на властите. Какво става? На практика, според редица авторитетни международни институции, ние сме най-бедни, най-болни, най-корумпирани, най-нещастни, влизаме в Третия свят,
изчезваме като нация, но това не интересува години наред никого от управляващите в София,
които игнорират всичко, което пречи на амбициите им за власт на всяка цена, имащи за цел
последващо лично обогатяване за сметка на мизерията сред народа“, с безпокойство заявиха
представителите от института на презентацията си на 3 януари 2013 г.
Ето и класацията:
1. Българското население намаля под 7 милиона, което ни връща в следвоенната 1947 г.
2. Броят на новородените бебета е спаднал за последните две години с 17,5%.
3. По смъртност на населението (14,32%) България зае първо място в Европа.
4. Вече имаме 183 напълно обезлюдени села-фантоми.
5. В 1398 градове и села (26,2% от всички селища) етническите българи вече са малцинство
6. България е европейски шампион по безработица (официална 11%, реална 25%).
7. Разходите от бюджета за издръжка на циганите станаха 3,2 милиарда лева.
8. Нарастват социалните конфликти – блокадите и масовите протести са с 21% повече
от 2011 г.
9. По благополучие (Wellbeing) падаме на 140-то място, между Чад и Сенегал, от 155
страни.
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10. Намалява интелигентността на нацията (National IQ Scores). Вече сме чак на 47-мо
място.

Икономиката – безстрастния регистатор
Икономиката на България отчита растеж от 0,5 на сто към четвъртото тримесечие на
2012 г. спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт.
Индустриалният сектор като част от БВП се свива с 1,9% на годишна база, за сметка на
селското стопанство и услугите.
За крайното потребление през третото тримесечие на 2012 г. се изразходват 70% от БВП,
а останалото са капиталови разходи, а останалите 30% от БВП отива за създаване на материална база и инфраструктура, върху която да се надгражда растеж и да създава повече добавена
стойност. За този период външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително в размер
на 1,8 млрд. лв..
По данни на НСИ – Общия индекс на потребителските цени за декември 2012 г. се увеличил спрямо декември 2011 г. с 4,2%, стойност която далеч изпреварва а икономическия ръст.
При малката потребителска кошница нарастването за същия период е 5,9%.
С поетапното увеличение на цените през 2012 г. на природния газ, както и на топло и
електроенергията се очертава един сравнително бърз процес на адаптация на цените в България към средните европейски равнища. Тези тенденция е в остро противоречие с действащата
политика на задържане равнището на реалните доходи, а това означава ново обедняване, при
това за все по-голяма част от българските домакинства.

Издръжка на живот
Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на
м. декември достигна 565,22 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2
260 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински
и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти.
Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец декември е с 5.3% спрямо
същия период на миналата година.
Границата на бедност през декември 2012 г., базирана на потребителска кошница
от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 215 лв. на 1 лице,
което показва ръст с 0.7% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база ръст от 6.4%.
Сравнителният анализ между необходимите средства за издръжката на живот и данните
за разпределението на домакинствата по подоходни групи на общ доход (НСИ) за второто
тримесечие 2012 г. показват следните тенденции:
• под границата на бедност остават около 23% от домакинствата в страната (с общ доход
на 1 лице до 215 лв.);
• с общ доход на 1 лице от домакинството до 290 лв. са около 50% от домакинствата в
страната;
• домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот са около 16.1%, като
спрямо м. декември 2011 г. нарастването е с 3.3 процентни пункта

Заплащане на труда
812 лв. е средна заплата за м. декември според НСИ и съответно за юни 2012 г. 755 лв., а
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в началото на годината – 720 лв. Увеличението от началото на годината е 12,7%. Въпреки
това оставаме далеч от средните нива за Европейския съюз.
Със своите 667 лв. за м. декември Преработващата промишленост е с сравнително ниските нива на доход, като е реализиран и по-нисък ръст спрямо януари 2012 г. от общо 9,8%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през декември 2012 г. са получили
наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 914 лв.
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ – 1 670 лв.
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 553 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Административни и спомагателни дейности“ – 509 лв.
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 533 лв.
• „Строителство“ – 640 лв.
Продължава, обаче, тенденцията в някои икономически сектори темпът на нарастване
на работната заплата и броя на наетите значително да изостава от темпа на нарастване на производството. Също така средната компенсация на наетите лица, като дял от БВП, е по-ниска
спрямо средното за Европа.

Заетост и безработица
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на 2012 г. достигат 2.09
милиона, като намаляват с 27,8 хил., или с 1,32% от началото на 2012 г.
През декември 2012 г. в Преработващата промишленост са заети 464 хил. лица, като от
началото на годината те са намалели с 13,1 хил. или с 2,74% по-малко заети.
Спрямо януари 2012 г. с най-голямо увеличение на наетите лица в:
• Административни и спомагателни дейности + 8,75% (+ 9581 души)
• Създаване и разпространение на информация и творчески продукти + 1,21% (+ 763 души)
С най-голямо намаление на наетите лица са секторите:
• Хотелиерство и ресторантьорство – 6,40% ( – 5381 души)
• Финансови и застрахователни дейности – 3,54% ( – 1961 души)
Безработица според Агенция по заетостта през декември 2012 г. е 11,4%. В бюрата по
труда са регистрирани близо 376 хил. безработни, на база на които Агенцията изчислява и
размера на безработицата. В осем области нивото е по-ниско от средното за страната. В други
20 пък е над средното, като най- висока е безработицата във Видин, Монтана и Враца. Новорегистрираните безработни в бюрата по труда през декември са около 35 хил. Всеки четвърти
от тях е до 29 години.На работа през декември са постъпили около 15 хил. души.Тревожното е
че в бюрата по труда са обявени едва около 15 200 свободни работни места. Спрямо декември
2011 г., Агенция по заетостта регистрира увеличение от 8,8% на броя на безработните.
Безработица в Европейския съюз по последни данни е 11,8%, като се задържа на рекордно
високо ниво. Испания е европейският шампион по безработица с – 26,6%. Следва я Гърция с
26,0%.
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Безработицата в България през четвъртото тримесечие на годината е била 12,4%, което е
с 8,6% повече спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически
институт (НСИ).
Почти 230 хил. са продължително безработните (над 1 година), което е 55,2% от всички
безработни лица.
Данните сочат, че по-бързо нараства безработицата при жените, отколкото при мъжете.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. безработицата при жените се е увеличила с 14 процентни
пункта на годишна база, а при мъжете – сe е увеличила само с 4,8 процентни пункта.
Безработицата сред младежите във възрастовата група 15-24 години е била 26,9% през
четвъртото тримесечие на 2011 г., а през същия период на 2012 г. се е покачила с още 1,6% и
достига през 2012 г. до 28,5% – показват още данните на НСИ.
През третото тримесечие коефициентът на икономическа активност (делът на работещите
и търсещите работа от населението на възраст 15-64 г.) е бил 53,6%, което е с 0,8 процентни
пункта над нивото, отчетено през същия период на миналата година.

Социална политика
Водеща тема през 2012 г. стана реформата в социалните системи, характерна с рестрикция
и прилагане на либерални модели, които са характерни за страни с висок жизнен стандарт.
От 1 януари влязоха в сила увеличените сроковете, от които се изчисляват краткосрочните
обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или
професионална болест, при трудоустрояване и при трудоустрояване поради бременност база
осигурителния доход за последните 18 календарни месеца. Размерът на паричното обезщетение за бременност и раждане, ще се изчислява на база осигурителния доход за последните 24
календарни месеца, както е увеличението и на базисния период за изчисляване на размера на
паричното обезщетение за безработица.
И през 2012 г. осигурените за общо заболяване лица получаваха за първия, втория и
третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно
възнаграждение за месеца, в който в настъпила временната неработоспособност, но не по-малко
от 70 на сто среднодневното уговорено възнаграждение.
От 1 януари 2012 г. възрастта и осигурителния стаж се увеличи от първия ден на всяка
следваща година с 4 месеца и за двата пола до достигане на 63-годишна възраст и 37 години
осигурителен стаж за жените и 65-годишна възраст и 40 години осигурителен стаж за мъжете.
Удължи се гратисния период за т.нар. ранно пенсиониране на категорийните работници
при запазване на точковата система до края на 2014 г.
Радикалните решения в пенсионната система от началото на 2012 г. влязоха в сила в разрез
с постигнатото съгласие на социалните партньори и подписаното Национално споразумение
за продължаване на пенсионната реформа. Палеативни и паникьорски решения взети при условие, че мерките на реформата от 2000 г. не се изпълняваха задълбочи проблема още повече.
Последното изявление на финансовия министър са откровено цинични, че в пенсионната
реформа на този етап е постигнато максималното, балансът за НОИ е доста по-добър и трябва
на следващ етап реформата да продължи и ранното пенсиониране да се „изчисти напълно“.
Откровението на Министъра на труда, че „благодарение на реформата, все по-малка хора
се пенсионират и така се спасява дефицита на пенсионната система“ буди не само недоумение,
а и други нелицеприятни асоциации.
Достатъчно е да посочим драстичното намаление на осигурителните вноски, замразяваНФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2012

47

нето на и без друго компромисните минимални осигурителни прагове, липсата на адекватни
решения по време на гратисните периоди за ранното пенсиониране на тежките индустрии. Последица от това сега са ниските пенсии, липсата на реална индексация на пенсиите, тавана на
пенсиите и на максималните осигурителни доходи. Резултатът на всичко това са неплащането
на осигуровки, осигуряване на минимални прагове и 50% и нагоре открито „сива икономика“,
която заплашва да стане реалната формална икономика на страната.
НФТ „Химия и индустрия“ многократно е настоявала за обмислени и стратегически
разположени във времето решения, защото пенсионната система е инертна система и решения
от днес за утре водят до значително обществено напрежение, за което някой трябва да носи
отговорност.
За нас съществени остават три въпроса, първо, да се запази правото на ранно пенсиониране на „категорийните работници“, защото това е специфичен национален модел
и не прави изключение от съществуващите в европейските страни системи на ранно
пенсиониране.
Второ, за размера на средствата натрупани от вноските на тези хора, който да
осигурява достойно съществуване и трето, за доходността на пенсионните дружества и
капиталовата адекватност на тези средства да бъдат гарантирани.
НФТ „Химия и индустрия“ счита за необходимо да се подходи комплексно към решението
за ранното пенсиониране, като бъдат обсъдени и взети предвид и възможните и неприемливите
предложения и варианти.
Минимални осигурителни прагове за 2013 г. за 57 от общо 85 икономически дейности
в страната бяха договорени, като средното увеличение е с 4,4% спрямо нивата от изминалата
година, за тези работодатели и синдикати, които се договориха.
И в тази област правителство не пропусна да прояви творчество и негативен опит, като взе
решение да замрази минималните осигурителни доходи на тези браншове, в които социалните
партньори не се договориха и освен, че лиши социалните системи от допълнителен ресурс,
бламира смисъла от договарянето им.
Социалният министър обяви, че в случай на липса на договаряне, по-скоро ще вземе позицията на работодателите и няма да предприеме повишение и с това един бивш синдикалист
подаде ясен сигнал срещу европейските принципи за социален диалог.
Не беше чута синдикалната теза, че с увеличаването на осигурителните прагове, ще се
повишат и изсветлеят доходите и ще има благоприятен ефект върху социалните системи и
стандарта на работещите.
Отново в услуга на бизнеса беше приета позицията на работодателските организации,
че вдигането на праговете ще има негативен ефект върху заетостта и заплащането, най-вече
при малкия и среден бизнес. От БСК изразиха тревога, че има икономически сектори, в които
е договорен висок ръст на минималните осигурителни прагове, което „отразява корпоративни
интереси на малък брой големи предприятия, а същевременно се създават непоносими условия
за голяма част от малките и средни предприятия“.
Какъв бизнес, какво равнище, би възкликнал средния европеец, като от анализи и класации знае, че минималната месечна работна заплата в България е колкото половин седмична
минимална в техните страни.
В този смешен плач не пропуснаха да се включат и „видни пазарна икономисти“, че при
всяко вдигане на тези прагове работодателят има няколко опции за действие – да съкращава
служители, защото вече струват по-скъпо, да намалява заплати, да плаща под масата, като
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не се съобразява с повишените минимални доходи. А уникалната теза, че няма как реалният
бизнес да спечели от подобно повишение, тъй като ако производителността на компанията не
расте със същите темпове, той става тотално неконкурентен и губи пазар, просто оставяме без
коментар, защото това е директно признание за ниското му равнище.
Ако не беше жалко сигурно щеше да бъде смешно, а жалкото е, че този абсурден театър
се играе всяка година по същото време, с едни и същи второ разрядни актьори.

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Достоен труд и защита на заетостта
Темата за достойния труд в глобалната икономическа криза и през 2012 г. беше актуална,
както в европейски така и в световен мащаб със заплашващата ни депресия.
Европейските синдикати отново алармираха, че работещите хора във всяка част на света
продължават да страдат от последствията на глобалната икономическа криза и за синдикатите
има една алтернативе и това е непримиримостта да организират масови протести, апели и дейности не само по повод 7-ми октомври и да искат достойни работни места и пълно спазване
на правата на работещите.
Кризата, неспособността или липсата на воля от страна на правителствата да възстановят
работните места и да постигнат икономически растеж, имат изключително тежко въздействие
върху работещите хора. Официалните данни показват, че 75 милиона млади хора по света са
без работа, милиони са попаднали в капана на неформалната или несигурна заетост, а десетки
милиони млади хора, търсещи работа, нямат перспективата да намерят такава, нито пък да
придобият образованието и квалификацията за бъдещата си работа.
Младежката безработица стигна до 60% в някои страни, а цяло едно поколение млади хора
е изправено пред изключване от пазара на труда. Всичко това е една социална и икономическа
бомба със закъснител. Поради тези причини кризата с младежката заетост трябва да бъде една
от основните теми на всяко отговорно правителство и гражданско общество на само по време
на Световния ден за достоен труд.
Проектът през 2012 г. бе базиран на апела „За по-ясни работни дни“, за перспективи за
достоен труд на младите работници.
• Икономическата криза и все по-враждебната среда за правата на трудещите се в много
страни поставят пред глобалното синдикално движение някои от най-големите предизвикателства в историята. Единствено мобилизирането помага да постигаме синдикалните
ценности, цели и принципи в правата, труда и социалната сигурност, които трябва да
бъдат защитавани ежедневноОсновните права срещу дискриминацията, за равенство
между половете, против стреса на работното място, за равнопоставеността, и против
насилствения труд, трафика на хора и детския труд;
• Ключовите трудови стандарти – правото на колективно трудово договаряне и свободата
на организиране и на свободен и справедлив протест;
• Законовите гаранции – за свобода на словото, спазването на закони и постигнатите
споразумения, за непримиримост към сива икономика, за здраве и безопасност на работното място, за социална сигурност и защита срещу бедността.
Затова не излишно да потвърдим, че нашата синдикална политика трябва да отчита някои
изключително важни принципа и те са:
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• Ограничаване и предотвратяване въвеждането на временната и несигурна работа, или
замяната на временните договори с постоянни чрез колективното договаряне;
• Привличане и организиране на всички работници в синдиката с целеви кампании за
ограничаване на дискриминацията, на сивата икономика, на заетите без договори, срещу
осигуряването на минимални заплати, ограничаване на работещите за подизпълнители
и временно наети на рутинни дейности и осигуряване на безопасност и здраве на работното място като приоритет в специфични условия на труд;
• Осигуряване на секторни параметри и регулации по отношение на заплатите, работното
време и трудовите отношения, задължителни условия за всички правила, и действащи
договори и гарантиране на правата и еднаквите възможности по отношение на наемането, заплащането, заетостта и професионалното развитие;
• Достойното заплащане за достойна работа и постоянен трудов договор за всеки са човешки права, а развитие на социално-осигурителните системи трябва да допринесе за
достатъчно заплащане и защита от бедност, в т.ч. и ранно пенсиониране на работещите
в рискова и специфична среда.
Всичко това, което можем да постигнем със механизмите на социалният диалог и всичко
това, което можем да загубим, ако сме толерантни и безразлични към глобалното настъпление
на алчността и арогантността.
В отговор на обръщението на Шарън Бъроу – Генерален секретар на МКП редица акции
и инциативи бяха проведени в цяла Европа на Световния ден за достоен труд тази година, ден,
който ние отбелязахме по време на синдикалния семинар по индустриални отношения на 28
септември 2012 г.
Без съмнение най-тежкият проблем на икономическата политика понастоящем е изключително високото равнище на безработица достигаща до нива от 12%, а според анализаторите
фактическата безработица надхвърля 20-25%. Може би единствено държавните предприятия
и държавната администрация поддържат устойчиви нива на заетост.
Очевидно е, че безработицата е структурна обхваща всички сектори създаващи добавена
стойност и е неравномерно разпределена по вид работа и квалификация, в ущърб на тежките
работни места и нискоквалифицираните групи. Това определя насоката на мерките за насърчаване на заетостта по отношение на по-задълбочено обучение, възможностите за мобилност
между сектори и региони и на квалификациите, без тези мерки да освобождават бизнеса да
прави инвестиции в човешките ресурси.
Безработицата е подчертано по-висока сред ниско квалифицираната работна ръка, близо
50% от безработните са с ниска или без квалификация. Не без значение за развитието на заетостта играят и възможностите, които предлага бизнеса, политиките за мотивация и растеж
и политиките на заплащане, които да отговарят на особеностите и на категориите труд. Като
положителни примери в това отношение можем да посочим сектора на информационните технологии, енергетиката и работещите в аутсорсвани предприятия на известни световни марки.
Анализът на заетостта в сектора, предлага подобни изводи, макар,че като дял в общата
заетост на страната той е относително малък, предимно поради високата степен на автоматизация на производството. За периода на кризата броят на лицата, заети в производството на
химични продукти, лекарствени средства и изделия от каучук и пластмаси, е намалял с близо
12% или с около 6000 работни места по-малко, като най – значителен е спадът в химически
продукти. Единствено в бранш пренос и разпределение на природен газ, заетостта бележи
относително постоянно равнище от близо 1000 заети.
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Ако през 2008 г. в тези производства са работили 49 507 души или 8,0% от всички заети
в преработващата промишленост, то през 2012 г. работещите вече са 43955, като най-засегнат
беше торовия бранш. Секторът се характеризира с големия дял на малките предприятия в
производството на изделия от каучук и пластмаси и парфюмерия и козметика. Общият брой
на търговските дружества в производство на химични продукти и лекарствени средства е
близо 400 със средно 55 души заети, докато средният брой на заетите в едно предприятие в
производство на изделия от каучук и пластмаси“ е около 12 души заети в над 1700 дружества.
95,9% от общия брой на заетите ангажирани в сектора са с преобладаващо частно участие.
Данните за възрастовата структура показват, че основната група работещи в сектора
(34%) са хора на възраст 45-54 г., следвани от групата 35-44 г. (28%). Общо тези 2 групи представляват 62% от броя на заетите в сектора. Броят на младите, но вече придобили известен
опит работещи (25-34 г.) е около 20%.
Като важна причина за безработица анализът посочва липсата на гъвкавост, с която трудът
реагира на структурните промени, последствие от нарастващата глобализация.
Но липсата на адекватно заплащане, съществуването на т.нар. работещи бедни и отбягването на бизнеса от „социално отговорното преструктуриране“ обезкуражават труда и като
фактори не бива да бъдат пренебрегвани. Може би единствено „Кодак – график“ – АД – София
беше едно изключение, което обаче приключи със закриване на предприятието.
В условията на глобалната и отворена икономика, шансът компаниите да не се променя
за продължителен период от време е нереален, по скоро обратното е вярно. Особено що се
отнася за експортно ориентираните предприятия и въобще на целия сектор, чийто обороти намаляха някъде драстично. В резултат на това пострадаха доставките за вътрешно потребление
за сметка на преноса на природен газ по данни на доставчика с близо 18%.
Десетгодишeн план за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен
газ се изготвя за първи път, очертавайки насоките за развитие на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2013 – 2022 г. Основната му цел е да бъде постигната максимална прозрачност относно
бъдещите характеристики на преносната мрежа и съоръженията за съхранение на природен
газ на Дружеството.
Развитието на целия сектор в последните години дава редица негативни примери в това
отношение, като пример торовите заводи, каучуковите изделия, донякъде преработката на
пластмаси и производството на химически вещества и продукти.
През 2012 г. окончателно се сринаха сравнително големи до скоро химически предприятия „Полимери“, К-н дядо Никола“, „Кодак – графикс“, „Пластмасови изделия“, в силни
затруднения и поражения върху заетостта работят заводите в комплекса „Свилоза“. В тези
случаи не става въпрос за конюнктурните колебания, каквито се проявиха в торовата промишленост например.
Определено икономическата криза беше използвана за разширяване гъвкавостта на пазара на труда и прилагането на гъвкави схеми на непълно работно време, но прилагането им
едностранно и само за сметка на инвестициите в човешки ресурс и пасивни мерки на пазара
на труда ще има единствено временен ефект.
Разбираеми са ограничените възможности за синдикално влияние в процеса на преструктуриране и управлението на заетостта, но трябва да отбележим, че с изключение може би на
„Полимери“, то в другите дружества синдиката подготви и защити свои позиции и мерки да
работи в посока приоритетно запазване на работните места в периода на възстановяване към
създаване на устойчива и качествена заетост след кризата.
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Буквално преди дни Европейският парламент прие Резолюция, с която призова Европейската комисия да предложи закон за управление на преструктуриране в Европа, изготвена
от евродепутат на левицата Александро Церкас и приета с голямо мнозинство 503 „за“, 107
„против“ и 72 гласа „въздържал се“.
В Резолюцията се казва, „Преструктурирането не е ново явление в Европа, но през последните години то взе нови форми и засегна всички сектори на икономиката в цяла Европа.
През последните три години, за всяко създадено едно работно място, две бяха загубени. Европа
никога не е приложила стратегия, за да посрещне сблъсъка с този проблем, който преминава
отвъд границите. Дошло е времето да се действа.
„Имаме нужда от нов европейски закон Това е единственото ефективно решение и
единственият начин за преодоляване на трудностите за съчетаване на различните национални
системи.”
„Укрепване на социалния диалог е от решаващо значение да се гарантира по-социално
отговорна стратегия за преструктуриране. Предварително планиране, обучение на работниците, създаването на системата за финансова помощ, подкрепени от европейските фондове и
социалния диалог с всички заинтересовани страни – това са ключовите фактори, с които трябва
да се помогне индустрията да отговори на предизвикателствата на глобализацията, кризата и
технологичните промени, ние трябва да действаме сега, за да се гарантира по-голяма справедливост и солидарност между държавите членки и между работниците."

За справедливо и достойно заплащане на труда
Въпросът за справедливото и достойно заплащане остава основен приоритет в политиките на НФТ „Химия и индустрия“ до степен, че вече трета година поред отделяме специално
внимание на ежегодните заседания на Федералния съвет. През 2012 г. отново стартирахме
синдикалната кампания по колективното договаряне с основен акцент върху препоръчителните
индекси за ръста на работните заплати.
Заплащането на труда е въпрос, който присъства в центъра на потребностите и проблемите
във всички допитвания и анализи на синдикалните приоритети.
Освен това синдикалната ни политика се базира върху трудовите отношения като основен фактор на бизнеса въобще и той за разлика от редица европейски държави у нас е силно
регулиран. От една страна като трудово законодателство и централизирано нормативно регулиране на плащанията, остатък от плановата икономика. От друга страна със създадената
двуполюсна система за защита и представителство на интересите в индустриалните отношения
и колективното договаряне.
Тогава къде е проблемът?
На първо място, основния проблем за справедливо и достойно заплащане се корени в
ниските стандарти на централизираната регулация на почти всички параметри на заплащането
от минималната работна заплата, през нощния труд, до гарантирания размер на заплащането
в случай на икономически проблеми на работодателя.
На второ място, индустриалните отношения у нас от началото на прехода запазиха двуполюсния си модел от една страна централизация на национално равнище и от друга силна
децентрализация на фирмено равнище с над 1800 стопански субекта само в химическия сектор,
т.е. липсата на междинното браншово равнище, което в началото на прехода беше предвидено
като възможност.
Всичко това не трябва да звучи оправдателно по отношение на справедливото заплащане,
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а напротив да съобрази синдикалната ни политика с тези особеност на конкретно равнище за
прилагане на различни инструменти и механизми за въздействие.
Защото интересите в областта на заплащането са най-непримиримия сблъсък на интереси. Ако за работодателя тя е разход свързан с производството и неговата печалба, за наемния
работник тя е средство за неговото възпроизводство.
Истинско предизвикателство, а понякога жизнено важен въпрос е оптималното съчетаване
на тези разнопосочни интереси на полето на колективното договаряне.
Синдикалната политика задължително се обвързва с браншови особености на характера
на труда в сектора, които се характеризират с непрекъснат цикъл с 12 часови смени или трисменен режим на работа, отдалеченост от работното място, работа на открито, изолираност от
населените места.
Вторият кръг от особености обхваща елементите на работната среда, като работа под
въздействие на химически агенти, под налягане, биологични субстанции и органични разтворители, при високи температури, високи нива на шум, работа под въздействието на риск,
взривна опасност и обгазяване, работа в „бели стаи“ с висок клас на чистота.
Като резултат на това съществуват и браншови особености на заплащането в химическия
сектор, където са прилагат смесени системи за заплащане на труда и сумарно изчисляване на
работното време. Съществува висок относителен дял на допълнителните плащания – условия
на труд, професионален опит и нощен труд до 35% от заплатата.
В химическият сектор, в резултат на тези особеност, иначе казано фактори, се формира
по-висока брутна цена на труда, включваща понякога безплатна храна, допълнителен отпуск,
задължителни средства за безопасни условия на труд и специално работно облекло, подържане
на висока квалификация.
За съжаление трябва да кажем, че значителна част от тези фактори не се отчитат при
формирането на политиката по заплащане на работодателя или по-точно казано те в преобладаващия случай не формират оценката на работното място.
Не случайно браншовите организации на работодателите и в химическия производства и
в производството на лекарствени средства буквална бягат от преговори и договаряне на рамкови параметри на заплащането в сектора. В резултат на това сектора е с най-висока добавена
стойност в пъти дори в сравнение с редица браншове от преработващата промишленост, докато
по равнище на заплащане се сравнява със средната работна заплата на страната.
Освен това от съпоставките, които получаваме по линия на европейските ни партньори
се установява, че химическия сектор има 2 пъти по-ниска производителност на труда от средната за сектора в Европа, но 10 пъти по-ниски заплати и изключително нисък дял на работните
заплати в в крайните резултати и приходите от продажби.
Анализът, който направихме през 2012 г. на проблемите по заплащането на труда в химическия сектор показаха редица фирмени особености на заплащането, от които най-напред
липсата на механизми (формула) за годишна актуализация на заплатите. В преобладаващата
част от фирмите нивото на инфлацията и нивата на МРЗ не влияят върху формирането и актуализацията на работните заплати. Многобройните фактори на работната среда обикновено не
влияят на заплащането на отделните категории персонал и от там на цената на труда в сектора.
Определено можем да твърдим, че сектора не е привлекателен за младите хора, които
имат самочувствието за образованост и виждане за реализация.
Влияние върху нивото на заплащане оказват и вътрешно синдикалните ни фактори и
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понякога не можем да покажем истински аргументи и ниво на компетентност при разчитането
на финансовите резултати на фирмите от което пък се възползват работодателите.
Не трябва да пренебрегваме редица фактори, които влияят върху потенциала и възможностите за колективно договаряне в компаниите и това на първа място е ниското ниво на
заплатите в страната, високият процент на сива икономика и големия% безработица, които са
реална пречка за растежа на доходите.
Предпазливостта на работодателите за гарантиране на заплащането, но в редица случаи и
за въздействие върху наемния труд е поддържането на ниски равнища на заплащане и висок%
на бонусите (плаващата част) в структурата на работната заплата.
Установяваме все по-голяма диференциация на заплатите между „сини“ и „бели“ якички, а средната работна заплата обикновено не показва реалното състояние на заплащането.
Съществуват тенденции инвестициите и оптимизацията на персонала да водят до увеличение
на производителността, но фактическо задържане на работните заплати.
НФТ „Химия и индустрия“ осъзнава необходимостта от цялостна политика за увеличение на доходите на база измерими критерии и препоръчителен за материалната сфера индекс
и работи вече няколко години в тази посока. Основната цел на тази политика не е само установяването на механизъм за периодична индексация на работните заплати, но и актуализация
на оценката на работните места в сектора на базата на факторите и специфичните особености
на труда в сектора.
Подкрепа в тази посока и внимание заслужават някои добри идеи и практики в заплащането в КТД, като задължително договаряне за компенсиране на инфлация над определен%,
автоматизъм при увеличение на заплатите при инфлацията до определен%.
Все повече се налага бонусната система за производствени резултати и/или личен принос,
за добри условия на труд и недопускане на трудови злополуки, за пълен работен месец без
отсъствия, за ефективно работно време и повишаване на квалификацията и др.
Информационния обмен, поддържането на актуална икономическа сравнителна информация и прогнози поставяме в основата на политиката по заплащането и годишната кампания
по колективното договаряне.
На 1 октомври 2012 г. Федералният съвет откри Синдикалната акция – кампания по
колективното трудово договаряне в синдикалните организации за 2013 г.
Федералният съвет одобри позицията при договаряне на МОД за 2013 г. в сектора изразена в разговорите с работодателите и изразения отказ да се подкрепят организациите на
работодателите за „замразяване“ ръста на осигурителните прагове.
Федералният съвет одобри средния ръст от 4.4% за ръст на осигурителните прагове за
2013 г., който да стане основа за минималните работите заплати, като се вземат предвид конкретните условия във всяка една икономическа дейност.
Федералният съвет прие препоръчителни индекси за ръста на работните заплати разпределени по икономически дейности в диапазона от 4.2 – 9.4%:
• Химически вещества и продукти + 4,6%;
• Лекарствени вещества и препарати + 9,4%;
• Каучукови и пластмасови изделия + 5,2%;
• Пренос и дистрибуция на природен газ + 4.2%
Синдикалната акция прие основни акценти в синдикалната политика на колективното
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договаряне в синдикалните организации за 2012 г. и за напред за възстановяване на доходите
и справедливо заплащане.
• максимална сигурност и твърди заплати
• механизъм (формула) за годишна актуализация на заплатите
• механизъм за установяването на участие на работниците в крайните резултати
През 2012 г. Конгресът на КНСБ прие специална резолюция за приоритетите в политиката
по доходите в периода 2012-2017 г., които няма основание да не приемем и да не следваме в
политиката по доходите и заплащането напред.
1. Провеждането на агресивна политика за ежегоден ръст на мрз за страната по общоприет от социалните партньори механизъм;
2. Развитие на браншови и секторни стратегии в преговорите по заплатите, които да
се опират на разработени алтернативни модели за определяне цената на труда;
3. Активизиране на преговорите по препоръчителен индекс за нарастване на заплатите
на секторно/браншово равнище, с цел осигуряване на ежегоден реален ръст;
4. Предприемане на законодателни промени, касаещи нормативната база по заплащането на труда на национално равнище, с оглед осигуряването на стимулираща среда за
преговорите по определяне цената на труда;
5. Усъвършенстване на нормативната база и фирмените документи по работната заплата
и въвеждане на система за оценяване функциите на всяко работно място;
6. Формиране на постоянно поддържана база данни на различните нива от синдикалната
система, която да захранва с аналитична информация преговарящите екипи по заплащането на труда;
7. Договаряне на системи на заплащане, съобразени със спецификата на конкретните
работни места, гарантиращи достатъчно сигурност на възнагражденията и възможности
за отчитане на индивидуалния резултат.

Защитата и представителството на интересите
НФТ „Химия и индустрия“ има за своя основна цел защитата и представителството на
трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта на труда, заетостта, трудовите
отношения, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище и защитава следните
трудови, социални и синдикални права:
В изпълнение на тази цел НФТ „Химия и индустрия“ се онгожира и консултира редица
индустриални спорове, конфликтни ситуации, проблеми на социалния диалог и синдикалната
дейност, което е и обикновена практика, а в предишните обзори не сме посочвали специално.
Кампанията „Синдикатът при теб“ беше използвана с цел да стане постоянна организационна форма, с която да бъдат посещавани проблемни и не само проблемни организации, с което да се установи и анализира действителното състояние в предприятията и
проблемите на социалния диалог и като резултат да се изготви „Пътна карта на синдикалната организация“.
Предлагаме в този синдикален обзор да направим една ретроспекция на участието и намесата на централния офис на НФТ „Химия индустрия“ през 2012 г. в резюме, което да даде
представа за изпълнението на основната цел на синдиката. Ето:
• Споразумение на социалните партньори от химическата и добивната промишленост по
повод разпростирането на ОКТД в дружествата „Провадсол“ ЕАД – Провадия и „Девня
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Варовик“ АД – с. Чернево, които са организационна част и функционално свързани
в индустриалния химически комплекс „Солвей – соди“ АД, и в които има действащи
колективни трудови договори.
• Споразумени и социална програма за обезщетение по повод решения на централата
и в Съвет на директорите на „Кодак графикс ком.“ за спиране на производството на
площадка София.
• Консултации по повод изразеното особеното мнение по проекта на КТД на „Неохим“
– АД, който предвижда вноска при присъединяване към КТД на работещи в дружеството, които не са страна по договора и предложението на работодателя в преговорите по КТД, този текст да отпадне. Консултациите и чрез Комисията за защита от
дискриминация(КЗД), оборваха позицията на работодателя, че не става въпрос за нарушаване на основни трудови права.
• Консултации по повод Декларацията на синдикатите в „Неохим“ – АД във връзка с възникнали неуредици по трудови и социално-битови права на работещите разглеждане
на техните искания.
• Консултативна среща в „Софарма“ –АД по повод исканията за повишаване на заплащането на труда на работниците и служителите, преразглеждане на правилата на организация
на работните заплати и начало на преговори за КТД.
• Консултации по повод откриването на процедура и подписване на КТД в „Момина крепост“ – АД;
• Консултативна среща за възстановяване на синдикалната организация в „Експал“ – АД,
откриване на процедура и подписване на КТД и съвместна проверка на ФКК в организацията.
• Консултативна среща за запазване на синдикалната организация в „МаксаМ – СЕ“ – АД
и политика по КТД.
• Споразумение за асоциирано членство в НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ, на Синдикалния съюз „Асоциация на химиците апаратчици”(АХА) в „Неохим“ – АД.
• Консултативна среща в „Булгартрансгаз“ – АД за намиране на решение за възстановяване
събирането на членския внос на организациите по служебен ред.
• Проект на Рамково споразумение между Българската генерична фармацевтична асоциация представлявана от г-н Огнян Донев, НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ
„Химия“ – КТ „ПОДКРЕПА“, като представителни организации в сектор „Лекарствени
средства и препарати“.
• Консултативна среща между представителните организации в сектор „Лекарствени
средства и препарати“ Българската генерична фармацевтична асоциация на КРИБ, НФТ
„Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ по покана на работодателската организация.
• Консултация в „Българска роза“ – АД – Карлово за формализирането на индустриалните
отношения и на социалния диалог през колективен трудов договор и годишни споразумения по социална политика и привличане на нови синдикални членове. Консултация
за реда и направленията на средствата за социални мероприятия.
• Консултации за подготовка на синдикалните представители за преговорите в процедурата за „масови уволнения“, изискване на консултации и предварителна икономическа
и финансова информация за 9-те месеца и перспективите, обосновка и аргументация
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и подготовка на предложение за Споразумение по реда на чл. 130а с оглед избягване и
ограничаване на масово уволнение в „Калцит“ – АД – Асеновград.
• Консултации за актуализация на състава на синдикалния съвет, участие на организацията
в общото събрание на НФТ „Химия и индустрия“ по колективното договаряне, акция по
КТД в дружеството, подготовка на нов КТД, привличане на нови синдикални членове
в „Кох-и-нор – Хемус-марк”– АД – Бургас.
• Консултации и съдействие срещу уволнението на секретаря на синдикалната организация
в „Кох-и-нор – Хемус-марк”– АД – Бургас.
• Неотложни мерки за организационното укрепване на синдикалната организация в
„Пластмасови изделия“ – АД – Средец за установяване на реалната численост на организацията, установяване на периода на прекъсване на организационно-финансовата
дейност под ръководството на секретаря на организацията и свикване на събрание за
организационно възстановяване.
• •Консултативна среща „Б. роза-Севтополис“ – АД – Казанлък за постепенно възстановяване на организационната представителност и легитимност при преструктурирането
на дружеството и възстановяване потенциала на организацията,
• Консултации за усвояването на договорености в социалната програма на „Арома”– АД
– София, чрез алтернативни мерки.
• Консултативна среща в „Ветпром“ – АД – Радомир за внасяне на синтезиран проект
на КТД, активиране в КУТ по повод условията на труд, работното облекло и битовите
помещенията и повишаване на организационния и финансов ресурс на организацията
и договорния потенциал.
• Консултативната среща на социалните партньори Българската камара на химическата
промишленост, НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“
по покана на синдикалните федерации. за договаряне на минималните осигурителни
доходи по категории персонал в химическия сектор за 2013 г.
• Българската камара на химическата промишленост предлага на ръководствата на НФТ
„Химия и индустрия“и НФ „Химия“ за преподписване на Пакта за сътрудничество за
2012 г. и обсъждане на план за съвместни дейности.

В защита на индустрията – основополагащ камък на икономиката
Организация на Европейски ден за действие за индустрията Документ, приет от
учредителния конгрес на industriAll Европейския синдикат Брюксел, 16 май 2012
Положението на работниците в страните в цяла Европа бележи постоянна низходяща
тенденция, по-специално поради „атаки към условия на труд и трудовите правата в изпълнение на предписваните от европейските правителства и работодателите планове за икономии,
задвижвани от натиска от страна на Европейската комисия, Европейската централна банка и
МВФ.
Тенденцията е винаги една и резултатите също:
• По-ниски заплати и увеличаване на възрастта за пенсиониране и на ниските пенсии;
• Отхвърляне на социалните консултации (колективното договаряне и социалния диалог),
които бяха заявени като основен стълб на европейската социална държава;
• Неравномерни данъчни увеличения, с по-голямо въздействие върху доходите на работНФТ „Химия
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ниците, намалени социални помощи, влошаване на обществените и социалните услуги,
в.ч. чрез увеличаване на приватизацията на тези услуги
• Атаките срещу синдикални организации
• Несигурни работни места и увеличаване либерализирането на пазара на труда и улесняване на уволненията
Свидетели сме на увеличаване на броя на работещите бедни и безработни, както и с несигурна заетост, както и почти всички наши икономики са се запътили към рецесия.
Нека да ограничим финансиализация и се върнем към реалната икономика.
Стратегическият избор на развитие, направен от редица фирми, много често водят до
отслабване на европейската промишлена база.
Липсата на икономическо регулиране благоприятства казино-капитализма и е в
ущърб на интересите на работниците и широката общественост в дългосрочен план.
Липсата на европейската индустриална политика ни пречи да бъдем в състояние да се справим
с кризата или да предприемем съгласувани мерки за укрепване на нашата промишленост.
Промишленост остава в основата на европейската икономика и създаването на блага и
богатство. В нея са заети над 34 милиона души и обхваща три четвърти от износа на Европейския съюз, както и представляващи над 80% от разходите за научноизследователска и развойна дейност, а химическата промишленост в частност има най-висок дял в брутния вътрешен
продукт и най-висока степен на добавена стойност.
Събирането на над 230 организации и над 7 милиона членове чрез създаването на
IndustriAll е знак за всички работници.
Целите на тази мобилизация са както следва:
– Да изисква насочването на инвестиции в полза на ориентирана към бъдещето европейска индустриална политика, която ще даде приоритет на сигурността, устойчивостта и
качеството на индустриалната заетост и на индустрията като цяло,
– Да формулира и популяризира нашите предложения за бъдещето на индустрията и
развитие на индустриалната заетост, с високо социално съдържание, за ограничаване
на растежа за сметка на несигурни условия на труд и загубата на работните места в
промишлеността.
– Да принуди промишлените работодателите да преговаря за ниво на заплащането и
условията на труд, които ще позволят приличен стандарт на живот.
– За да призове и защити правото на синдикатите на колективно договаряне и на индустриални работници правата по отношение на социалния диалог.
– За да призове за нови права, които да позволят участието на работниците по въпроси,
свързани с корпоративната стратегия, организацията на работа и да се осигури реална
връзка за информация и консултации.
– За да призове за развитие на големи иновативни европейски проекти и връзка между
изследователската работа и развитието, проектирането, иновациите и производството.
– За да призове, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с околната среда и
насърчаване на устойчивото развитие, като по този начин се открива друг път за излизане от кризата.
– За да призове за дебат върху индустрията на европейско равнище с оглед насърчаване
на европейската стратегия за заетост и растеж, в които индустрията играе водеща роля
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като стратегически сектор, за да излезе от кризата и за разработване на качествени
работни места на бъдещето.
Европейската федерация на индустриалните работници обявява Компания, която да успее
благодарение на цялата си работна сила – нейния актив. Кампанията носи социална отговорност
и трябва да играе своята роля и да осъществява дейността си в рамките тази цялост.
В кампанията се включеха и индустриалните федерации на КНСБ

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ИНДУСТРИЯТА
8 октомври 2012 г.
ОБРЪЩЕНИЕ
В Европейския ден за защита на индустрията, Ние федерациите, представляващи работещите в дружествата от минната, металната и химическата индустрия, енергетиката, леката,
хранителната и горската промишленост и КНСБ
НАСТОЯВАМЕ ЗА:
1. Национална стратегия и секторни политики за индустрията в България;
2. Ограничаване монополното поведение при определяне цените на енергоносителите;
3. Предвидимост, достъпност и прозрачност на цените на енергийните ресурси;
4. Радикални мерки за ограничаване на сивата икономика – данъчни измами, дъмпинг и
нелегален внос, укриване на ДДС и осигуровки, неизплащане на работни заплати и др.;
5. Активна инвестиционна политика в индустрията;
6. Намаляване на административните пречки за развитие на бизнеса;
7. Бизнес среда, осигуряваща условия за проспериращи фирми;
8. Гарантиране на ефективен секторен социален диалог за постигане на европейски индустриални стандарти на работното място:
• Заетост
• Квалификация
• Заплащане
• Условия на труд
9. Ограничаване на нестандартната заетост и дискриминацията на работното място.
Всяка успешна социална политика се гради на стабилна икономика. Правителството
следва да се обърне към реалния бизнес и неговите проблеми. В противен случай увеличаването на доходите, потреблението и растежът на икономиката ще останат само добри намерения.

Отговорно към безопасността и здравето на работното място
За пореден път Федералният съвет на НФТ „Химия и индустрия“ взе решение на 28 април
2012 г. да се проведе синдикалната акция под надслов „Отговорно към безопасността и здравето на работното място“ за напредък в безопасността и хуманизирането на работната среда.
Така беше подкрепена идеята тази акция да стане ежегодна и да се реализира всяка година
в периода 28 април – 8 май, в отговор на това, че осигуряването на здравословни и безопасни
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условия на труд е важна отговорност и приоритет на синдикалната политика на НФТ „Химия
и индустрия“.
Основната цел на синдикалната акция е да повиши вниманието към състоянието и политиката на компанията за безопасни и здравословни условия на труд и работата на КУТ/ГУТ.
Акцията цели да открои важните потребности, които да осигурят организационно и технически мерките за подобряване на работната среда и да поддържат равнището на безопасност и
хигиена на труда.
Синдикалната акция да представи синдиката и мениджмънта като социално отговорна
компания към въпросите на безопасността на работното място и екологията на околната средата
пред обществеността, средствата за информация и партньорите.
По време на кампанията синдикалните представители в КУТ и представителите по безопасност и здраве на работното място могат да представят на работодателя предложения за
провеждането на синдикалната акция в предприятието.
На 28 април Международния ден в памет пострадалите на работното място всички синдикални организации ще отправят своите послания срещу опасностите, риска и травматизма
на работното място и в памет на загиналите при трудови злополуки.
Синдикалната акция ще приключи на 8 май, близо да „Денят на химика“, в който всички
работници, специалисти, инженери и технолози и мениджърите от химическия сектор отбелязва,
всеки по свой начин професионалния празник на химическите работници.
По време на синдикалната акция могат да бъдат включени различни и оригинални инициативи – отворени врати, допитване, открит урок, демонстрация на акции, изложба на детска
рисунка по темата.
През всичките тези дни на подходящи места в предприятията може да се проведе гласуване
в подкрепа на синдикалната акция или допитване до работниците за проблемите и предложения
за подобряване безопасността и хигиената на работното място.
Ако подкрепата на синдикалните ни членове е очаквана, то участието на всички работници и специалисти в синдикалната акция ще бъде израз на солидарна позиция за достоен труд,
която да мотивира и привлече нови синдикални членове и съмишленици с отговорност към
подобряването на безопасността на труд и за участие в социалния диалог.
Акцията и денят 28 април през 2012 г. се провеждат под мотото „Трудовата безопасност
и здравето при работа за насърчаване на „зелената икономика“ и „зелените работни места“.

Корпоративна социална отговорност
„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие“ определя корпоративната социална
отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие,
трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като
цяло за подобряване качеството на живот.
Конференция на КНСБ „Проблеми и политики за балансиране на семейния и трудов
живот – оценка на икономическите ефекти от въвеждане на фирмени политики и мерки“ предоставени резултатите от изследване от въвеждане на мерки за съвместяване на семейния и
трудовия живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Изследването си постави за цел, на основата на анализ на характера и специфичните
особености на проблемите, да се разработи методика за оценка на фирмени политики и надграждащи мерки за съчетаване на семейните и професионалните ангажименти. Разработеният
анализ за оценка на икономическите ефекти от фирмените политики и инициативи да се използва
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от социалните партньори като ефективен инструмент за управление на трудовите отношения,
за активизиране на социалния диалог на корпоративно равнище, за воденето на продуктивни
преговори и постигането на договорености от взаимен интерес.
За нас съчетаването на семейния и трудовия живот имат особено голяма социална значимост във всяко едно общество и балансът между тях говори за степента на зрялост на това
общество.
Семейният живот е бил определящ във всички обществени формации вкл. до ерата на
индустриалното общество, докато индустриалните отношения обръщат коренно този процес
до степен такава, че те става доминиращи и определящи.
В края на 19 век тази тенденция противопоставя семейните ценности на индустриалните
отношения, и правят необходимостта от търсене на баланс между трудовия и семейния живот
особено важен фактор за човешките отношения в индустрията.
Интересното и в голяма степен неправилно в случаят е приоритетното поставяне интересите на бизнеса и на фабриката пред тези на индивида и неговия семеен живот.
Все пак обществата, които поставят във фундамента на общественото си развитие общочовешките ценности и хуманизма, в по-голяма степен променят и синхронизират условията на
бизнеса с подобряване на жизнената среда и предлагат на наемния труд все повече социални
услуги и компенсации.
Нямаме усещането, че въвеждането на мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот има обществено осъзната потребност и насоченост, но все пак в името на капитала,
социалните компенсации и преференции имат за цел да създават условия за намаляване загубите на работно време, на разходите на работодателя от т.нар. навлизане в рационален режим
на новия работник, или на разходите за съкращаването и напускането на други.
И като резултат се въвеждат политиките на корпоративната отговорност, фирмената екипност и организация на труд със стимулиране на инициативността и съпричастност, които в
крайна сметка да воят към по-висока производителност и по-нисък разход на труд с по-висока
мотивация и лоялност на работниците.
Обществото има определено по-висока потребност от утвърждаването на механизми
за балансиране на семейните и трудовите потребности и функции на хората с възможност за
създаване на по-висока заетост, социално включване и достоен жизнен стандарт. Това особено силно важи за грижите за подрастващите, за тяхното образование, възпитание и успешно
социализиране.
Успешни са тези мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот, които
не поставят дилемата „семейство – работа“, „работа – деца“, емиграция – родители“ и т.н. и
премахват пречките, свързани с личния избор на човека.
Макар и закъсняла, но все пак положителна беше инициативата на Отрасловия съвет за
социално сътрудничество да обсъди проблемите на корпоративната социална отговорност и
ролята на социалните партньори, към приложението на този европейски регламент се отнасяме
особено критично.
Защото там, където работниците и служителите са организирани в синдикални организации и има приличен социален диалог, съответно колективно договаряне има примери на добра
практика в посока на съчетаване на професионалния и семейния живот в предприятията.
В преобладаващия случай обаче там, където няма синдикално представителство в началото на отношенията работодател – работници имат определена „социално политика“, но с
времето ентусиазмът на работодателя се изпарява и започва да се придържа към минималните
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стандарти, подкрепян в това от лоялни либерално-пазарни експерти. Да не говорим за случаите,
в които работодателят замества социалния диалог с псевдо социална отговорност.
По повод на проведената дискусия бяха посочени компании от сектора членове на
инициативата общо 11 компании – „Оргахим“ – АД – Русе, „Агрополихим“ – АД – Девня,
„Софарма“ – АД – София, „Солвей-соди“ – АД Девня, „Актавис“ – АД – София, „Лукойл
– България“ – ЕООД – София, „Овергаз”– ООД – София, „Кодак – графикс – ком“ – София
(закрита дейност), „Лукойл – Нефтохим“ – АД – Бургас, „Софарма – Трейдинг“ – АД – София,
„Петрол“ – АД – София.
Основна отличителна черта на тези компании е, че те смятат корпоративната социална
отговорност за заместител на социалния диалог и колективното договаряне в компаниите. В
посочените компании единствено в „Агрополихим“ – АД – Девня, „Солвей-соди“ – АД Девня
има синдикални организации и колективни трудови договори.
Корпоративна социална отговорност определено се счита в болшинството от тези кампании за приоритет на мениджмънта, единствено тяхна работа, право и грижа и нещо различно от
колективното договаряне. А всъщност едно от направленията на КСО като отношенията към
персонала биха могли да бъдат част от колективното договаряне, в частта обучение, кариерно
развитие, безопасност и здраве на работното място, програми за обективно и справедливо
заплащане и т.н.
Определено поддържаме мнението, че корпоративната социална отговорност е преди
всичко социален диалог, защото създаването и въвеждане на отношения към персонала без
представители на самия персонала, респективно без синдикални представители означава единствено желание за показност и ни връща към вече отминали практики. А такива примери могат
да се посочат за благотворителност, ден на отворени врати, спонсорство, тим билдинг и т.н.,
което няма отношение пряко към персонала.
Освен всичко това доказателство за това е факта, че нито една от тези компании няма
защитен стандарт SA 8000 за корпоративна социална отговорност, а и не искат да го защитават
или ISO26000, който е със значитерлно по-ниски критерии именно в частта отношения към
парсонала.

Националният референдум за развитието на ядрената енергетика
С решение на Управителния съвет и открито писмо НФТ „Химия и индустрия“ се обърна
към всички синдикални организации, в което като обсъди:
– реалната ситуация и значимостта на енергийните ресурси за химическия сектор
– аргументите и позициите на енергетичните индустриални федерации и позицията на
ИК на КНСБ, и
– основно решението на Народното събрание на Р. България за провеждане на референдума
„Да се развива ли ядрена енергетика в Република България
чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“
взе предвид,
– значението и високия дял на разходите на енергийните ресурси на химическата индустрия, с най-високо енергийно потребление в промишлеността у нас,
– необходимостта от диверсификация на енергийните ресурси, алтернативност и заместване поради естественото им изчерпаване и технологично остаряване;
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– дългосрочната перспектива за решението на енергийния въпрос, който има за цел да
реши бъдещи енергийните проблеми, във време, когато всеки енергиен носител и ресурс
ще се оценява в карати,
– бъдещето на поколенията след нас, техния жизнен стандарт, лична реализация и качествена заетост в съвременни високо технологични работни места, и
– личната ни отговорност за всичко това,
при позицията:
– НФТ „Химия и индустрия“, нейните синдикални структури и членове да участват в
националния референдум за развитието на ядрената енергетика;
– НФТ „Химия и индустрия“ счита, че ядрената енергетика в Република България трябва
да се развива чрез изграждане на нови ядрени мощности;
– НФТ „Химия и индустрия“ ще се включи в информационната кампания на КНСБ сред
синдикалните представители за участие в референдума по повод бъдещето на ядрената
енергетика в България, със специфичния поглед на химическите работници и специалисти.

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
Обичайният преглед на легитимността на синдикалните организации на НФТ „Химия
и индустрия“ съгласно разпоредбите на Устава и вътрешните правила, съпоставихме с приключилото установяване на представителността на социалните партньори в средата на 2012 г.
Съгласно годишните информационни карти НФТ „Химия и индустрия“ в началото на
2012 г. наброява 3024 синдикални членове и 47 синдикални организации разпределени по
браншове така:
• Химически вещества, продукти и препарати – 1472;
• Каучукови и пластмасови изделия – 636;
• Пренос и дистрибуция на природен газ и горива – 560;
• Лекарствени средства и продукти – 358;
Съгласно данните подадени от Организационното направление на КНСБ от Единните
протоколи, НФТ „Химия и индустрия“ към 30 март 2012 г. наброява 43 синдикални организации и 2817 синдикални членове.
Анализът, който направихме показва следните факти и данни:
• няма попълнени протоколи от 5 синдикални организации – „Пластмасови изделия“ АД
– Средец – 1 член, УВЦ"Република“ – БЕХ“ – ЕАД – Варна – 8 души, „Свилоза“ АД –
Свищов – 1, Петрол АД – Пловдив – 1, Булгартрансгаз ЕАД-КС-Стралджа – 34 души;
• преброили са се „Б.роза Севтополис“ – с 10 души
• „появили са се“ 3 организации – „Девен“ – 6 души, „Римакем“ – 111 души и „Химпрес“
– Бяла – 5 души;
• преброена е и организацията ни в „Кодак – графикс – ком.“ – АД – София със 73 членове,
която прекратява дейността си към 30 юни 2012 г. поради закриването на предприятието;
И така, ако коригираме числеността на синдикалните организации в организационната
база данни с новите данни, като предпоставим, че „Девен“ влиза в състава на „Солвей-соди“
с обща численост 306 членове, „Агрополихим“ и „Римакем“ са едно с обща численост от 270
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членове, добавим числеността на не преброените организации – 45 души и приспаднем 73
души от „Кодак“ ще получим численост на НФТ „Химия и индустрия“ от 2789 членове и 45
синдикални организации.
В това число „Б.роза Севтополис“, „Свилоза“ АД – Свищов, „Пластмасови изделия“ АД
– Средец, Петрол АД – Пловдив – 1, „Медика“ – АД – Сандански, „Ветпром“ – Радомир и т.н.,
от където е известно, че постъпления няма.
Преброяването на социалните партньори всъщност показа, реалното състояние и в попълването на регистрационната карта за КНСБ ще отразим това по начина, по които сме процедирали досега. Ще отразим реалното членство на организационно стабилните организации
и ще „занулим“ онези, от които няма постъпления.
По този начин НФТ „Химия и индустрия“ към 1 юли 2012 г. ще наброява 45 организации
с обща численост от 2626 членове.
От друга страна справката за изпълнение на членския внос показва, че ако трябва приложим разпоредбите по отношение на принадлежността и представителността, ще издадем
удостоверенията на около 50% от синдикалните организации. Въпросът не подлежи на коментар
и по тази причина не сме правили отделна извадка на нередовните организации.
Причините за това състояние сме посочвали не еднократно, както за организации, които
на практика не осъществяват никаква организационна дейност и не провеждат колективни
преговори и за организации, които се намират в предприятия с икономически проблеми, в които няма условия за поддържането в организационна кондиция, така и за организации, които
поддържат нормална организационна и функционална дейност.

Национална кампания „Синдикатът при теб“
Програмата на НФТ „Химия и индустрия“ предвиди провеждането на поредица срещи
в синдикалните организации под формата на кампания и надслов „Синдикатът при теб“ с основни цели:
− организационно и структурно укрепване и развитие на синдиката;
− повишаване мотивацията за членство в синдиката – основни ценности на синдикализма,
единство и солидарност, политическа активност;
− политики на синдиката за постигане на приоритетите за защита и представителство;
− ролята на колективните преговори за нова синдикална мотивация
− представяне опит и добри практики в колективното договаряне, заплащането на труда,
социални бонуси, ранно пенсиониране и др.
Някои от основните цели намериха реализация в проведените през годината семинари с
помощта на фондация „Фридрих Еберт“ за основни ценности на синдикализма, в тематиката на
браншовите семинари на представителите за предизвикателствата пред синдиката в днешния
ден и в семинара на тема европейски и национални измерения на индустриалните отношения
и социалния диалог.
Синдикатът предприе редица организационни мерки и подпомогна значително участието
на синдикалните организации в установяването на представителността на социалните партньори
в резултата, на което близо 100% от синдикалните организации доказаха своята легитимност
и представителност.
В средата на годината в резултата на предприетите мерки и организацията на семинарите
и събранията направихме организационен анализ за необходимостта от подпомагане на редица
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синдикални организации, за установяване на техния организационен статут и планиране на
необходимите или неотложни мерки за организационно укрепване.
В интерес на истината се концентрирахме към проблемните организации, които в дълъг
период от време липсва реална синдикална активност, нисък преговорен потенциал или откровена липса на социален диалог и конкретни резултати.
За съжаление началото на кампанията съвпадна с летните отпуски, което затрудни организацията на пътуванията, а от друга страна не получихме конкретни предложения за посещения
и срещи на място в синдакалните организации от председателит, както говорихме приемайки
кампанията.
Въпреки това считаме, че има достатъчно резерви през м. октомври и ноември да реализираме някои от основните цели на кампанията или поне да поставим началото върху, което
Управителният съвет да направи последващия анализ и оценка.
Очакваме и Федералния съвет да обсъди и предложи конкретни решения, организационни
форми и идеи, защото считаме, че в идеята има потенциал.
Съществуват т.нар. от нас проблемни организации, за които трудно можем да говорим
за организационен потенциал и действащи структури – „Свилоза“ – АД – Свищов, „Българска
роза – Севтополис“ – АД – гр. Казанлък, „Балкангаз – 2000“ – АД – гр. Ботевград, „Петрол“ –
АД Пловдив, а някои от тях са участвали и в преброяването.
Други например съществуват „на книга“ дори са участвали и при верификацията на
представителността, но нямат никакви реални резултати и социален диалог и не изпълняват
или по-точно спорадично изпълняват задълженията си по Устава – „Кох-и-Нор Хемус Mарк“
АД – гр. Бургас, „Пиринпласт“ – АД – гр. Гоце Делчев, „Ветпром“ – АД – гр. Радомир, „Медика“ – АД – гр. Сандански.
Трети не могат да бъдат отнесени към определена група, но там характерното е тежкото
икономическо и финансово състояние на предприятието и от там формалното съществуване на
организацията без реална възможност за резултатна дейност, като „Полимери“ – АД – Девня,
„Пластмасови изделия“ – АД – гр. Средец и „Кодак“ – EАД – София.
На тези организациите са издадени временни удостоверения за членството и принадлежност към НФТ „Химия и индустрия“ за второто полугодие на 2012 г., на база на постъпилия
членски внос към 15 юни 2012 г. с решение на Управителния съвет до м. септември да се изясни
техния организационен статус.
Странна пасивност е обхванала организациите, независимо от предприетите дейности,
семинари, общи събрания, акции, конгрес на КНСБ и сега браншовите събрания. Не постъпи
нито едно предложение за организиране на посещения в предприятията по планираната кампания „Синдикатът при теб“ през 2012 г. което да подобри организационното положение и
техния капацитет.
Така възникна идеята Кампанията „Синдикатът при теб“ да стане постоянна организационна форма, с която да се посещават проблемни и не само проблемни организации, които да
установят и анализират действителното състояние в предприятията и проблемите на социалния
диалог и като резултат да се изготви „Пътна карта на синдикалната организация“. С това да
се предложат съгласувани и неотложни или последователни мерки и препоръки, като план за
действие, което да подобри социалния диалог, който да направи пробив в колективното договаряне, който да разшири синдикалното членство, който да укрепи синдикалната организация
и нейното представителство и т.н.
Такива карти бяха изработени вече за „Пластмасови изделия“ – АД – гр. Средец, „КохНФТ „Химия
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и-Нор Хемус Mарк“ АД – гр. Бургас, „Ветпром“ – АД – гр. Радомир, и на „Пиринпласт“ – АД
– гр. Гоце Делчев, „Медика“ – АД – гр. Сандански, където предстои посещение.
Основен недостатък на тези срещи и посещения, недостатък който се наблюдава и в
предишни срещи в синдикалните организации през последните години е липсата на контакт
и комуникация отвън със синдикалните членове, с членовете на синдикалните съвети, а какво
да говорим за контакт с нечленуващите, за което има вече обективни причини, но и много
наследени във времето субективни основания.
„Пътна карта на синдикалната организация“, като синдикален и социален одит на
предприятието в помощ на синдикалното представителство и влияние и на развитието на социалния диалог, в полза и интерес и на синдиката и на работодателя на предприятието.

Международна синдикална консолидация
На 16 май 2012 г. в Брюксел, Европейската федерация на миньорите, химиците и енергетиците, Европейската федерация на металоработниците и Европейската федерация на работниците от текстила, облеклото и кожарската индустрия се обединиха в обща европейска
индустриална федерация под името IndustriAll – European trade union.
375 участници, от които 270 делегати, от 125 организации от цяла Европа взеха участие
в историческия Учредителен конгрес.
В работата на Конгреса взеха участие и представители на индустриалните федерации на
металурзите, химиците и миньорите на КНСБ.
Общо 230 организации от цяла Европа, в т.ч. 10 индустриални федерации от България от
горе-посочените браншове са членове на новата Европейска Индустриална Федерация и ще
наброява близо 20 милиона членове работещи в индустрията.
Новата IndustriAll – Европейска индустриална федерация, официално ще започне да
функционира от 1 юни 2012 г., като основният ù приоритет ще бъде да направи Европейската
индустрия двигател за нови работни места и устойчив икономически растеж.
Трите обединяващи се Европейски федерации заявиха, че няма да допуснат социалният
просперитет и Европейският социален модел да бъдат жертва на неолибералните политики от
последните години.
Михаел Василиадис, председател на IGBCE Германия и ЕMCEF, бе избран за Президент
на IndustriAll, а досегашният генерален секретар на EMF, Улрих Екелман, бе избран за позицията Генерален секретар на новата организация.
Васил Яначков беше предложен от българските организации и избран за член на Управителния съвет на новата организация, като представител на индустриалните федерации от
Югоизточния регион на Европа – един от 8-те региона на новата индустриална федерация.
IndustriAll – Европейският индустриален синдикат ще се фокусира върху индустриалната
политика и устойчивия индустриален растеж, с намерението да се създадат повече и по-качествени работни места в Европа.
Социалната политика и колективното договаряне ще бъдат ориентирани към постигане
на икономически и социален баланс, и по-справедливо социално преразпределение в Европа.
Новата европейска синдикална федерация ще обхваща 11 секторни социални диалога, които
ще се ръководят от Комисия за координиране на политиката.
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Синдикалното обучение за поддържане на компетентността
Индустриални отношения
През 2012 г. приключи присъствената част на обучението на синдикални представители
по професия „Сътрудник по управление на индустриалните отношения“ по проект BG051-PO
001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“ на КНСБ.
В обучението организирано от НФТ „Химия и индустрия“, което стартира през м. септември 2011 г. взеха участие взеха 18 представители от НФТ „Химия и индустрия“ от девет
синдикални организации.
Участниците преминаха през обученията по Модул 4 „Трудови и осигурителни отношения“ проведен на 29-31 март 2012 г. в к.к Боровец; Модул 1 „Основи на индустриалните
отношения“ и Модул 2 (1 част) „Икономика, социална политика и мениджмънт“ проведен на
21-23 юни 2012 г., в с. Чифлик; и заключителното обучение по Модул 2 (2 част) – „Икономика,
социална политика и мениджмънт“ и Модул 5 – „Колективно трудово договаряне“ проведено
на 27-30 септември 2012 г., в к.к Слънчев бряг.
След приключването на присъствената част, участниците в обучението преминават през
учебна практика, която завършва с написването на задание, което трябва да бъде изготвено до
заседанието на Федералния съвет, което ще се проведе на 7-8 март 2013 г.
След като участниците успешно се справят и с този етап ще имат възможност да се явят
на Държавен изпит, който ще се провежда по места и предстои да се уточнят датите за провеждането му.
С това се изчерпват и възможностите за организиране и провеждане на обучения на синдикалните представители в рамките на проект BG051-PO 001-2.1.03 „Сигурност чрез закона,
гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“ по Индустриални отношения и Ключови
компетенции.
Семинари с помощта на фондация Фридрих Еберт
Още през есента на 2011 г., НФТ „Химия и индустрия“ с помощта на главния експерт в
направление Активни мерки на пазара на труда в КНСБ – Диана Найденова, бяха подготвени
и защитени за финансиране от Фондация Фридрих Еберт три семинара насочени към синдикалните ни членове, които се проведоха през 2012 г..
На 16-18 януари се проведе Дискусионен форум на тема „Развитие на синдиката – традиционните ценности и потребност от модернизация“, на който участие взеха 16 души, като
специален гост на събитието бе политическия секретар на Industri Energi – Норвегия – Фруде
Алхейм, който представи опита на скандинавските колеги.
Вторият семинар се проведе на 21-23 юни 2012 г., в с. Чифлик в рамките на браншовото
събрание на браншове химическа и лекарствени продукти и вещества, в което участие взеха
30 синдикални представители. Бяха разработени 4 казуса за Управление на промяната, които
да послужат за „Action plan“ за развитието на социалният диалог в съответните браншове.
На 15-17 ноември в гр. Чепеларе се проведе и последния дискусионен форум финансиран
от Фондация Фридрих Еберт на тема „Икономическата криза – икономически последици и
отговорът на синдикатите в химическия сектор“, като на основен фокус върху политиката на
синдиката в условията на икономическа криза.
На форума бе поставено за обсъждане идеята за изграждането на младежки форум на НФТ
„Химия и индустрия“ с младежки секции към синдикалните организации по места. Участие
взеха 17 представители от синдикалните организации.
НФТ „Химия
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В резултата на това беше разработен проекта на Платформа за младежка синдикална
формация с основна цел:
Основната цел да обедини усилията и потенциала на младите хора в компаниите за
активна младежка политика, за участие в индустриалните отношение в компаниите и на
секторно равнище, за формирането и реализацията на синдикалните и социално отговорните
политики при отчитане на интересите на младите хора и за представителство и участие в
управлението и реализацията на синдикалните приоритети.
Основните принципи на младежкия форум
• Доброволност и свобода на организирането и участието;
• Независимост от политически, партийни и административно стопански организации
• Солидарност, справедливост и достоен труд
Членство в младежкия синдикален форум
Членството в младежкия синдикален форум отворено за всички, които споделят целите
и задачите на платформата.
• Работници и специалисти организирани в младежки клубове в компаниите в химическия
сектор;
• Млади хора на срочни договори, стипендиантски програми, стажанти и ученици над 15
години симпатизанти на младежкия форум;
• Младежи от студентски структури, ученици в средни професионални училища и неформални групи свързани с целите на платформата.
Основни задачи за постигането на целта:
1. Да привлича и организира отделните младежки клубове в компаниите за участие
в единна партньорска мрежа в синдикалната общност.
2. Да проучва интересите, потребностите и проблемите на младите хора, на младежките
лидери и представители по отношение на участието им в системата на социалния диалог.
3. Да разработва инструменти и механизми за разпространение на информация и материали за популяризиране Платформата на Младежкия синдикален форум „Младежта
с отговорност и действие“.
4. Да обучава младежките представители от клубовете за механизмите на индустриалните отношения и на социалния диалог, за синдикалното движение и принципи, за
работа в мрежа, за да предоставят информация, консултации и провежда собствени
семинари в НФТ „Химия и индустрия“.
5. Да насърчава участието в колективни преговори, работни групи, комисии за условия
на труд и други форми на социален диалог, в заседания на синдикалния съвет, семинари
и другите синдикални форуми.
6. Да запознава с опита на чуждестранните партньори и представители на организации
на младежите и младежките лидери в информационна мрежа и създаване на контакти
с тези организации.
7. Да провежда информационни и други кампании и младежки форуми за популяризиране на дейността на младежкия синдикален форум и да разработва инициативи и
проекти по програмите за младежки дейности.
8. Да насърчаване развитието на доброволчеството, гражданската активност и гражНФТ „Химия
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данската отговорност сред младежта, формиране на активна гражданска позиция и
развитие на дейности и инициативи насочени в тази посока.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
Някои неща стават все повече очевидни и неотложни?
1. Нужна ни е програма за развитие и заетост, възстановяване на индустрията основан
на стимулиране на вътрешното търсене през доходите на населението и инвестиции
в икономически сектори, двигатели на растежа и генератори на работни места с една
целенасочена индустриална политика.
2. Безкомпромисна борба със сивата икономика, в това число преследване на отклоняването от данъчни и осигурителни задължения и на корупцията.
3. Позитивните промени не могат да се постигнат без достойно и справедливо заплащане.
Няма да има ускорен икономически растеж и догонващи политики, без повишаване с
по-бързи темпове на реалната работна заплата и доходите на населението.
4. Задълбочаващите се социални неравенства са основният катализатор на кризите, на социалното недоволство и на социалните конфликти. Обществото усеща огромен дефицит
на справедливост в преразпределението, на солидарност и мнима конкурентоспособност,
следователно тяхното овладяване трябва да е първа грижа за всички ни.
Основните предпоставки, за да се намали бедността и социалните неравенства:
Първо – смяна на философията на данъчното облагане – премахване на плоският
данък, въвеждане необлагаем минимум, увеличаване размера на максималния осигурителен доход.
Второ – минимални социални стандарти и обективни социални и икономически
критерии, по отношение линията на бедност.
Трето – адекватността на пенсионната система още в началото на 2013 година да
се увеличат всички пенсии поне с 10-те процента на инфлацията и да се възстанови и
прилага Швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите.
На практика сега сме свидетели на отчаяните опити болната икономика да се лекува, с
терапията, която я разболя, а това омаловажава, обезкуражава и подкопава автономността на
колективното договаряне, социалния диалог и обезличава социалното партньорство с повсеместното настъпление срещу работниците и техните синдикати и изкривява индустриалните
отношения.
Федерален съвет
7-8 март 2013 г., Боровец
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ОТЧЕТ
на изпълнението на бюджета на
НФТ „Химия и индустрия“ за 2012 г.,
изпълнението на чл. внос към 01.03.2013 г.
и организационни въпроси
На последното си заседание Управителния съвет прие изпълнението на Бюджет 2012 г.,
което решение следва да се утвърди от Федералния съвет.
Предлагаме на вашето внимание отчета за 2012 г., изпълнението на членския внос на
синдикалните организации и предприетите организационни мерки, по които Федералния
съвет да вземе необходимите решения.

По изпълнението на бюджета:
В структурата на приходите на бюджета за 2012 г. най-голям дял се падат на приходите от членски внос общо 37%. Вторият по големина дял е този на преходния остатък от
предходната година, формиран в резултат преди всичко на работата по различни проекти,
възможните ограничения в разходната част и той съставлява 32% от прихода или 39470 лв.
На трето място от приходите са постъпления от сътрудничеството ни със скандинавските индустриални федерации 34638 лв. или около 28%. Важно е да се отбележи, че
22 000 лв. от тези пари са ни предоставени от Нордическия индустриален синдикален фонд
за солидарно подпомагане, договорени още през 2010 г. по време на Конгреса, но бяха
преведени едва през ноември 2012 г. Тези средства имат характера на еднократна помощ
и през 2013 г., за сега няма основание да разчитаме на такива постъпления. Не са уточнени на този етап и средствата по проекта с норвежката индустриална федерация за 2013 г.
В други приходи имаме дивиденти от ПОК „Доверие“ и други възстановени средства
от преведени обучения и проекти, които формират около 3% от постъпленията.
От гледна точка на структурата на разходите на Бюджет‘2012 г. е реализирана икономия
от 16% от заложените разходи.
Разходите за основната дейност на НФТ„Химия и индустрия“ представляват 80% от
общите разходи и имат следната структура, като обстойния анализ на дейностите е направен
в Синдикалния обзор на 2012 г.:
• организационна дейност и синдикално обучение – 34,0 % – разходвани основно за
заседанията на Федералните съвети, браншовите събрания, семинари и обучения;
• разходи за заплати за експертно и организационно осигуряване – 35,0 %;
НФТ „Химия
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• административни и стопански разходи за издръжка на офиса – 12,0 %
Разходите за т.нар външно обслужване – международно и европейско членство и КНСБ
са 20% от всички разходи при следната структура:
• Членство в КНСБ, в т.ч. вноска за международното членство на КНСБ и вноска за
стачен фонд – 17,0%.
• Членство в международни организации – 2,0%;
Всъщност приходите от синдикален членски внос осигуряват едва 53 % от направените
разходи и по този начин осигуряват екзистенциалния минимум за нормалното функциониране
и изпълнение на основните организационни, консултативни и защитни функции на синдиката.
С решения на Управителния съвет в отчета на Бюджет`2012 г. е отразено прехвърлянето
на 1000 лв. от §2 „Международни дейности“ в §1 „Организационни дейности“ за покриване
на направените допълнителни разходи и другите необходими вътрешни промени и разпределения.

Изпълнението на чл. внос
Изпълнението на чл. внос към 1.IІІ. 2013 г. показва, че 19 организации (46,3% от всички) не са превели членски внос до края на 2012 г., като 7 организации се намират в не добро
организационно състояние и не са правили преводи от над 1 година. (справка)
Това са организации, които на практика не осъществяват никаква организационна дейност, не провеждат колективни преговори, или са организации в предприятия с икономически
проблеми, в които няма условия за поддържането на определена организационна кондиция.
Разчитаме другите 12 организации да изчистят своите задължения в най-кратки срокове.
Годината беше белязана от някои негативни проблеми за синдикалното ни присъствие
и влияние, като две компании реално прекратиха дейността си – „Кодак“ – София и „Капитан Дядо Никола“ – Габрово, с което „загубихме“ и синдикалните организации. „Калцит“
АД спря работа за почти 3 месеца, което наред с напрежението върху работещите се отрази
и върху синдикалното членство. В „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха създадени формални пречки
пред събирането на членски внос по ведомост, което остави организациите ни без обслужване за период от 8 месеца.
Всичко това даде отпечатък и върху постъпленията от членския внос и се постигна
едва 92% от предварително заложения разчет в Бюджет‘2012 или 46031 лв. Спрямо 2011 г.,
събрания членски внос през 2012 г. е с почти 10% по-малко.
Средната месечна членска вноска на един синдикален член се равнява на 1,33 лв. на база
числеността от синдикалното преброяване от 2884 души. Спрямо 2011 г. има спад от 3% или 6
стотинки по малко на член. Същевременно вноската за членство в КНСБ се увеличи от 0,39 лв.,
през 2011 г. на 0,41 лв. през 2012 г., което допълнително затруднява работата на Федерацията.
Затова е необходимо синдикалните организации на НФТ„Химия и индустрия“ да се
придържат към решенията на Управителния съвет и да правят ежемесечни отчисления в
размер на 50 % от събрания членски внос и не по-малко от 1.37 лв. средно на синдикален
член, освен в предвидените от Устава изключения.

Организационно развитие
В организационно отношение синдикалните структури следват структурите и развитието на работодателя, като имаме предвид реалния икономически субект, предприятието.
НФТ „Химия
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Както вече споменахме 2 от тях прекратиха дейността си „Кодак“ – София и „Капитан Дядо
Никола“ – Габрово.
„Полимери“ – АД – гр. Девня е обявено в несъстоятелност и е назначен синдик на дружеството, който да се разплати с кредиторите. В края на януари НФТ„Химия и индустрия“ ще
предяви своите вземания за събрания членски внос, за които вече имаме решение от Варненския
съд. Синдикалната организация практически е прекратила своята дейност и не събира членски
внос. Съгласно изискванията на Устава последния председател следва да предаде документация и средства на упълномощения от Управителния съвет представител и заедно с остатъка от
средства по сметката на организацията да се предадат в НФТ„Химия и индустрия“.
Синдикалната организация в „Петрол“ – Пловдив реално няма синдикална дейност и
участие в дейностите на НФТ„Химия и индустрия“, не се събира членски внос от VI – Конгрес на НФТ„Химия и индустрия“ и като няма потенциал за запазването или развитието ù.
В края на 2012 г. бяхме изненадани от желанието на синдикалните членове в УВЦ
„Република“ – Варна да напуснат НФТ„Химия и индустрия“, необяснимо, имайки предвид
организационните усилия за нейното създаване преди три години, защитата на интересите
им в конфликта с техния управител, запазването на работните им места и валидността на
по-благоприятни условия от КТД на „Булгартрансгаз“ ЕАД, и факта, че бе запазена заетостта
на сезонния персонал през зимния период, макар и на половин ден. На място за изясняване
на проблема бяха положени усилия от председателя на ФКК Недялко Илиев, за което той
може да даде повече информация.
Членството на тези организации бе прекратено с решение на Управителния съвет, а
направената актуализация на числеността на НФТ„Химия и индустрия“ към януари 2013 г.,
показа актуална численост от около 2662 души, което за сведение представлява спад от 7,7% на
членството спрямо синдикалното преброяване или 11,7% по-малко спрямо началото на 2012 г..
Независимо, че на този етап нямаме окончателно развитие на някои други организационни проблеми, като например в „Кох-и нор Хемус марк“ – АД – Бургас с уволнението на
секретаря на организацията и атаката срещу легитимността ù, „Пластмасови изделия“ – АД
– Средец с напуснал председател и др. не можем да вземем и някакви решения.
Ще приключим анализа на организационното развитие с една по-оптимистична новина,
че от 26 ноември 2012 г. приехме за асоцииран член на „Химия и индустрия“ синдикалния
съюз”АХА“ в „Неохим“ – АД – Димитровград с близо 90 членове.

Решения:
Федералният съвет приема отчета на бюджет`2012 г. с направените изводи и оценки и
корекции.
Приема за информация прекратяването на членството на синдикалните организации в
„Капитан дядо Никола“ – АД – Габрово, „Кодак График Комюникейшънс“ – ЕАД – София,
„Полимери“ – АД – Девня, „Петрол“ – Пловдив и „Булгартрасгаз“ – УВЦ „Република“ – Варна.
Ръководството на НФТ„Химия и индустрия“ да предприеме мерки за организационното
укрепване и/или преструктурирана на синдикалните организации в „Свилоза“ – АД – Свищов,
„Пластмасови изделия“ – АД – Средец, „Бълг. Роза – Севтополис“ – АД – Казанлък и др.
Федерален съвет, Боровец
7-9.03.2013 г.
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ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
2013 година – Протести, избори, бежанска вълна. Изпълнената с много и противоречиви
събития 2013 година отиде в историята с традиционните анкети, оценки и равносметки.
В проведената анкета на Dnes.bg „Кое е най-значимото събитие за България през 2013
година?“:
• 44% от участниците гласуваха, че най-важното нещо, случило се в държавата за последните 12 месеца, са протестите срещу правителството на Пламен Орешарски, добили
популярност като #ДАНСwithme.
• Интересното е, че второто най-значимо събитие в страната е също протест. За 19% от
отговорилите в анкетата това са февруарските протести и сблъсъци, които доведоха до
оставката на кабинета на Бойко Борисов и предсрочни избори.
• Бежанската вълна, която достигна България във втората половина на годината, също
бързо се превърна в събитие от национален мащаб и според 16% е най-важното нещо,
случило се в страната за 2013 година.
• Предсрочните парламентарни избори и съставянето на кабинета Орешарски се нарежда
на четвърто място в събитията на годината с 12% от гласовете на анкетираните.
• Далеч по-малко от гласувалите определят за събитие на годината избора на Неофит за
български патриарх (4%), първия референдум у нас за съдбата на АЕЦ Белене (3%) и
опита за покушение срещу Ахмед Доган (2%).
Протестите, независимо от конкретния повод, дадоха само началния тласък, давайки израз
на непоносимото положение, в което бяха поставени, отначало плахо, а после все по-ясно и за
множество други проблеми, които ни притискат отвсякъде.
На първо място – липсата на работни места при един милион емигрирали българи да
търсят препитание в чужбина, стотици хиляди са без работа в собствената си страна (чиито
богатства през последните две десетилетия станаха частна собственост на родни и чужди
„богопомазани“ предприемачи).
На второ – ниските доходи на много от онези, които въобще имат работа, неизплащането
на заплати за реално положен труд.
На трето – растящата възраст за пенсиониране за десетки, ако не и за стотици хиляди
трудещи се българи излизането в пенсия на стари години се оказа неосъществим блян в капиталистическа България.
На четвърто – непосилните цени на много от лекарствата закриване на болници, и липсата на елементарна или животоспасяваща медицинска помощ
НФТ „Химия
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И като капак на всичко монополните на цените на енергийните ресурси, с прекупвачи
и посредници, рекетьорска лихвена политика на банките, растящите такси във ВУЗ-овете,
всевъзможни мошеници и играчи от Несебърските дюните, Банските поляни, „бистришките
тигри“, назначията на „калинките“ и т.н.
Народът като, че ли се събуди с горчивото усещане, че кризата и експериментите не са
преставали от 23 години на негов гръб.
На практика протестите постигнаха известен формален успех, според някои политолози
дадоха повод за удобен авариен изход на „най-успешното правителство в България“, според
Световната банка, МВФ и неговия финансов апологет.

Извънредните парламентарни избори – 12 май 2013 г.
Резултатите от извънредните избори на 12 май 2013 г. не донесоха някакви особени
изненади. По отношение резултатите им те буквално повтариха прогнозите, които повечето
социолози направиха още в началото на предизборната кампания.
В новия български парламент бяха представени четири политически сили, като избори
без реален победител.
19 юни 2013 – Спешни мерки на Правителството за подобряване на социалното положение на хората, бизнес средата и демократизиране на управлението.
Народното събрание прие внесените от Правителството стабилизационни и неотложни
мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата
и демократизиране на управлението.

СИНДИКАЛНАТА ПОЗИЦИЯ
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ 2013 г.
ПОЗИЦИЯ на НФТ „Химия и индустрия“
по националния референдум за развитието на ядрената енергетика
• НФТ „Химия и индустрия“, нейните синдикални структури и членове да участват в
националния референдум за развитието на ядрената енергетика;
• НФТ „Химия и индустрия“ счита, че ядрената енергетика в Република България трябва
да се развива чрез изграждане на нови ядрени мощности;
• НФТ „Химия и индустрия“ ще се включи в информационната кампания на КНСБ сред
синдикалните представители за участие в референдума по повод бъдещето на ядрената
енергетика в България, със специфичния поглед на химическите работници и специалисти.
24 януари 2013 г.
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ПОЗИЦИЯ
НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ
ОТНОСНО: ескалиращото социално напрежение в страната
КНСБ счита, че е необходимо изработването на спешна компенсационна политика
по доходите, която да смекчи поне малко ударите на ценовите шокове и тази политика
трябва да обхване следните 3 основни направления:
1. Повишаване на минималната работна заплата на 330 лв. още от 1 април т.г., каквото
беше и нашето предложение за Бюджет-2013;
2. Незабавни преговори на национално и браншово равнище за увеличение на работните
заплати и на пенсиите с минимум 12% за компенсиране на натрупаната инфлация, с
последващо договаряне на фирмено ниво;
3. Системата на социално подпомагане да се ориентира към реален критерий, какъвто е
официалната линия на бедност, с оглед по-голяма ефективност на прилаганите мерки
(ГМД да бъде минимум 60% от линията на бедност);
18 февруари 2013 г.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА БСК, КНСБ,КТ „Подкрепа“
ОТНОСНО: Критичната политическа и социална ситуация
ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ЗА:
1. Формиране на Служебно правителство и провеждане на избори за Народно събрание
в максимално кратък срок.
2. Служебното правителство да гарантира:
• Икономическата и социална стабилност на страната,
• Успешни преговори с Европейската комисия за условията за финансиране на България
по новата бюджетна рамка 2014-2020 г.,
• Провеждането на честни и прозрачни избори.
23 февруари 2013г.
На 1 март 2013 г., Президентът на КНСБ Пламен Димитров напусна консултациите при
Президента Росен Плевнелиев, на които, трябваше да бъде създаден обществен съвет към
служебното правителство.
Причината за това действие е, че според КНСБ това не е форматът, на който могат да се
набележат, уточнят, договорят мерки за спешното решаване на тежката ситуация в страната.,
Освен директно излъчените представители на протестиращите в цялата страна граждани, немалка част от поканените нямат достатъчна представителност или представляват само себе си.
НФТ „Химия
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ПОЗИЦИЯ
на Федералния съвет на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ
ОТНОСНО: Актуалната политическа и социална ситуация
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ оценява предприетите от Президента на България
мерки за съставянето на служебно правителство и провеждането на предсрочни парламентарни
избори за единствено реалистични. Масовите протести в редица градове на страната и последвалата оставка на Правителството показват категорично, че кризата е достигнала тревожни
размери, в резултат на рестриктивните финансови мерки, засягайки жизнения стандарт на
гражданите на страната.
Едновременно с това нямаме особени очаквания, и считаме, че служебният кабинет ще
се акцентира основно в провеждането на предсрочните избори. Въпреки това сме убедени, че
служебния кабинет трябва експертно и професионално да положи началото на национално отговорен диалог за реформирането на икономическите и социалните системи на страната, като
започне от спешни мерки за социална защита на бедните, социално слабите, безработните и
пенсионерите.
Национално отговорен диалог е задължителен, защото проблемите на работещите бедни,
ниските доходи, сивата икономиката, монополното поведение в енерго ресурсите, разделението
в обществото и несправедливостта стават все повече очевидни и говорят за маргинализиране
на структурите и институциите на социално сътрудничество.
На предсрочните избори доверие трябва да получат политическите сили, които поставят
в своите платформи развитието на икономиката, работните места, социалната мрежа и воля за
реформиране на икономическите и социални системи в полза на обществото.
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ счита, че както служебното, така и бъдещите правителствата трябва активно да реформират структурите на социално партньорство в рамките на
тристранното сътрудничество и за развитие на двустранния социален диалог, пренебрегвана у
нас с години европейска практика.
Въпреки, че в предлаганите обществени съвети към служебното правителство могат да
генерират определен потенциал, те не разполагат с времеви ресурс и могат да имат единствено
консултативен и неформален характер. В този смисъл КНСБ би могла и трябва да участва в
работата на тези органи с необходимата експертност и с ясната мисъл, че този формат се използва основно за потушаване на социалното напрежение, без да предлага легитимни решения.
7-9 март 2013 г., Боровец

ПОЗИЦИЯ НА ИК НА КНСБ

план

ОТНОСНО: Правителствените политики и мерки в краткосрочен и средносрочен
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ДО КРАЯ НА 2013 г.
• Увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) на 340 лв. от 1 юли 2013 г.
• Въвеждане на необлагаем минимум за доходите до размера на МРЗ – 340 лв. още от 1
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юли 2013 г. и успоредно повишаване на тавана на социално-осигурителния доход – до
2500 лв.
Увеличаване на годишната квота на необлагаемите ваучери за работническо хранене от
сегашните 160 млн.лв. на 240 млн.лв. – от 1 юли 2013 г.
Изплащане на добавка от по 30 лв. на месец към обезщетенията за безработица с размер
до 200 лв. месечно включително – от 1 юли т.г. (64,1 хил. човека, по 30 лв., по 6 м. – 11,4
млн.лв.).
Диференцирано еднократно плащане към пенсиите до 200 лева, включително (ноември-декември): от 50 до 20 лв., в зависимост от размера на пенсията (около 830 хиляди
човека, средно плащане 35 лв., общ разход около 30 млн.лв.) /Вариант: на всички лица
с пенсия до 200 лв. вкл. по 50 лв. еднократно – общ допълнителен разход 41 млн.лв.
Увеличение от 1 юли 2013 г. на обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 г. възраст
на 310 лв. (41 хиляди майки по 70 лв., по 6 м. – 17 млн.лв.).
Увеличаване на натуралния размер, служещ за база при определяне на целевите помощи
за отопление за новия отоплителен сезон 2013-2014 г. на 500 квтч. (300+200), вместо
сегашните 350 квтч. (200+150) (необходимите допълнителни средства са около 29 млн.лв.
за сезона: 300 квтч = 328,60 на човек; 500 квтч = 467 лв.; разликата от 138,40 х 210 711
човека).

29 май 2013 г.

7 Октомври 2013 – Световен ден за достоен труд
Обръщение на Федералния съвет
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ
За шеста поредна година Международната конфедерация на профсъюзите организира
кампанията Световен ден за Достоен труд, която представляват изключителна възможност за
синдикалните организации по браншове и региони да се мобилизират и за поред път да докажат
своята твърда решимост да отстояват трудовите и човешки права на хората на наемния труд.
Фокус през 2013 г. ще бъде възможността за организиране и създаване на синдикални
организации, след като едва 7% от работещите по света са организирани членове на синдиката.
Само чрез членство в синдиката и активния социален диалог могат да бъдат гарантирани
правата на трудещите се и да бъде гарантирана социалната справедливост.
Масовото участие в митинги и демонстрации е характерна черта на Световния ден за
достоен труд в много страни, и ние насърчаваме всички организации, да се мобилизират и да
организират възможно най-много хора на този ден.
Каквато и да реши вашия съюз да направи на 7 октомври – демонстрации, солидарни
действия, срещи, семинари, публикации в обществени или социални медии, Световния ден за
достоен труд е вашият шанс да покажете подкрепа за по-голямата брой работещи хора, които
искат, но не разполагат със защита на членството в Синдиката.
Слънчев бряг, 19 – 21 септември 2013 г.
НФТ „Химия
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ИСКАНИЯТА НА КНСБ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО
(касаещи индустриалния сектор)
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЕКТИВНО:
• Повишаване на минималната работна заплата за страната от 310 на 340 лв.;
• Повишаване на тавана на социално-осигурителния доход на 2500 лв.;
• Увеличаване годишната квота на необлагаемите ваучери за работническо хранене на
240 млн.лв.;
• Спиране на нарастването на пенсионната възраст за заетите в трета категория труд за
една година;
НЕПОСТИГНАТО:
• Достигане на минималната работна заплата в съотношение 50% спрямо средната работна
заплата за страната, т.е. 400 лв. към днешна дата;
• Въвеждане на необлагаем минимум при облагане доходите на физическите лица, равен
на минималната работна заплата за страната в размер на 340 лв.;
• Въвеждане на елементи на семейно подоходно облагане;
• Завишаване на данъчните стимули за повишаване квалификацията, допълнителното
осигуряване и застраховане;
• Подготовка на законопроекта за криминализиране укриването на задължения за плащане
на осигурителни вноски;
• Увеличаване минималните осигурителни доходи за всички дейности, в които няма споразумение между социалните партньори със средния процент увеличение – 2,5 на сто;
• Регламент за двустранен социален диалог и ежегодни преговори за дговаряне на препоръчителни индекси за нарастване на работните заплати в отделните отрасли и браншове;
• Разработване на дългосрочна програма за заетост и реиндустриализация на страната,
създаване на Национален инвестиционен фонд;
• Повишаване на минималния среднодневен размер на обезщетението за безработица от
7,20 на 9,00 лв.;
• Запазване досегашния начин на ранно пенсиониране на заетите в първа и втора категория
труд до достигане на необходимата възраст с оглед осигурителния принос на лицата
след 2014 г.;
Управителен съвет
14.11.2013 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
от Протестния митинг на 20 ноември 2013 г., София
В условията на безпрецедентна обстановка на напрежение и политическо противопоставяне при недостатъчно ефикасен тристраннен диалог, особено на секторно и браншово ниво,
борбата за оцеляване и ежедневните проблеми на работещите бяха изтикани на заден
план и потулени.
ОТ ИМЕТО НА МИЛИОНИТЕ РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ И ОТ ТРИБУНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ
КНСБ НАСТОЯВА ЗА:
1. Възстановяване на платения годишен данък на над 500 хиляди работещи с месечна
заплата до 400 лв., за да им гарантира допълнителен доход в размер на повече от една
заплата, чрез предложените от синдиката промени в данъчните закони;
2. Незабавно приемане на законовата норма за криминализиране укриването на осигурителни вноски, с цел възстановяване на справедливостта, повишаване гаранциите за
правата на работещите и осигуряване на 200 млн. лв., с които да се изплати възстановеният данък;
3. Увеличаване с не по-малко от 10 на сто на заплатите в бюджетните системи и дейности
при едновременно запазване броя на работещите на терен и осъществяващи контролни
функции или услуги за населението и бизнеса;
4. Гарантиране навременното плащане на заработените трудови възнаграждения чрез
приемане предложенията на КНСБ за корекции в Кодекса на труда, ГПК, НК, Закона
за гарантиране вземанията на работниците и Търговския закон, както и предприемане
на спешни мерки за оздравяване на държавните предприятия;
5. Замразяване нарастването на пенсионната възраст и стажа за всички категории работещи
за поне 7 години, в съответствие с Националното споразумение от 2010 г.; договаряне
развитието на пенсионната реформа и реда за ранно пенсиониране на индустриалните
работници;
6. Разработване на ясна и последователна политика на реформи в здравеопазването, която
да гарантира равен и достатъчен достъп до качествени здравни грижи, достойно заплащане и перспективи за кариерно развитие на всички професионалисти в здравната
система;
7. Спешно разработване на 5-годишен план за оздравяване на енергетиката и дългосрочна
енергийна стратегия; още през 2014 г. да се осигурят 370 млн. лв. недофинансиране
на НЕК ЕАД и да се извърши незабавен регулаторен одит на всички производители на
електроенергия с преференциални цени;
8. Безусловно гарантиране на основни граждански права – на синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне, стачка в защита на колективни икономически и социални
интереси, в т.ч. на национално, отраслово и/или браншово равнище, чрез приемане на
предложените от КНСБ нормативни промени;
НФТ „Химия
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9. Спешно приемане на антимонополно и антикорупционно законодателство, в т.ч. за граждански контрол на действията на всички контролни и регулаторни органи в страната и
гарантиране интересите и правата на производителите и потребителите.
ДНЕС НИЕ АЛАРМИРАМЕ С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО
И ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ, ВЛАСТИ И ИНСТИТУЦИИ:
ЧУЙТЕ ГНЕВА НА СПРАВЕДЛИВИЯ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ НА КНСБ!
ЧУЙТЕ ГЛАСА НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ!
20 ноември 2013 година
площад „Народно събрание“, гр. София
ДО
МИХАИЛ МИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
на индустриалните федерации на КНСБ
Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, Синдикална федерация
„Металици“ – КНСБ, Национална синдикална федерация „Метал-електро“ – КНСБ, Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ, Национална
федерация на труда „Химия и индустрия“ – КНСБ, Синдикатът на железничарите в България
– КНСБ заявяват, че:
С промените в Кодекса за социално осигуряване, приети на второ четене миналата седмица
в Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание, се ощетяват работниците
от първа и втора категория, т.е. тези, които работят при най-тежки условия на труд.
Категорично настояваме да се стопира нарастването на пенсионната възраст и
стажа на категорийните работници от въгледобивната, рудодобивната, металургичната,
химическата, леката промишленост, ЖП-сектора, както това бе направено за всички
останали граждани!
В условията на безпрецедентна обстановка на напрежение и политическо противопостаНФТ „Химия
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вяне при недостатъчен или липсващ тристранен диалог, особено на секторно и браншово ниво,
българските власти предприемат непремерени и опасни действия.
На националната протестна демонстрация на 20 ноември 2013 г. в декларацията на КНСБ
миньори, металурзи, химици, енергетици, текстилци, железничари, работещи в първа и втора
категория труд, категорично поискаха от правителството и Народното събрание „замразяване
нарастването на пенсионната възраст и стажа за всички категории работещи за поне 7 години,
в съответствие с Националното споразумение от 2010 г.; договаряне развитието на пенсионната
реформа и реда за ранно пенсиониране на индустриалните работници“.
Политическият пазарлък по пенсионната реформа несъответства на реалносттите и противопоставя работещите българи. Това е основание да предприемем решителни действия в
защита на равнопоставеността на работещите български граждани от първа и втора категория!
Настояваме народните избраници да се съобразят с исканията на десетки хиляди работещи при трудни и вредни за здравето условия, които в условията на икономическа криза не се
подобряват, а напротив – влошават се.
В случай че искането ни не срещне незабавна реакция при утрешното гласуване на промените в Кодекса за социално осигуряване в Народното събрание, ще предприемем незабавни
действия по Закона за митинга и манифестации, Закона за уреждане на колективните трудови
спорове (стачки) и граждански действия.
17.12.2013 г.

СТАНОВИЩЕ
на Управителния съвет на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ
„Към какво да се стремим, относно ранното пенсиониране след 01.01.2015 г.“
Управителният съвет на НФТ „Химия индустрия“, приема позицията изразена в първите
5 точки от заключението на работния материал, относно ранното пенсиониране представен в
Консултативния комитет на КНСБ по социалните въпроси.
Относно т. 6., наистина това е основния въпрос, чието решение би следвало да се търси
генерално, устойчиво и във всички случаи като се държи сметка за изложените в първите пет
точки обстоятелства и факти.
Управителният съвет счита:
• Проблемът с ранното пенсиониране би следвало да намери дългосрочно решение, което
е и условие въобще за пенсионната система. Това не означава, че в реализацията на тази
стратегия не могат да се намерят и етапни решения;
• Посочените в анализа обстоятелства и фактите показват, че сегашната система за ранно
пенсиониране не е добро решение и, ако има проблем в пенсионната система, то той не
е в ранното пенсиониране на т.нар. категорийни индустриални работници;
• Ранното пенсиониране от 01.01.2015 г. по предвидения в КСО начин няма да осигурява
достоен заместващ доход през професионалните фондове в близките не по-малко от
10-15 години;
• Срокът за ранно пенсиониране трябва да продължи по сегашния ред и при сега действаНФТ „Химия
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щите условия на §4 от КСО до достигане на необходимата възраст по чл.168, до 2021 г.
за мъжете 1 и 2 категория труд и до 2025 г. за жените 1 и 2 категория;
• Ранното пенсиониране на категорийните работници и след този период трябва да продължи като принцип с изплащането на пенсията или част от нея от фонд „Пенсии“ на
ДОО и добавка към пенсията за периода на ранното пенсиониране;
• Решението на проблема за ранното пенсиониране на категорийните работници при горните условия би могло да се намери в изграждането на индустриален солидарен фонд
под управлението на НОИ, който да дава добавката към основната пенсия;
• Ако спазваме принципа на дългосрочните решения заложени през 2000 г., то би трябвало възрастта по чл.168 за 1 и 2 категория да бъде запазена, съответно на 10 и 5 години
по-рано от възрастта по чл. 68;
На този етап само обръщаме внимание на някои структурни и хипотетични въпроси като:
• Средствата по индивидуалните партиди на лицата от професионалните фондове след
изграждането на Индустриалния фонд към НОИ;
• Възможното съществуване на професионални фондове и на Индустриален фонд;
• Разпределението и направлението на осигурителните вноски ДОО и ПФ в Индустриалния фонд;
• Запазване на точковата система при ранното пенсиониране;
• Увеличение на вноските за I и II категория труд съответно на 15% и на 10%, в контекста
на възстановяване размера на осигурителните вноски; (впрочем и сега вноските в ДОО
за 1 и 2 категория са по-високи с 3% от тези за 3-та категория);
• Необходимостта от приоритетно решаване на редица други проблеми на пенсионната
система като ранното пенсиониране по чл. 69, т.нар. инвалидни пенсии, неплащането
на осигуровки, неосигуряването за съответните категории труд, бонус стимулиране за
отлагане на ранното пенсиониране и др.;
• Реалните нагласи на работниците дали ще се възползват или не от ранното пенсиониране в определен момент или дали ще искат да се „разделят“ с натрупаните средства в
личните си партиди;
Управителен съвет
24.01.2014 г.

ИКОНОМИКАТА НА 2013 г. – НА ПРАГА НА НУЛЕВ РЪСТЕЖ
БВП – добра новина или разочарование?
Експресната оценка за БВП на България в края на 2013 г. показва няколко индикации:
• Овладяване на отрицателния растеж от 2010 г., когато страната официално излезе
от рецесията, започнала в началото на 2009 г.
• По-нататъшно забавяне на ръста на БВП на годишна база, макар и да остава положителен.
• Данните за търговията на дребно за второто тримесечие показва свиване през първото тримесечие и лек, макар и забавящ се ръст на годишна база между април и юни
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

82

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2013

при обектите за търговия на дребно. Данните за потреблението от статистиката за БВП
показват също – свиване на потреблението през първите три месеца и минимален ръст
през второто тримесечие.
• Темпът на растеж в ЕС се възстановява през четвъртото тримесечие на 2013 г. и
нараства с 1.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо
третото тримесечие на 2013 годинаи това е безспорно положителен сигнал. Предвид
това, че българската икономика следва процесите в ЕС със закъснение от 3-4 месеца,
е вероятно през първото тримесечие на 2014 г. растежът и у нас леко да се засили.
• Надали икономиката ще нарасне с повече от 0,7% за цялата година (при един
по-благоприятен сценарий за развитие на европейската икономика и за скорошно
преодоляване на вътрешната политическа криза), което ще означава поредна година
на стагнация.
• Делът на промишлеността в брутната добавена стойност за 2013 г. намалява незначително до 24.6%, за сметка на сектора на услугите от 71.5%, при запазване на
ниското ниво на аграния сектор от 3.4%.

Промишленото производство продължава надолу и през 2013 г.
По предварителни данни на Националният статистически институт, през декември 2013 г.
индексът на промишленото производство у нас намалява с 1% в сравнение с ноември 2013 г.
На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 11.5%, а ръст е регистриран в добивната
промишленост – с 12.8% и в преработващата промишленост – с 1.9%.
В браншовете, които представляват интерес за нас в НФТ„Химия и индустрия“ индексът на промишленото производство за 2013 г. спрямо предходната година по данни на НСИ
изглежда така:
• Производство на химични продукти

+ 2.9%

• Производство на лекарствени вещества и продукти

+ 9.9%

• Производство на изделия от каучук и пластмаси

+ 16.3%

• Разпределението на електрическа и топлоенергия и газ

– 11.5%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2013 г. е на
същото равнище както предходния месец, съобщи Националния статистически институт след
понижението от 0.2% и през октомври, и също толкова през септември.
Общият индекс на цените на производител през декември 2013 г. спада с 2.9% в сравнение
със същия месец на 2012 г.

Изменение на износа и вноса
През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.5% спрямо 2012 г. и
е в размер на 17.3 млрд. лв., съобщиха от НСИ.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия, които формират 50.0% от износа за трети страни. През декември
2013 г. износът за трети страни се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1.4 млрд. лева.
НФТ „Химия
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Общото външнотърговско салдо (износ- внос) е отрицателно през 2013 г. и е на стойност
7 056.6 млн. лв., което е с 2 114.2 млн. лв. по-малко от салдото за 2012 г.
Възможните негативни ефекти от политическата нестабилност могат да се проследят и в данните за инвестициите.
През 2013 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната се свиха със 17%
спрямо 2012 г. Миналата година в страната са влезли 1,229 млрд. евро спрямо 1,481 млрд.
евро през 2012 г., показват данните на Българска народна банка (БНБ) за платежния баланс
на България.
През тази година се е удвоило кредитирането на български инвестиции в чужбина, но
този сегмент не е значим на фона на цялата икономика. Въпреки това показателно – българските фирми прескачат през границите все по-често.
Те инвестират навън основно в индустрията, става въпрос за фирми, с инвестиции в
чужбина за електромашиностроене, магазини за продажба на дребно, или в областите фармацевтика и туризъм.
Бизнес климатът в България рязко се подобрява в началото на тази година. Съответният индекс на НСИ нараства с 4.6 пункта в сравнение с предходния месец, като засилване
на оптимизма се наблюдава във всички отрасли на икономиката.
В промишлеността индексът на бизнес климата се покачва с 5.4 пункта спрямо декември
2013 г., което се дължи на по-оптимистичните очаквания на предприемачите за следващите
шест месеца
Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите
три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износ.
Средното натоварване на мощностите през януари е с 1.0 пункт над нивото от октомври 2013 г. и достига 70.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се
предвижда излишък от мощности.
Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла. Но данните от проучването показват, че
предприемачите се надяват на възстановяване на вътрешния пазар в следващите месеци.
За индивидуално потребление на населението през последното тримесечие на 2013 г.
се изразходват 82.1% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2012 г. е 1.2% Минимално повишаване на крайното потребление
на годишна база с 0,3% се дължи изцяло на колективното потребление, т.е. на бюджетните
харчове.

Дефлация от началото на годината отчете НСИ
За първи път след 1995 г. Националният статистически институт (НСИ) измери найниската средногодишна инфлация – 0.9% за 2013 г.
Според тези данни инфлацията през декември спрямо ноември е 0.3%. На годишна
база – спрямо декември 2012 г. – е отчетена дефлация от 1.6%.
Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2013 г. спрямо периода
януари – декември 2012 г. е 0.9%.
Издръжката на живота у нас от влизането на България в Европейския съюз през
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2007 г. до края на 2013 година поскъпва с 46% от 384 лева месечно до 562 лева по данни на
ИССИ на КНСБ.
Около 23% от българите остават под прага на бедност от 214 лв., като тук особени
промени няма. Става дума за около 1 660 000 души.
Основна причина за този ръст са увеличението на регулираните цени – на електроенергията /с 35 процента/, на топлоенергията /45 процента/, както и увеличаването на цените
на акцизните стоки – с близо 89 процента. Издръжката на живот се определя за човек от
четиричленно домакинство.
Минималната работна заплата за този период се увеличи до 340 лева и е 39 процента от средната за страната. Минималната пенсия се повиши от 103 на 150 лева, а средната
пенсия наближава, но не достига 300 лева, което е далеч под парите за издръжката на живот,
посочват още от КНСБ.

Заетост, производителност на труда и безработицата
на устойчиво ниски равнища
Заетите лица по трудово и служебно правоотношение, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2013 г. намаляват с 57.1 хил., или с
2.5% спрямо края на септември 2013 г., като достигат 2.21 милиона.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният
дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.8 и 17.5%.
Равнище на заетостта в края на 2013 г.:
Икономическа дейност
• Производство на нефтопродукти
• Химични продукти
• Лекарствени вещества
• Каучук и пластмаси
• Производство и разпределение на
електроенергия, топлина и газообразни горива

ССБр./НСИ
1728
12460
8842
27127
1940

ССБр./НОИ
2081
12349
8214
22622
1848

% 2012
+ 17.3%
0%
– 6.8%
– 18.5%
0%

Производителността на труда, по последни данни на НСИ в края на 2013 г. се увеличава, като в периода юли-септември БВП на един зает нараства с 1,6% в сравнение със същото
тримесечие на предходната година. Всеки зает създава средно 14,8 лв. БВП за един отработен
час, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на
2013 г. реално нараства с 1% и също така се увеличава с 1% за един отработен човекочас
спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Най-висока е производителността в индустриалния сектор – 6 209.9 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 14,9 лв. за един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 202,5 лв. БДС, като за един
отработен човекочас се създават средно 13 лв. от текущия обем по показателя.
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2 054,7 лв. БДС на един
зает и 5,3 лв. за един отработен човекочас.
НФТ „Химия
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През третото тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката са 3 624,0 хиляди.
На едно заето лице се падат 5957,5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт.
Нивото на безработица в България достигна 13% през четвъртото тримесечие на
миналата година, след като по последни данни на Евростат към ноември тя още беше на
равнище под тази граница – 12,9%. Безработните в страната са били близо 440 000 души,
което е с 5,4% повече в сравнение със същия период на предходната 2012 г., изчисляват от
Националния статистически институт.
Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 188 000, или 12,4% от
икономически неактивните лица в същата възрастова група, които са общо 1 517 000. Продължително безработни са 60% от всички безработни лица.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години е 2 931 600 души и в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. намалява с 20 000.
От общия брой заети лица 71,6% работят в частния сектор, а 28,4% – в обществения.
В сектора на услугите работят 63,5% от всички заети, в индустрията – 29,9%, а в селското, горското и рибното стопанство – 6,6%.
Младежката безработица през разглеждания период на 2013 г. е 22,2% – съответно
22,8% за мъжете и 21,5% за жените.

Доходите и заплатите във фризера
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2013 г. е 820 лв., за ноември – 818
лв., и за декември – 846 лева, показват предварителните данни на Националния статистически
институт.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на
2013 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 846 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ – 1 522 лева
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 517 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 546 лева
• „Административни и спомагателни дейности“ – 554 лева
• „Други дейности“ – 569 лева
Равнище на средните работни заплати в края на 2013 г.:
Икономическа дейност
• Производство на нефтопродукти
• Химични продукти
• Лекарствени вещества
• Каучук и пластмаси
НФТ „Химия
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• Производство и разпределение на електроенергия, топлина и газообразни горива

1698 лв.

+ 1,5%

Данните към края на 2013 г. показва още, че 41.5% от компаниите са замразили възнагражденията си през 2013 г., а може би най-добрата новина е, че през 2013 г. няма намаление
на срадната работна заплата в никой от икономическите дейности.
Проучванията отчитат ръст и при бонусите. Допълнителните възнаграждения растат с
около 3% и обикновено се равняват на около 20 до 30% от стойността на годишната базова
заплата.
Промяната на размера на допълнителните възнаграждения е била свързана с развитието
на бизнеса, с определен размер на печалбата или постигнат конкретни резултати.

КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ ЗА СПРАВЕДЛИВО
И ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА
На Общото събрание през м.септември 2013 г. въпросът за справедливото и достойно
заплащане беше разгледан като основен приоритет в политиките на НФТ „Химия и индустрия“. Трета година поред отделяме специално внимание на ежегодните заседания на Федералния съвет, с което стартираме синдикалната кампания по колективното договаряне с
основен акцент върху препоръчителните индекси за ръста на работните заплати.
Нека да отбележим обаче, че за разлика от повечето европейски страни у нас трудовите
отношения са силно регулирани, което задава определена рамка както за бизнеса така и за
представителите на труда. Имаме предвид нормативно регулираните и определени равнища
на минимална работна заплата, определените видове допълнителни плащания, минималните
размери на доплащане за извънреден труд, нощен труд, обезщетения и т.н. и напълно отворения и противоречив рагламент за договаряне на социалните разходи.
Съпоставките, които получаваме по линия на европейските ни партньори се установява, че химическия сектор у нас има 2 пъти по-ниска производителност на труда от средната
за сектора в Европа, но 10 пъти по-ниски заплати и изключително нисък дял на работните
заплати в крайните резултати и приходите от продажби.
Анализът на заплащането на труда в химическия сектор през миналата година показа
редица особености на фирмено равнище например:
• липсата на механизми (формула) за годишна актуализация на заплатите;
• нивото на инфлацията и нивата на МРЗ не влияят върху формирането и актуализацията
на работните заплати;
• специфичните фактори на работната среда обикновено не влияят на заплащането на
отделните категории персонал и от там на цената на труда в сектора;
• секторът не е привлекателен за младите хора, които имат самочувствието за образованост и виждане за реализация;
• промени се нивото на синдикалната ни компетентност в колективните преговори;
НФТ „Химия и индустрия“ осъзнава необходимостта от цялостна политика за увеличение на доходите на база измерими критерии и препоръчителен за материалната сфера
индекс и работи вече няколко години в тази посока. Основната цел на тази политика не е
само установяването на механизъм за периодична индексация на работните заплати, но и
НФТ „Химия
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актуализация на оценката на работните места в сектора на базата на факторите и специфичните особености на труда в сектора.
Така през м. октомври вече трета година поред Федералният съвет открива Синдикалната акция – кампания по колективното трудово договаряне в синдикалните организации.
Федералният съвет прие анализ на колективното договаряне през 2014 г. с изводите,
че то ще бъде повлияно от няколко основни фактора, като равнището на заплащането в сектора съпоставено с общия ръст на доходите, ръста на осигурителните доходи на наетите по
трудови отношения, ръста на минималната работна заплата и т.н.
В основата на индекса за ръста на работните заплати се поставя ръста на производителността, инфлацията, общата оценка за бизнес климата и общата рамка на данъчно осигурителните задължения и конкурентоспособността.
Такива показатели бяха взети предвид при разработването на общия индекс на ръста
за 2014 г. и неговите параметри по отделните икономически дейности.
В тази връзка Федералният съвет да одобри средния ръст от 4.4% за ръст на осигурителните прагове за 2014 г., който да стане основа за минималните работите заплати, според
конкретните условия във всяка една икономическа дейност.
Федералният съвет прие препоръчителни индекси за ръста на работните заплати средно
с 8.5% разпределени по икономически дейности:
• Производство на нефтопродукти

+ 6.7%

• Химически вещества и продукти

+ 4,3%

• Лекарствени вещества и препарати

+ 4,7%

• Каучукови и пластмасови изделия

+ 12,5%

• Пренос и дистрибуция на природен газ

+ 3.6%

Синдикалната акция беше обявена с основен акцент върху възстановяването на доходите и справедливо заплащане, като синдикална политика в колективното договаряне в
синдикалните организации за 2014 г.:
• максимална сигурност и твърди заплати
• механизъм (формула) за годишна актуализация на заплатите
• механизъм за установяването на участие на работниците в крайните резултати
Като възможен път в тази посока внимание заслужават добри идеи и практики в заплащането в КТД, като договаряне за компенсиране на инфлация над определен %, автоматизъм
при увеличение на заплатите при инфлацията до определен %, бонусни системи, ако има
отказ от предоговаряне на основните заплати.
В заключение можем да направим някои изводи за тенденциите на развитие на колективното договаряне в сектора, като предизвикателства, които съпътстват процесите на
договаряне в предприятията.
• силната децентрализация на модела на колективното договаряне у нас е придружено от последователното отпадане на възможности за договаряне на национално и
браншово равнище – препоръчителни индекси, рамкови споразумения, минимални
осигурителни прагове и т.н.;
• мълчаливият отказ от преговори и липса на сътрудничество от страна на работодатеНФТ „Химия
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лите ерозират колективното договаряне и отразяват ниското равнище на колективни
договори в рамките на 10% от заетите в индустриалните сектори;
• наследената от държавната централизация нормативна уредба на индустриалните и
трудовите отношения, принизяват колективното договаряне до преповтаряне на „кодексни“ разпоредби и минимален марж в областта на отпуски и социални придобивки;
• липсата на ясен мотив и интерес за уреждане на трудовите отношения с КТД и социално партньорство в новите компании, фирмите с ниска степен на конкурентна
способност и близо 90% заети без синдикално представителство;
• все по-ясно очертаващата тенденция на загуба на знания и опит в колективните преговори до тоталната им липса особено при младите синдикални представители;
• блокираните, забавени или отложени във времето преговори на национално и браншово равнище;
• „неработещи“ текстове в КТ, относно неизпълнението на задължения в процеса на
колективното договаряне, незадължителни текстове за започнали, но не финализирани
колективните преговори, масово нарушаване на разпоредбите за присъединяване към
КТД, масово просрочване на процедури за своевременно влизане в преговори;
• отпадането на Националното споразумение за рамката на секторните колективни договори, което да стои в основата на браншовите и отрасловите договори, което от пречка
за разпростирането на браншовите договори, се превърна в пречка и лиши социалния
диалог от възможността да се сключват национални и секторни споразумения;
• обръщане на тенденцията и подписване на колективни договори с двугодишен срок на
действие по инициатива на работодателите, което им осигурява 2 години спокойствие,
а на синдиката примиряване с установеното ниво, особено при не особено успешни
преговори.

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Защита на заетостта и достоен труд
Независимо от позитивните сигнали, които излъчват европейските икономики през
2013 г. темата за защитата на заетостта остава актуална, както в европейски така и в световен
мащаб със заплашващата ни несигурност на работното място.
• Затова не излишно да потвърдим, че нашата синдикална политика трябва да отчита
някои изключително важни принципа и те са ограничаване и предотвратяване въвеждането на временната и несигурна работа, или замяната на временните договори с
постоянни чрез колективното договаряне;
• Привличане и организиране на всички работници в синдиката с целеви кампании за
ограничаване на дискриминацията, на сивата икономика, на заетите без договори,
срещу осигуряването на минимални заплати, ограничаване на работещите за подизпълнители и временно наети на рутинни дейности и осигуряване на безопасност и
здраве на работното място като приоритет в специфични условия на труд;
• Осигуряване на секторни параметри и регулации по отношение на заплатите, работното
време и трудовите отношения, задължителни условия за всички правила, и действащи
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договори и гарантиране на правата и еднаквите възможности по отношение на наемането, заплащането, заетостта и професионалното развитие;
• Достойното заплащане за достойна работа и постоянен трудов договор за всеки са
човешки права, а развитие на социално-осигурителните системи трябва да допринесе
за достатъчно заплащане и защита от бедност, в т.ч. и ранно пенсиониране на работещите в рискова и специфична среда.
Анализът на заетостта в сектора, предлага подобни изводи, макар,че като дял в общата
заетост на страната той е относително малък, предимно поради високата степен на автоматизация на производството.
През последната година броят на лицата, заети в производството на химични продукти,
лекарствени средства и пренос и разпределение на природен газ остава непроменен, докато
заетостта в производства на изделия от каучук и пластмаси бележи ръст и то от близо 2000
заети.
В условията на глобалната и отворена икономика, шансът компаниите да не се променя
за продължителен период от време не е особено реалистичен.
Развитието на целия сектор в последните години изглежда овладя нагативните тенденции, като пример торовите заводи, каучуковите изделия, преработката на пластмаси и
производството на химически вещества и продукти.

Реиндустриализацията – възраждане на индустрията
Малко повече от двадесет години след началото на прехода държавата най-сетне се сети
да направи опит да преоткрие формулата със стратегията си възраждане на индустрията.
Парадоксът на индустриалното ни развитие се състои в това, че след две десетилетия
на безкритично налагана стратегия за деиндустриализация, днес по дял на промишленото
производство в БВП България се намира в челото на ЕС.
В края на 90-те години по данни на НСИ делът на промишлената продукция в БВП е
бил 27,1%, а броят на заетите в отрасъла – също над 27%. За съжаление това се дължи почти изцяло на разграждането на старите индустриални комплекси и много по-малко на нови
инвестиции.
Сега секторът дава работа на близо три пъти по-малко хора от 80-те години и генерира
едва 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Преките чуждестранни инвестиции в него
пък са една нищожна част от вложените десетки милиарди евро през последните 10 години.
Успоредно с деиндустриализацията протече процес на деквалификация и тотална демотивация на работната сила, заета преди време в промишлените дейности.
Определянето на химическата промишленост като един от приоритетните сектори едва
ли ще го реанимира автоматично в опит за намирането на решение за неговото заслужено
съживяване. За съжаление много от мощностите вече отдавна са изживели своето, а редица
високо квалифицирани някога специалисти са изостанали от динамично развиващия се сектор,
или са емигрирали към други икономики за реализация на възможностите си.
Отговорът на въпроса за реиндустриализацията зависи в голяма степен от активността на националния бизнес и политическите решения. Освен стратегия за за възраждане на
индустриални сектори, трябва да има предвид реално действащите индустриални субекти и
навлизащи нови такива.
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

90

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2013

Социална политика
През 2013 г. пенсионната реформа отново стана хит на непоследователната и палеативна
социална политика.
От 1 януари 2014 г. възрастта за пенсиониране беше блокирана, като в последната минута на даденото продължение в Народното събрание в тази група влязоха и категорийните
работници.
По принцип радикалните решения в пенсионната система от началото на 2012 г. влязоха в разрез с постигнатото съгласие на социалните партньори и подписаното Национално
споразумение за продължаване на пенсионната реформа.
НФТ „Химия и индустрия“ многократно е настоявала за обмислени и стратегически
разположени във времето решения, защото пенсионната система е инертна система и решения от днес за утре водят до значително обществено напрежение, за което някой трябва да
носи отговорност.
В Декларацията от 17.12.2014 г. Федерацията на независимите синдикати на миньорите
– КНСБ, Синдикална федерация „Металици“ – КНСБ, Национална синдикална федерация
„Метал-електро“ – КНСБ, Федерацията на независимите синдикални организации от леката
промишленост – КНСБ, Национална федерация на труда „Химия и индустрия“ – КНСБ,
Синдикатът на железничарите в България – КНСБ заявяват да се стопира нарастването на
пенсионната възраст и стажа на категорийните работници от въгледобивната, рудодобивната,
металургичната, химическата, леката промишленост, ЖП-сектора, както това бе направено
за всички останали граждани!
Отново вече 5 година поред индустриалните работници възобновиха исканията и протестите срещу палеативни и паникьорски решения взети при условие, че мерките на реформата
от 2000 г. не се изпълнява и това само задълбочава проблема още повече.
За нас съществени остават три въпроса, първо, да се запази правото на ранно
пенсиониране на „категорийните работници“, защото това е специфичен национален
модел и не прави изключение от съществуващите в европейските страни системи на
ранно пенсиониране.
Второ, за размера на средствата натрупани от вноските на тези хора, който да
осигурява достойно съществуване и трето, за доходността на пенсионните дружества и
капиталовата адекватност на тези средства да бъдат гарантирани.
Управителният съвет на НФТ „Химия и индустрия“ прие позиция относно ранното
пенсиониране представен в Консултативния комитет на КНСБ по социалните въпроси.
• Проблемът с ранното пенсиониране би следвало да намери дългосрочно решение,
което е и условие въобще за пенсионната система. Това не означава, че в реализацията
на тази стратегия не могат да се намерят и етапни решения;
• Посочените в анализа обстоятелства и фактите показват, че сегашната система за
ранно пенсиониране не е добро решение и, ако има проблем в пенсионната система,
то той не е в ранното пенсиониране на т.нар. категорийни индустриални работници;
• Ранното пенсиониране от 01.01.2015 г. по предвидения в КСО начин няма да осигурява
достоен заместващ доход през професионалните фондове в близките не по-малко от
10-15 години;
• Срокът за ранно пенсиониране трябва да продължи по сегашния ред и при сега дейстНФТ „Химия
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ващите условия на § 4 от КСО до достигане на необходимата възраст по чл. 168, до
2021 г. за мъжете 1 и 2 категория труд и до 2025 г. за жените 1 и 2 категория;
• Ранното пенсиониране на категорийните работници и след този период трябва да
продължи като принцип с изплащането на пенсията или част от нея от фонд“Пенсии“
на ДОО и добавка към пенсията за периода на ранното пенсиониране;
• Решението на проблема за ранното пенсиониране на категорийните работници при
горните условия би могло да се намери в изграждането на индустриален солидарен
фонд под управлението на НОИ, който да дава добавката към основната пенсия;
• Ако спазваме принципа на дългосрочните решения заложени през 2000 г., то би
трябвало възрастта по чл.168 за 1 и 2 категория да бъде запазена, съответно на 10 и
5 години по-рано от възрастта по чл. 68;
На този етап внимание заслужават някои структурни и хипотетични въпроси, без отговор на този етап като:
• Средствата по индивидуалните партиди на лицата от професионалните фондове след
изграждането на Индустриалния фонд към НОИ;
• Възможното съществуване на професионални фондове и на Индустриален фонд;
• Разпределението и направлението на осигурителните вноски ДОО и ПФ в Индустриалния фонд;
• Запазване на точковата система при ранното пенсиониране;
• Увеличение на вноските за I и II категория труд съответно на 15% и на 10%, в контекста на възстановяване размера на осигурителните вноски; (впрочем и сега вноските
в ДОО за 1 и 2 категория са по-високи с 3% от тези за 3-та категория);
• Необходимостта от приоритетно решаване на редица други проблеми на пенсионната
система като ранното пенсиониране по чл. 69, т.нар. инвалидни пенсии, неплащането
на осигуровки, неосигуряването за съответните категории труд, бонус стимулиране
за отлагане на ранното пенсиониране и др.;
• Реалните нагласи на работниците дали ще се възползват или не от ранното пенсиониране в определен момент или дали ще искат да се „разделят“ с натрупаните средства
в личните си партиди.

Отговорно към безопасността и здравето на работното място
Управителният съвет за пореден път взе решение на 28 април 2012 г. да се проведе
синдикалната акция на НФТ „Химия и индустрия“ под надслов „Отговорно към безопасността и здравето на работното място“ за напредък в безопасността и хуманизирането на
работната среда.
Основната цел на синдикалната акция е да повиши вниманието към състоянието и
политиката на компанията за безопасни и здравословни условия на труд и работата на КУТ/
ГУТ. Акцията цели да открои важните потребности, които да осигурят организационно и
технически мерките за подобряване на работната среда и да поддържат равнището на безопасност и хигиена на труда.
Синдикалната акция има за цел също да представи синдиката и мениджмънта като социално отговорни партньори към въпросите на безопасността на работното място и екологията
на околната средата пред обществеността, средствата за информация и партньорите.
НФТ „Химия
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По време на кампанията синдикалните представители в КУТ и представителите по
безопасност и здраве на работното място имат възможност да представят на работодателя
предложения за провеждането на синдикалната акция в предприятието.
На 28 април Международния ден в памет пострадалите на работното място всички
синдикални организации отправят своите послания срещу опасностите, риска и травматизма
на работното място и в памет на загиналите при трудови злополуки.
За 28 Април 2013 г. Международната организация на труда определи „Превенция на
професионалните заболявания“ за тема на Световния ден за безопасност и здраве при работа.
Неадекватната профилактика на професионалните заболявания има дълбок негативен
ефект върху работниците и техните семейства в частност, но и на обществото като цяло.
Професионалните заболявания генерират огромни разходи преди всичко върху социалния
статус на хората, натоварват системите за социална сигурност и на производителност от
гледна точка на труда.
През 2013 г. с консултанското участие на синдиката бяха разработени Профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности по Проект BG 051PO0001-2.3.01.
Превенция по безопасност и здраве при работа“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основна цел на разработките беше да създаде устойчив капацитет за разработване на
съвременна секторна политика по БЗР, системи и услуги за провеждане на политика, контрол
и оценка, както и създаване на възможности за обмяна на опит и добра практика за икономическата дейност.
В края на 2013 г. отново с консултанското участие на синдиката беше финализирана
разработката Методика за извършване оценка на риска на работното място с помощта на
практически инструмент OiRA в икономическа дейност „Производство на химични продукти“.
Целта на методиката е да подпомогне процеса по оценяване на риска на работното
място с помощта на практически инструмент OiRA. Методиката описва подробно процеса
на оценяване, за да може да бъде използван и от лица, които нямат специална подготовка и
задълбочени познания в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Защитата и представителството на интересите
НФТ „Химия и индустрия“ по дефиниция има за своя основна цел защитата и представителството на трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта на труда,
заетостта, трудовите отношения, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище
и защитава следните трудови, социални и синдикални права.
В изпълнение на тази цел НФТ „Химия и индустрия“ се ангажира и консултира редица
индустриални спорове, конфликтни ситуации, проблеми на социалния диалог и синдикалната
дейност.
Кампанията „Синдикатът при теб“ беше използвана с цел да стане постоянно действаща
организационна форма, с която да бъдат консултирани проблеми, с което да се установи и
анализира действителното състояние в предприятията и проблемите на социалния диалог и
като резултат да се изготви „Пътна карта на синдикалната организация“.
В настоящия синдикален обзор предлагаме една ретроспекция на участието и намесата
на НФТ „Химия индустрия“ през 2013 г. в изпълнението на тази основна цел на синдиката.
НФТ „Химия
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• Консултации по повод възникнали спорове по трудови и социално-битови права на
работещите разглеждане на техните искания.
• Консултативна среща в „Софарма“ –АД по повод началото на преговори за КТД.
• Консултации по повод откриването на процедура и подписване на КТД в „Момина
крепост“ – АД;
• Организационно събрание и консултации по организационни въпроси в „Солвей –
соди“ – АД – Девня за избор на ръководство на организацията.
• Консултативна среща за възстановяване на синдикалната организация в „Свилоза“ –
Свищов и откриване на процедура и подписване на КТД.
• Организационно събрание в Централно управление на „Булгартрансгаз“ – АД за избор
на ново ръководство на синдикалната организация;
• Консултации по трудови въпроси и организацията на роботното време в „Кох-и-нор
– Хемус-марк“ – АД – Бургас.
• Организационно събрание за избор на ръководство на синдакалната организация в
„Пиринпласт“ – АД – Гоце Делчев, консултации и проект за начало на преговорите
по КТД.
• Кръгла маса на социалните партньори Българската камара на химическата промишленост, НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ за аспектите
на стратегията за реиндустриализация в химическия сектор.
• Консултативен съвет с Българската камара на химическата промишленост на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата
промишленост.
• Консултации по изпълнението на КТД в“Експал“ – АД – Еловица за оценката на работното място и формиране на основните работни запланти.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“,
КАМПАНИЯТА „СИНДИКАТА ПРИ ТЕБ“
Изпълнение на приходите от членски внос
Изпълнението на Бюджет 2013 г. определен надхвърли прогнозите за постъпленията
през 2013 г.
В структурата на приходите на бюджета за 2013 г. най-голям дял се падат на приходите
от съвместни дейности с 40,5%. Като значителна част от средствата са за преводи за минали
периоди от синдикалните ни колеги от IF Metall Швеция и имат характер на еднократна помощ.
Вторият по големина дял е този на приходите от синдикален членски внос, или 35,5%
от всички проходи или 60839 лв., което бе над заложените 47 хил. лв. в разчетите на Бюджет
2013, основно в резултат на плащания за покриване на периоди от 2012 г. които бяха в размер
на 14565 лв.
На трето място от приходите се пада на преходния остатък от 2012 г. формиран в резултат
преди всичко на работата по различни проекти, възможните ограничения в разходната част
и той съставлява 21,5% от прихода или 36577 лв.
НФТ „Химия
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В други приходи имаме дивиденти от ПОК „Доверие“ и други възстановени средства
от преведени обучения и проекти, които формират 2,5% от постъпленията.
От гледна точка на структурата на разходите на Бюджет‘2013 г. е реализирана икономия
от 16% от заложените разходи, поради и ограничаване на дейностите, което се наложи поради
неритмичните постъпления от членски внос през първите 9 месеца на годината.
Средната месечна членска вноска на един синдикален член за 2013 г. се равнява на 1,90
лв. на база численост от 2662 души. Спрямо 2012 г. има увеличение от 40%, което се дължи
на неритмичното заплащане на членски внос и направените организационни промени, които
намалиха числеността. Вноската за членство в КНСБ е размер на 0,41 лв., както и през 2012 г.,
но през 2014 г може да очакваме повишение.
Приходите от синдикален членски внос осигуряват 77% от направените разходи и по
този начин поставят организацията в зависимост от това да участва и/или изпълнява различни
проекти, за да дофинансира своята дейност.
Важно е да се отбележи, че имаме нарастване на разходите по международен членски
внос към IdustriALL European Trade Union, които настояват да покриваме задълженията си
на база числеността ни от 2012 г. от 3014 синдикални члена. За 2013 г. получихме намаление
на вноската, като същото се очаква да получим и през 2014 г.

Организационно състояние
Към януари 2014 г., НФТ „Химия и индустрия“ има актуална численост от 2593 души,
което представлява минимален спад от 3% спрямо началото на 2013 г., но се запазва тенденцията за бавно намаляване на числеността от последните години.
В момента имаме 3 организации, които реално са прекратили дейността си: „Свилоза“
– АД – Свищов, „Българска роза – Севтополис“ – АД – Казанлък и „Пластмасови изделия“
– АД – Средец и за тяхното отчисляване от състава на НФТ„Химия и индустрия“ ще е необходимо решение на Федералния съвет.
Фирмата „Пластмасови изделия“ – АД – Средец е с реално прекратена дейност и без
реална перспектива тя да бъде възстановена, а организацията е с напуснал председател от
2012 г., което обуславя и решението ни за прекратяване на членството им в НФТ„Химия и
индустрия“.
Липсата на социален диалог и пасивност на синдикалната организация също така,
определя и следната група от следните 5 „рискови“ организации: „Балканфарма – Разград“
– АД – Разград, „Балкангаз – 2000“ – АД – Ботевград, „Пиринпласт“ – АД – Гоце Делчев,
„Медика“ – АД – Сандански и „Химкомплект – инженеринг“ – АД – София, където ако няма
активизиране на диалога или прилагането на някаква форма на оздравителен план за организациите, то те най-вероятно ще прекратят своята дейност.
През 2013 г. предприехме някои съвместни мерки за организационно укрепване на синдикалните организации. Организационни събрания бяха проведени в ЦУ на „Булгартрансгаз“
– АД София, „Солвей-соди“ – АД – Девня, „Пиринпласт“ – АД – Гоце Делчев, където бяха
избрани нови синдикални ръководства.
Кампанията на КНСБ – „Бъди info“ през 2013 г. успя да регистрира присъствие в редица
компании от химическия сектор с над 200 души заети, където няма изградени синдикални
организации, напр. „Стандард“ – Ст.Загора, „Екопак“ – В.Търново. За момента липсва достатъчна ангажираност от страна на Регионалните съвети към КНСБ за активно синдикализиране,
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което се бламира на места и от нежеланието (страха) на работещите или на задоволителните
социални пакети, които са им предоставени.
Съвместно с РС на КНСБ в Стара Загора ще бъде направен опит за подпомагане на
организацията в „Българска Роза – Севтополис“ – АД – Казанлък, която в момента не изпълнява никаква дейност.
Регионалния координатор на КНСБ за гр. Свищов е ангажиран в подпомагането на
организацията ни в „Свилоза“ – АД, която наброява близо 140 души, но е без синдикално
ръководство и е поставена под риск да се разпадне.
Все още нямаме резултат от подадения ни съдебен иск срещу „Полимери“ – АД – гр.
Девня, за неправомерно задържания членски внос на организацията ни.

Национална кампания „Синдикатът при теб”
Програмата на НФТ „Химия и индустрия“ предвиди провеждането на поредица срещи
в синдикалните организации под формата на кампания и надслов „Синдикатът при теб“ с
основни цели:
− организационно и структурно укрепване и развитие на синдиката;
− повишаване мотивацията за членство в синдиката – основни ценности на синдикализма, единство и солидарност, политическа активност;
− политики на синдиката за постигане на приоритетите за защита и представителство;
− ролята на колективните преговори за нова синдикална мотивация
− представяне опит и добри практики в колективното договаряне, заплащането на труда,
социални бонуси, ранно пенсиониране и др.
В средата на годината в резултата на предприетите мерки и организацията на семинарите
и събранията направихме организационен анализ за необходимостта от подпомагане на редица
синдикални организации, за установяване на техния организационен статут и планиране на
необходимите или неотложни мерки за организационно укрепване.
Така възникна идеята Кампанията „Синдикатът при теб“ да стане постоянна организационна форма, с която да се посещават проблемни и е само проблемни организации, да установява и анализира действителното състояние в предприятията и проблемите на социалния
диалог и като резултат да се изготви „Пътна карта на синдикалната организация“.
„Пътна карта на синдикалната организация“, като синдикален и социален одит в организацията като помощ на синдикалните представители за влияние и развитие на социалния
диалог, в полза и интерес и на синдиката и на работодателя на предприятието..
В заключение предлагаме анализ на организационното и функционалното състояние
на синдикалните организации, от предоставената информация от информационните карти
за 2014 г. Анализът е извършен на базата на информацията от 28 синдикални организации,
представляващи 68.3% от общия брой синдикални организации на синдиката.
Обичайните данни за числеността на организацията, разпределението по пол и възраст
и представителството дават информация, първо, за 3% намаление на числеността на синдиката, второ 57% мъже, жени 43% и младежи (до 35 г.) 9% и трето, за специалисти с висше
образование 15% и синдикални членове на ръководни длъжности в предприятието 3%.
В икономическите дейности, които организира синдиката има 20 сключени КТД, 7 са
в процедура на преговори, в 3 няма КТД. По данните от регистрационната карта на КНСБ
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синдиката има обхват на колективното договаряне от 12.5% на заетите, за съжаление характерен за страните от Източна Европа.
По отношение на срока на действие на КТД 14 са с едногодишен срок, 6 са с двугодишен
срока на действие, 8 са изтекъл срок на действие. Наблюдава се тенденция на увеличаване
на КТД с двугодишен срок на действие.
В 2/3 от дружествата няма избрани представители за информиране и консултиране, но
във всички дружества има изградени КУТ, в които преобладаващата част от членовете са и
синдикални представители.
В 2/3 от дружествата няма Комисии за съгласувансе на интересите или т.нар. Съвети за
социално партньорство, което говори за социален диалог от типа „ад хок“.
В областта на дейност и активнос на синдиката се наблюдават любопитни характеристики. В 2/3 от дружествата действат ВСК, от които преобладаващи са т.нар. ВСК на предприятието, което определено намалява синдикалното ни влияние.
По отношение на дейности, инициативи или участията на синдикалната организация
можем да посочим, че 1/4 от синдикалните организации са организирали събрания през
2013 г., 2/3 са организирали и провеждали преговори, приблизително толкова са участвали
в мероприятия и форуми на синдиката, а едва 10% са участвали в протестни и кампании на
синдиката.
Постъпилите предложения за съдействие от офиса на НФТ „Химия и индустрия“, отговорят по принцип и на дейностите на синдиката и можем да класифицираме по следния начин:
• срещи на място в организацията – 25%
• участие в преговорите – 8%
• консултации – 60%
• обучения – 60%
• кампании – 5%
• други – няма.
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ОТЧЕТ
на изпълнението на бюджета на
НФТ „Химия и индустрия“ за 2013 г.,
изпълнението на чл. внос към 01.03.2014 г.
и организационни въпроси
На последното си заседание Управителния съвет прие изпълнението на Бюджет 2013 г.,
с решение за внасяне и утвърждаване от Годишното общо събрание (Федералния съвет).
Предлагаме на вашето внимание отчета за 2013 г., изпълнението на членския внос на
синдикалните организации и предприетите организационни мерки, по които Федералния съвет
да вземе необходимите решения.

По изпълнението на бюджета:
В структурата на приходите на бюджета за 2013 г. най-голям дял се падат на приходите от
съвместни дейности с 40,5%. Като част от средствата са за минали периоди от синдикалните
ни колеги от Нордическата индустриална федерация и имат характера на еднократна помощ.
Останалата част от средствата по съвместни дейности са договорени по проекта с норвежката
индустриална федерация за 2013 г. За сведение през 2014 г. са договорени средства в размер
на 27650 лв., което представлява 40% от общо средствата, които сме получили през 2013 г.
Вторият по големина дял е този на приходите от синдикален членски внос, или 35,5% от
всички проходи или 60839 лв., което бе над заложените 47 хил. лв. в разчетите на Бюджет 2013
, в резултат на плащания за покриване на периоди от 2012 г., които бяха в размер на 14565 лв.
На трето място от приходите се пада на преходния остатък от 2012 г. формиран в резултат
преди всичко на работата по различни проекти, възможните ограничения в разходната част и
той съставлява 21,5% от прихода или 36577 лв.
В други приходи имаме получени дивиденти от ПОК „Доверие“ и други възстановени
средства от преведени обучения и проекти, които формират 2,5% от постъпленията.
От гледна точка на съотношението приходи/разходи в изпълнението на Бюджет‘2013 г. е
реализирана икономия от 16% от заложените разходи, поради и ограничаване на дейностите,
което се наложи поради неритмичните постъпления от членски внос през първите 9 месеца
на годината.
Разходите за основната дейност на НФТ„Химия и индустрия“ представляват 79% от
общите разходи и имат следната структура, като обстойния анализ на дейностите е направен
в Синдикалния обзор на 2013 г.:
• организационна дейност и синдикално обучение – 21 % – разходвани основно за събранията на Федералния съвет, заседания на Управителния съвет, семинари и обучения;
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• разходи за заплати за експертно и организационно осигуряване – 40 %;
• административни и стопански разходи за издръжка на офиса – 18 %
Разходите за т.нар външно обслужване – международно и европейско членство и КНСБ
са 21% от всички разходи при следната структура:
• Членство в КНСБ, в т.ч. вноска за международното членство на КНСБ и вноска за стачен
фонд – 17%.
• Членство в международни организации – 3%;
Приходите от синдикален членски внос осигуряват 77 % от направените разходи и по
този начин поставят организацията в зависимост от това да участва и/или изпълнява различни
проекти, за да дофинансира своята дейност.
Важно е да се отбележи, че имаме нарастване на разходите по международен членски
внос към IdustriALL Euroean Trade Union, които настояват да покриваме задълженията си на
база числеността ни от 2012 г. от 3014 синдикални члена. За 2013 г. получихме намаление на
вноската, като същото се очаква да получим и през 2014 г.

Изпълнението на чл. внос
Изпълнението на чл. внос към 10.IІІ.2014 г. показва, че 14 организации (34% от всички)
не са превели членски внос до края на 2013 г., като 4 организации се намират в не добро организационно състояние и не са правили преводи от над 1 година. (справка)
Това са организации, които на практика не осъществяват никаква организационна дейност, не провеждат колективни преговори, или са организации в предприятия с икономически
проблеми, в които няма условия за поддържането на определена организационна кондиция.
Разчитаме другите 10 организации да изчистят своите задължения в най-кратки срокове.
Средната месечна членска вноска на един синдикален член за 2013 г. се равнява на 1,90
лв. на база численост от 2662 души. Спрямо 2012 г. има увеличение от близо 40%, което се
дължи на неритмичното заплащане на членски внос и направените организационни промени,
които намалиха числеността. Вноската за членство в КНСБ е размер на 0,41 лв., както и през
2012 г., и се запазва и през 2014 г. без повишение.
Необходимо синдикалните организации на НФТ„Химия и индустрия“ да се придържат
към решенията на Управителния съвет и да правят ежемесечни отчисления в размер на 50 %
от събрания членски внос, но не по-малко от 1.37 лв. средно на синдикален член, освен в предвидените от Устава изключения.

Организационно развитие
Към януари 2014 г., НФТ „Химия и индустрия“ има актуална численост от 2593 души,
което представлява минимален спад от 3% спрямо началото на 2013 г., но се запазва тенденцията
за намаляване на числеността от последните години.
Фирмата „Пластмасови изделия“ – АД – Средец е с реално прекратена дейност и без реална перспектива тя да бъде възстановена, а синдикалната организация е с напуснал председател
от 2012 г. и на практика се е разформирала, което обуславя и решението ни за прекратяване на
членството им в НФТ „Химия и индустрия“.
Съвместно с РС на КНСБ в Стара Загора ще бъде направен опит за подпомагане на организацията в „Българска Роза – Севтополис“ – АД – Казанлък, която в момента не изпълнява
никаква дейност.
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Регионалния координатор на КНСБ за гр. Свищов е ангажиран в подпомагането на организацията ни в „Свилоза“ – АД, която наброява близо 140 души, но е без синдикално ръководство
и е поставена под риск да се разпадне.

Решения:
Федералния съвет приема отчета на бюджет`2013 г. с направените изводи и оценки.
Прекратява членството на синдикалната организация в „Пластмасови изделия“ – АД –
Средец.
Ръководството на НФТ „Химия и индустрия“ да предприеме мерки за организационното
укрепване и/или преструктурирана на синдикалните организации в „Свилоза“ – АД – Свищов
и „Бълг. Роза – Севтополис“ – АД – Казанлък.
Федерален съвет, Банско
20-22.03.2014 г.
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СИНДИКАЛЕН ОБЗОР – 2014 г.
ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА 2014 Г.

Политическите измерения на 2014 г.
В средата на 2014 г. рейтинговата агенция Standard & Poor's излъчи силен сигнал за негативното развитие на обстановката в България, като свали рейтинга на страната до последната
възможна степен в инвестиционната скала (BBB-), като мотивира решението си с политическата
нестабилност, лошото управление и понижените перспективи за икономически растеж.
В интерес на истината за краткия период от мандат си предишното Правителство започна
реализацията на редица политики. Проведоха се активните консултации за намаляване на административната тежест, приемането на основни промени в Закона за обществените поръчки,
консултации със социалните партньори по продължението на пенсионната реформа и ранното
пенсиониране с конкретни предложения.
Резултатите от Европейските избори на практика обаче преобърнаха крехкото равновесие
и напредъка, предвидените политики започнаха да срещат все по-малко необходимия политически консенсус.
Буквално за месец икономиката блокира, правителството загуби подкрепата на политическите партии носители на мандата и след политическия вътрешен и външен натиск неизбежното
се случи – оставка и предсрочни парламентарни избори на 5 октомври 2014 г.
А на избори като на избори, държавата спира очаквайки новите ездачи. За разлика от
друг път обаче служебното правителство показа завидна активност предимно в кадрови план,
с разнопосочни послания и активно бездействие във финансовия сектор, с учудването как така
това се случи с КТБ например!
Изборите от 5 октомври 2014 г. бяха заредени с очаквания да се спре продължителният
период на политическа нестабилност след оставката на правителството Борисов, последвано от
три правителства – две служебни и едно с предсрочно прекратен мандат, поради разпадналото
се управляващо мнозинство в 42-то НС.
След излъчването на 8 партийния нов парламент основният въпрос е дали е възможна
политическа стабилизация, която да доведе до пълен мандат на 43-то НС и на излъченото от
него управление.
Първото предизвикателство беше сформирането на парламентарно мнозинство и правителство след продължителните разговори, така да се договорим, че да не отиваме на нови избори.
Второто са изпитания пред новата власт, като актуализацията на бюджета на страната,
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проблемът с КТБ и заплахата от банкова криза, спирането или строителството на „Южен поток“
и проектирането на нова ядрена мощност в България, нуждата от сериозни реформи в съдебната власт и по-специално в прокуратурата, кризата в Украйна и евроатлантическата позиция
на страната, реформата в пенсионната и здравната система, които остават същите като преди
Първите сто дни на новата власт донесоха известно обществено успокоение. То прилича на затишие след годините на политическа криза или пък на затишие преди предстоящите
местни избори.
Доверието в институциите и икономическият оптимизъм останаха ниски, но са чувствително по-високи в сравнение с времето преди съставянето на кабинета. Готовността за участие
в протести срещу правитeлството и желанието за предсрочни избори също са сравнително
малки. Партиите на власт остават стабилни. Текущите политически събития предизвикват и
страхове, но на повърхността спокойствието засега остава.   
Това показва обобщението на данните отчете крехка надежда и стабилизация, макар и
без ентусиазъм. Този извод се потвърди и от поредното проучване на „Галъп интернешинъл“
през февруари 2015 г.
• „Имате ли доверие на правителството?“ – 32% казват „да“, 56% – „не“;
• „Имате ли доверие на Парламента?“ – 21% заявяват доверие в него, а 67% – недоверие;
• „Как оценявате общата посоката на развитие на страната в последните месеци?“ – делът
на оптимистите е 23%, а на песимистите 62%;
• „Готовност за участие в протести срещу правителството?“ – към края на 2014 г. – 10%;
• Какви са очакванията ви за личното материално положение?“ – подобряване – 8%, влошаване 27%, а 50% – не очакват някаква промяна.

Социално – икономическите индикатори на 2014 г.
Политическата криза и нестабилната обстановка в страната влошават осезаемо средата
за правене на бизнес показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура през юли, който се понижава с 3.2 пункта спрямо юни, като влошаването
се забелязва във всички наблюдавани отрасли на икономиката – промишленост, строителство,
търговия на дребно и услуги.
Едва в края на годината бяха отчетени позитивни нагласи на бизнеса и коефициента на
бизнес климата постепенно възвърна стойности от преди кризата от 2008-2010 г., нараствайки
с 2-3% пункта с изключение на сектора на услугите.
Брутният вътрешен продукт (БВП) след първоначалното свиване достигна ръст от 1.8%
на годишна база спряма 2013 г.
БВП на едно лице от населението у нас в края на 2014 г. по предварителни разчети възлиза
на около 5808 евро, на 28 място в ЕС, което пък се компенсира с 10 пъти по-ниските доходи.
Вярно по-малко работим, основно заради ниското 76.1% натоварване на мощностите, но пък
още по-малко ни плащат.
Най-голяма част от брутната добавена стойност продължава да се формира от сектора
на услугите, но най-голям ръст отчита промишлеността с 4.5%, услугите нарастват с 1%, а
аграрният сектор намалява с 1.5%. Все още не може да намери логичен отговор факта, че поголямата част от брутната добавена стойност се формира от услугите, след като промишлеността
е лидер в производителността на труда!
Промишлеността е секторът, който през последната година се представя най-добре. ДаНФТ „Химия
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нните на НСИ показват ежемесечен ръст при обемите на индустриалното производство. Обнадеждаващо е, че това вече не се дължи само на добива и износа на суровини, а икономиката
залага и на преработващата промишленост, т.е. на производството.
Индексът на промишленото производство/доставки към края на 2014 г. в браншовете
на химическия сектор е положителен спрямо 2013 г. по данни на НСИ:
• Преработка на нефтопродукти(горива)
+ 5.6%
• Производство на химични продукти
+ 2.9%
• Производство на лекарствени вещества и продукти
-2.4%
• Производство на изделия от каучук и пластмаси
+ 10.4%
• Разпределение на природен газ
+ 6.3%
Страната ни е изнесла стоки на обща стойност 43 млрд. лв. към края на годината по
предварителни данни или с 1.8% под резултата от 2013 г. За годината са изнесени горива общо
за 4.3 млрд. лв., химичните вещества и продукти имат годишно увеличение с 8.7% достига 3.5
млрд. лв., а транзита на природен газ запазва стойностите си.
Влошеното външно търсене оказва влияние върху индустрията, като промишлеността,
липсата на положителни сигнали влияе върху инвестиционните решения на бизнеса едва в
края на годината.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са намалели с над 7% през 2014 г., показват
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Общо привлечените чуждестранни
вложения за 12-те месеца се оценяват на 1.181 млрд. евро (2.8% от БВП). Статистиката показва,
че вече 5 поредни години интересът на инвеститорите към страната ни е минимален, а регионалната структура на потоците показва, че донякъде чуждите инвестиции реално са български,
но техният произход преминава през офшорни компании, най-вече от Холандия.
Данните за пазара на труда, показват раздвижване в увеличение на заетите с 26.5 хил.
души спрямо година по-рано. На фона на 250 хил. загубени работни места през 2010 г. обаче
има още много за наваксване, докато се достигне нивото от 2008 г.
Пазарът на труда леко се е подобрил през миналата година, но въпреки това остава далеч от нивата преди кризата. Основната причина за това са структурните проблеми и слабият
растеж след последните години, показателите за заетост и безработица се подобряват, те едва
приближават нивата 2011 г.
Значителното намаление на населението в трудоспособна възраст логично води до покачване на коефициента на заетост, въпреки че в номинално изражение заетите се увеличават
незначително. През 2014 г. коефициентът на заетост у нас е 61.2%, твърде далеч европейските
критерии за 67-70% заетост.
Равнище на заетостта в химическия сектор в средата на 2014 г. показва покачване в химически продукти и спад във всички останали браншове от 1 до 5% и бележи спад от близа 3%.
Общата безработица през 2014 г. е била 11.4% срещу 5.6% през 2008 г., или почти двойно
по-висока.
Положителна тенденция има при младежката безработица, която също намалява с 4.1%
спрямо предходната година, но остава сравнително висока 23.8%.
Продължително безработните лица (от една или повече години, но продължават да търсят
работа) също намаляват леко – до 232.5 хил., или 60.5% от всички безработни.
Все пак раздвижването на пазара на труда е добра вест на фона на трудната година отНФТ „Химия
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към политически вълнения и нестабилност. През миналата година икономически активните
лица се увеличават, като 48% от хората на 15 или повече навършени години са били заети.
Увеличават се и заетите на възраст между 55-64 г., макар че възрастта на пенсиониране беше
замразена.
Въпреки това обаче остава значителен броят на икономически неактивните лица – 1.48
млн. души. От тях обезкуражените лица (тези, които не търсят работа) на възраст между 15 и
64 г. са 188.7 хиляди. Останалите учат или не работят по други причини.
По предварителни данни равнището на производителността на труда е най-високо в
сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 694.1 лв. брутна добавена стойност (БДС)
на един зает и 15.5 лв./час, индустриален сектор 5 870.0 лв. и 13.8 лв./час и аграрния сектор – 1
360.3 лв. БДС на един зает и 3.6 лв. за един отработен час.
Средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през
2014 година достига 889 лв. за страната., в т.ч. за промишлеността средно 732 лв., 962 лв. в
публичния сектор и 832 лв. в частния сектор. Значително по-високи равнище достигат средните
работни заплати в сектор енергетика, природен газ и нефтопродукти – 1565 лв.;
Средните работни заплати в химическия сектор в средата на 2014 г.
Икономическа дейност
Производство на нефтопродукти
Химични продукти
Лекарствени вещества
Каучук и пластмаси
Пренос и разпределение на газообразни горива

СРЗ/НОИ
2013
1958
805
858
512
1698

СРЗ/НОИ
2014
1979
823
931
550
1522

%
+1.0
+2.2
+8.5
+7.4
-11.3

Дефлацията се настани трайно в България още средата на 2013 г., но „по-добре“ така
отколкото инфлация в състояние на рецесия. Индексът на потребителските цени за декември
2014 г. спрямо декември на предходната година е дефлация от 1.4%, а средногодишната инфлация за 2014 г. е минус 1.6%

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Оценка на двустранните индустриални отношения
Социалният диалог най-общо може да се определи с няколко характеристики извлечени
от практиката на индустриални отношения в последните две десетилетия:
Социалният диалог съществува предимно в големи и средни предприятия, които са едва
1.4% от заетите в икономиката, а за преработващата промишленост това са 6.5% или 33448
заети, ако приложими този процент към заетите в химическия сектора това са 3210 заети.
В редица средни предприятия социалният диалог е подложен на значителен натиск, така,
че в тези предприятия синдикалното влияние или е намаляло значително или не съществува.
Няма особено позитивни примери за действащ социален диалог и/или колективни преговори в предприятия до 50 заети, а там, където няма синдикални организации, социалното
сътрудничество и представителството на интересите на практика отсъства.
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

104

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2014

Колективното договаряне
Характерно за индустриални отношения в сектора е установяването на политики на алтернативни и нестандартни механизми за развитие на социалния диалог и колективното договаряне:
• подготовката на основни параметри на колективното трудово договаряне за отделните
икономически дейности и подпомагане на преговорите в предприятията;
• споразумения и консултации при договарянето на минималните осигурителни доходи
в браншовете на сектора
• изготвяне на параметри за годишен препоръчителен индекс за увеличаване на работните
заплати за предприятията от отделните икономически дейности;
Сега в сектора има 37 предприятия с действащ КТД и обхват от 7675 работници и служители, което представлява 80% от предприятията, в които има синдикални организации. Като
обхват на работещите в сектора това представлява 16.7% от заетите.
Ако броя на обхванатите работещи с КТД се отнесе към персонала работещ в големи и
средни предприятия, то представлява 22.5%, с което сектора се намира в една група с Полша,
Унгария, Словакия, Чехия и др. с покритие на КТД около 20%.
В началото на годината проведохме анкета за колективното договаряне през 2014 г. или
за резултатите от кампанията по колективното договаряне стратирана на 1 октомври 2013 г.:
• към 31 март 2014 г. почти 50:50 беше относителния дял на от предприятията със сключен
КТД към тези в преговори, а близо 20% нямат действащ КТД;
• нараства броя на предприятията с двугодишен срок на действие на КТД, което от една
страна създава сигурност, но в повечето случаи тя е в полза на работодателите;
• наблюдава се, че в над 1/3 от предприятията работодателят протака преговорите след
срока на действие на КТД, което налага допълнителни процедури за валидност на вече
изтеклия срок на КТД, а да не говорим за нагнетяващото се напрежение между страните
и негативните последици за синдиката;
• очертават се два периода на преговори по КТД, единият в края на годината ноември –
декември, а вторият април – май на следващата година;
• в преобладаващия случай в КТД се договаря начална работна заплата в коефициент
спрямо минималната работна заплата за страната от 1.4 до 1.6;
• по време на преговорите е договорен среден ръст на работните заплати от 3%, което
за различните номинални работни заплата означава и различни абсолютни стойности;
• договорени са допълнителни плащания/бонуси към работните заплати на редица места
за тримесечни и крайни резултати от 10 до 20%;
• най-значително увеличение има договореното доплащане на нощния труд, средно от 4
до 6 пъти над минималните нормативно определени стойности;
• средните стойности на работните заплати, специално на категорията работници оператори
и технически персонал варират около от 450 лв. до 1050 лв. в зависимост от бранша;
• няма договорени над нормативно определените минимални стойности извънредния труд,
независимо от характера и условията на труда;
• няма договорен минимален отпуск над 20-те дни по КТ, а се договарят допълнителни
дни в зависимост от различни критерии;
НФТ „Химия
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• най-често се договаря допълнителен отпуск за трудов стаж в предприятието между 2-3
дни, за майките с деца до 18 г. 2-4 дни и за специфични условия на труд – 5-8 дни;
• няма договорености за действие за установяване на гъвкаво работно време;
• практиката при договаряне на обезщетенияте е твърде разнообразна, но най-чест касае
съкращенията и пенсионирането и в отделни случаи обезщетението по чл.331;
• вноската за присъединяването към КТД се утвърждава като практика и вече съществува
като договореност в повечето КТД;
• договорените социални програми в бранш химически вещества и „Булгартрансгаз“ дават предимство на храненето по принцип – столово и ваучери, на социалните помощи
и медицинско осигуряване, докато в бранш лекарствени средства и каучук и пластмаси
те са значително по-ограничени;
• в общия случай работодателя осигурява необходимите условия за синдикална дейност
по отношение на обслужването на членския внос и участието в сндикални форуми, а
отпускът на синдикалните дейци варира от 20-40 до 80 часа;
В заключение можем да направим някои изводи за тенденциите, които съпътстват процесите на договаряне в предприятията.
• силната децентрализация на модела на колективното договаряне у нас е придружено от
последователното отпадане на възможности за договаряне на национално и браншово
равнище – препоръчителни индекси, рамкови споразумения, минимални осигурителни
прагове и т.н.;
• все по-ясно очертаващата тенденция на загуба на знания и опит в колективните преговори
до тоталната им липса особено при младите синдикални представители;
• липсата на достатъчна комуникация и информация за сключените КТД в информационната база на синдиката не позволява ефективно участие и консултиране при необходимост.

Справедливо и достойно заплащане на труда
Въпросът за справедливото и достойно заплащане остава основен приоритет в политиките
на НФТ „Химия и индустрия“ и от 2009 г. насам отделяме специално внимание и стартираме
синдикалната кампания по колективното договаряне с основен акцент върху за ръста на работните заплати.
Анализът на заплащането на труда в химическия сектор през миналата година показа
редица особености на фирмено равнище например:
• липсата на механизми (формула) за годишна актуализация на заплатите;
• нивото на инфлацията и нивата на МРЗ не влияят върху формирането и актуализацията
на работните заплати;
• специфичните фактори на работната среда обикновено не влияят на заплащането на
отделните категории персонал и от там на цената на труда в сектора;
• като цяло заплащането в сектора изостава, което го прави не особено привлекателен за
младите хора, които имат самочувствието за образование и реализация;
Резултатите и постигнатото равнище на средните работни заплати в края на първото полугодие на 2014 г. показват видимо разминаване на очакванията за ръст на работните заплати
в основните за сектора икономически дейности.
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Икономическа дейност
Производство на нефтопродукти
Химични продукти
Лекарствени вещества
Каучук и пластмаси
Пренос и разпределение на газообразни
горива

СРЗ/НОИ
2013
1958
805
858
512

СРЗ/НОИ
2014
1979
823
931
550

ръст
%
+1.0
+2.2
+8.5
+7.4

очаквано
%
+ 6.7
+ 4,3
+ 4,7
+ 12,5

1698

1522

-11.3

+ 3.6

Договарянето на препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати в реалният
сектор беше поставено в преговорите още през 2011 г. и нека да припомним, че основните
принципи на строеж на индекса за ръста на работните заплати остава валиден и до днес.
В основата индекса за ръста на работните заплати се намират ръста на производителността, ръста на инфлацията, общата оценка за бизнес климата, предвид общата рамка на данъчно
осигурителните задължения и конкурентоспособността.
В процедурата за договаряне на минималните осигурителни доходи за 2015 г. бяха представени данни от МТСП с основните икономически разчети:
• разчетна инфлация

2.6%;

• ръст на БВП

2.4%;

• бизнес климат

1%;

• устойчиво развите и запазен размер на данъчното облагане;
Изчислен в тези рамки Националният индекс би означавал 3 до 4% среден ръст на работните заплати за 2015 г.
Минималните осигуровки за 2015 г. бяха увеличени с 4.4%, което се отнася за браншовете, в които не беше постигнато споразумение между работодатели и синдикати. В останалите
браншове увеличение също има – от 0% до 12.5%.
Решението за вдигането на минималните осигурително прагове беше предварително
мотивирано и аргументирано особено за браншовете, в които не е постигано споразумение в
последните 2-3 години.
Един от мотивите беше определено като умишлено недоговаряне от страна на работодателите, което в някои браншове доведе до замразяване на праговете, изкривяване на равнищата
в отделните категории персонал предвид нарастването на минималната работна заплата за този
период от 310 на 380 лв.
Поведението за умишлен отказ от преговори създава опасност от дискридитиране на
договарянето въобще. За съжаление браншовете в химическия сектор са нагледен пример за
такова не отговорно социална поведение.
Няма постигнати споразумения като цяло в леката промишленост – тестил, кожи, обувна
шивашка промишленост, химическа – нефтопреработка, химически продукти, лекарствени
средства, каучук и пластмаси, черна и цветна металургия, производство на електрическа и топлинна енергия и природен газ, целия сектор за преработка и преработка на отпадъци, секторите
транспорт, търговия, финанси и банки, образование, здравеопазване, култура и т.н

Защита на заетостта и достоен труд
По инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите на 7 – ми октомври се
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отбелязва Световният ден на достоен труд. Това е денят за мобилизиране по целия свят, ден, в
който всички синдикати по света се застъпват за достойния труд и застават зад действия, призоваващи за възвръщане на икономическия растеж и за изграждане на нова глобална икономика,
поставяща хората на първо място.
На 7 октомври тази година, синдикатите по света отново ще се мобилизират, ще организират събития и форуми, настоявайки за достойни работни места и пълно зачитане на правата
на работниците. Никое действие няма да бъде твърде голямо или твърде малко за Световния
ден на достоен труд!
Във всички браншове и сектори проблемите за достоен труд имат своя специфика, характерна и типична за тях, но нашата синдикалната защита и действия се диктуват от няколко
основни принципа:
1. Организиране на всички работещи в рамките на компаниите, на работниците работещи
за подизпълнители и временно наети за защита на техните икономически и социални
права чрез колективното договаряне.
2. Отстояване правата на работниците на равни възможности по отношение на наемането, заплащането, заетостта и личното професионално развитие и въвеждането им във
вътрешните правила, регламенти и колективни спаразумения.
3. Предотвратяване въвеждането на временната и несигурна работа, на работа без трудови
договори, нерагламентирано заплащане на труда и не равнопоставено отношение към
отделните категории работници и служители.
4. Достойно заплащане за достойна работа и постоянен трудов договор, гаранция срещу
бедността и социалната изолация.
5. Осигуряването на безопасни здравословни условия на труд освен задължение на всички
работодатели е приоритет и съвместна отговорност със синдикалните представители за
опазване живота и здравето на работното място.
6. Участие в укрепването на социално-осигурителните системи, с реален принос на достойното заплащане, като гаранция за достоен живот след оттегляне от трудовата активност.

Социална политика
На 24.01.2014 г. Управителният съвет на НФТ „Химия индустрия“, прие позиция, относно
ранното пенсиониране, който според нас би следвало да намери дългосрочно решение, което е
и условие въобще за пенсионната система. Това не означава, че в реализацията на тази стратегия не могат да се намерят и етапни решения. Посочените в анализа финисови обстоятелства
и факти показват, че сегашната система за ранно пенсиониране не е добро решение и, ако има
проблем в пенсионната система, то той не е в ранното пенсиониране на т.нар. категорийни
индустриални работници.
На 3.07.2014 г. КС на КНСБ прие стратегия на КНСБ за решаването на проблемите на
ранното пенсиониране на заетите в І и ІІ категория труд и по основните постановки на развитието на реформата.
Основни принципи и цели:
• Качествената, високодоходна, на пълно работно време и дълготрайна заетост е основен
източник на сигурност за публичните финанси и за осигурителните права на гражданите;
• Активни мерки за изсветляване на икономиката, гаранции за правата на работещите
срещу трайното съществуване на 35 на сто от БВП сив сектор на заетост и доходи;
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• Солидарната пенсионна система е основен стълб на пенсионната защита и тя трябва да
гарантира на всички пенсионери и осигурени лица пенсии, адекватни на осигурителния
им принос и социални човешки потребности;
• Солидарният фонд „Пенсии“ трябва да е в състояние да предоставя поне 65 на сто от
последния трудов доход на осигурените лица, за целта размерът на осигурителната
вноска в този фонд подлежи на оперативно актуализиране;
• Професионалните пенсионни фондове да гарантират на лицата срочна пенсия за ранно
пенсиониране близка до пожизнената пенсия за стаж и възраст;
• Преустановяване нарастването на пенсионната възраст до края на 2019 г., а след това
промените да отчитат фактически реализирания ръст на продължителността на живота;
• Уеднаквяването на пенсионната възраст на жените с тази на мъжете следва да се провежда достатъчно плавно и разсрочено напред във времето (след 2025 г.), като се отчита,
че от началото на реформата до сега, нарастването на възрастта за пенсия за жените
почти не е спирало;
• КНСБ е против самоцелното ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране,
още повече, че погледът на политиците е вторачен единствено в правата на работещите
от индустриалния сектор, а с очи затворени за държавния сектор – системите на МО,
МВР и др., за които трябва задължително да има възраст за пенсиониране;
• КНСБ намира, че точковата система за общия осигурителен стаж на работещите от І и
ІІ категория е единствено подходящо решение и този подход трябва да се запази при
отпадането на § 4 КСО;
• Изплащане на пенсиите на категорийните работници, които след 31 декември 2014 г. ще
се възползват от правото си на ранно пенсиониране да става пропорционално и допълващо от Професионалните фондове и от НОИ;
• Бъдещето на пенсионната реформа трябва да търси консенсус за паралелното развитие
на Професионалните капиталови фондове и алтернативен солидарен фонд, който да
бъде обект на избор за всички новопостъпващи на работни места;

Отговорно към безопасността и здравето на работното място
Всяка година на 28 април НФТ „Химия и индустрия“ отбелязва Международния ден в
памет на загиналите при трудови злополуки, а тази година и срещу въздействието на химическите вещества и продукти, риска и травматизма на работното място.
На този ден НФТ „Химия и индустрия“ и синдикалните представители в предприятията
обявят началото на десетдневната синдикалната акция за необходимостта от отговорно отношение към безопасността и здравето при работа, превенцията и политиката за безопасност и
здраве на работното място като неотменна част от социалния диалог.
Докладите на Главната инспекция по труда и анализите на профилите за базопасност и
здраве на работното място показват, че в значителна част от предприятията в химическата промишленост има изградени действащи КУТ/ГУТ, при смущаващия среден процент за страната
49%.
Данните показват също така, че в химическия отрасъл едва 0,3% от проверките са извършени с участието на представители на синдикатите и едва в 4% с участието на представители
на КУТ ( ГУТ. За страната тези проценти са съответно 0,2 и 2,9%.
С необходимата доза предпазливост можем да посочим, че съществуват традиционно
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отговорни фирмени политики в областта на безопасните и здравословни условия на труд в
химическия сектор. В последните няколко години в сектора се случват средно около 30 трудови злополуки, което представлява 0.9% от общия брой на трудовите злополуки в страната,
а злополуките с фатален край средно една в годината, което е също под 1% от този показател
за страната.
По предложение на КНСБ подкрепено от индустриалните федерации за повишаване на
статута на представител по безопасност и здраве при работа беше изменен и допълнен Закона
за здравословни и безопасни условия на труд. Целта бе въвеждането в ЗЗБУТ на норми, които
да гарантират ефективно дейността на работническия представител и неговата защита при
осъществяване на функциите му.

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
НФТ „Химия и индустрия“ през 2014 г. запазва общия брой организации, а числеността
се установи на 2593 синдикални членове, което представлява намаление от 2%.
Организацията в „Пластмасови изделия“ – АД – Средец, реално прекрати дейността си
поради спиране на работа на предприятието беше отчислена с решение от предишното заседание на Федералния съвет.
Позитивни сигнали по отношение на организационното укрепване през тази година
не липсваха. На 14 април 2014 г. се проведе делегатско събрание на независимата синдикална
организация на КНСБ в „Свилоцел“ – ЕАД “ – гр. Свищов по инициатива на ръководството на
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ.
Синдикалната организация се обособи като самостоятелна синдикална организация на
НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ „Свилоцел“ – ЕАД“ част от предишнвата организация на
„Свилоза“ с 69 членове.
Подобно развитие предприемаме и за обособяване на самостоятелна синдикална организация на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ в „Свилоза -ярн“ – ЕАД“ също част от предишната
организация на „Свилоза“ с 36 членове.
През м.юни събрание проведе синдикалната организация в „Балкангаз – 2000“ – АД –
Ботевград, която избра ново ръководство, което след заседанието на Управителния съвет ще
получи документите си за представителност и легитимност.
Липсата на социален диалог и пасивност на синдикалната организация констатираме в
„Пиринпласт“ – АД – Гоце Делчев, „Медика“ – АД – Сандански и „Химкомплект – инженеринг“ – АД – София, „Ветпром“ – АД – Радомир, където ако няма активизиране на диалога ще
бъдат изложени на организационна маргинализация.
С положителен знак можем да посочим процесите постигнати в резултат на Кампанията
„Синдиката при теб“ в „Неохим“ – АД Димитровград на СС"АХА“ с равноправното му участие
в колективните преговори.
Пътната карта на „Хемус – марк“ – АД Бургас доведе до подписването на първия от години колективен трудов договор.
С постоянство запази активната си позиция в социалния диалог и организационното си
укрепване синдикаланта организация в „Балканфарма-Разград“.
Без да афишираме Кампанията „Синдикатът при теб“ остана постоянна организационна
форма, с която да се работи в организациите за установяване и анализ действителното състояние
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и проблемите на социалния диалог и като резултат да се изготви „Пътна карта на синдикалната
организация“.
За съжаление препоръките от тези карти не бяха последвани от конкретни действия от
„Ветпром“ – АД – гр. Радомир, „Пиринпласт“ – АД – гр. Г. Делчев, „Медика“ – АД – гр. Сандански и др.
Така в сферата на добрите пожелания потъна идеята за формирането на Младежки форум
на НФТ „Химия индустрия“, който да обедини усилията и потенциала на младите хора в предприятията за активни действия, за участие в социалния диалог на фирмено и секторно равнище,
за реализацията на синдикалните политики в колективните преговори и представителство на
интересите на младите хора.
Сега по тази тема имаме нов шанс предложен ни от Нордическия индустриален фонд
за сътрудничество за Организиране и изграждане на капацитет сред младите работници чрез
обучение и практическо организиране на дейности на регионално равнище сред младите хора
включително и за провличане на нови членове на ниво предприятие.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ
• привличането и организирането на младите хора, на младежки представители за участието им в системата на социалния диалог;
• активна комуникация, обмен и разпространение на информация в индустриалните отношения и адекватни действия за поддържане на социалния диалог;
• обучения и семинари за придобиване на конкретни умения на синдикалните представители за механизмите на индустриалните отношения и на социалния диалог, за синдикалното движение и принципите за работа в мрежа, за обмен на информация, консултации
и провежда вътрешни семинари;
• разширяване кръга на ангажираните хора и насърчаване участието им в колективните
преговори, в работните групи, комисии за условия на труд и други форми на социален
диалог, в заседания на синдикалния съвет, семинари и другите синдикални форуми;
• изучаване и прилагане на опита на чуждестранните партньори и представители на организации, в т.ч. младежките лидери и организации;
• провеждане на информационни и други кампании за популяризиране на синдикалните
дейности и инициативи, реализация на тематични проекти и привличане на съмишленици в защитата на икономическите и социалните интереси на работещите;
• насърчаване и развитие на доброволчеството и гражданската активност в комплекса
от дейности на корпоративната социална отговорност, в полза на синдикалните цели;
• активна и непосредставена връзка на синдикалните представители със синдикалните
членове, срещи за изработване на позиции и обсъждане на конкретни проблеми и поддържане на организационната кондиция с периодично тематично свикване на събранието
на организацията.
Уважаеми колеги,
В контекста на организационните предизвикателства трябва да кажем, че и с най-трудните
и конфликтни ситуации ще се справим само, ако сме организирани в защита и представителство
на интересите на хората.
НФТ „Химия
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През 2015 г. завършва мандата на избраните синдикални представители във всички органи
и структури на НФТ „Химия и индустрия“, година за изводи, равносметка и оценка и най-важно
за силата, значимостта и влиянието на нашия синдикат на работното място в компаниите и на
национално равнище в развитието на индустриалните отношения в сектора и като основен
член на КНСБ.
Федералният съвет е ръководния орган, който ще обяви началото на Кампанията за отчетите и изборите в синдикалните структури, ще приеме графика на Кампанията от началото
до насрочването и провеждането на 7-я редовен конгрес на НФТ „Химия и индустрия“. Време
е отново да прегледаме организационните си документи и Устава в тази организационна част.
Федерален съвет
София, 3 април 2015 г.
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ОТЧЕТ
за изпълнението на бюджета
на НФТ „Химия и индустрия“ за 2014 г.
По изпълнението на приходите на бюджета
Приходната част на бюджет 2014 г. към края на годината се изпълнява на 124,8 % със
следната структура.
Постъпленията от членския внос, които имат основен дял от 27 % от приходите, намаляват като като абсолютна величина спрямо предходната 2013 г. година, но са са с 14 %
повече от планирания разчет на приходите за годината.
Натрупаният в годините остатък е значителния по дял приход в бюджета, формиран
преди всичко ограниченията в разходната част през 2012 – 2013 г. и съставлява 45% от
общите приходи. Видно от отчета се очертава преходния остатък и за 2015 г. да нарастне,
благодарение на привлечените средства по редица проекти и външно финансиране на дейността подпомагани от Фондация „Фридрих Еберт“.
Приходите от съвместни проекти и дейности, с близо 24% са третия източник в структурата на приходите на бюджета и надвишават двойно планираните средства с получените
в края на годината допълнителни средства за изпълнени дейности и програми основно от
сътрудничеството с норвежкия индустриален синдикат и Нордическия химически фонд.
В други приходи са средствата от дивидента на НФТ„Химия и индустрия“ от
ПОК"Доверие“ за 2013 г., които формират около 4 % от постъпленията.
Ако приспаднем допълнителните приходи от съвместни проекти и финансиране на
дейностите реалното изпълнение на общите приходи е 110 % за 2014 г.
В заключение, изказваме благодарност към всички синдикални организации за тяхната
коректност в изпълнение на финансовите задължениея. Предполагаме, че с това финансово
състояние можем успешно да реализираме програмата си през 2015 г. и да посрещнем 7-я
конгрес на НФТ„Химия и индустрия“ през 2016 г.

По изпълнението на разходите на бюджета
Разходите за основната дейност на НФТ„Химия и индустрия“ представляват 80% от
всички разходи на бюджета за 2014 г. Предвидените разходи за годината се изпълняват 84
% и имат следната структура спрямо общите разходи на бюджета:
− Организационна дейност и синдикално обучение – 20 % – изразходвани основно за
заседанията на Управителния съвет, Федералния съвет, семинари и обучения;
− Разходи за заплати за експертно осигуряване – 42 %;
НФТ „Химия
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− Административни и стопански разходи за издръжка на офиса – 18 %;
− Други разходи в т.ч международни контакти – 1.0 %
Разходите на бюджета за т.нар. неосновни дейности, като международното членство
на НФТ„Химия и индустрия“, членството в КНСБ, вноската за международното членство на
КНСБ и отчисленията за стачния фонд на КНСБ са 20 % от всички разходи.
За разлика от предходни години разходите за основна дейност се увеличават спрямо
разходите за т.нар. неосновни дейности в относителен дял от 2:1 на 4:1.

По изпълнението на членския внос за 2014 г.
Представяме на вниманието на Федералния съвет изпълнението на членския внос заедно
с аналитичната справка към 31.12.2014 г., която обикновено в Управителния съвет обсъждаме
детайлно с някои групи факти и тенденции:
• Най-важният извод, който можем да направим е, мнозинството от синдикалните
организации са изпълнили в задължениета си за 2014 г. в рамките на допустимите от
Устава отклонения от 3 месеца;
• Продължава формално съществуване на организации без превод от членски внос за
повече от година – „Българска роза – Севтополис“ – Казанлък и „Медика“ – Сандански;
• Все още няма постъпления от синдикалната организации в процес на реорганизация
– „Балкангаз-2000“ – Ботевград;
• Съществуват няколко синдикални организации със забавени преводи за повече от 6
месеца – „Булгартрансгаз“ – КС „Лозенец“ – Стралджа и „Рис Ръбър – България“ –
Кула;
• Значителна група от синдикални организации превеждат под „санитарния“ минимум
с преводи от 1.37 лв., което означава членски внос на средни работни заплати от 450
лв. Управителният съвет вече обърна внимание на тези организации.

В заключение
Приходите от членски внос в бюджета на НФТ„Химия и индустрия“, покриват 2/3 от
присъщите разходи на синдиката, а приходите от съвместни дейности с Нордическите индустриални и проектите покриват отделно от членския внос близо 85% от основните дейности
и това дава възможност за натрупване на допълнителен оперативен резерв.
Индивидуалната вноска за членство в КНСБ на един синдикален член се равнява вече
средно на 1.82 лв., което съответства на средна работна заплата от 505 лв.
На основание направения отчет предлагаме Федералният съвет да вземе следните
решения:
• Приема отчета за изпълнението на членския внос на синдикалните организации за
2014 г. с направените констатации;
• Предвид констатираните отклонения от задълженията обръща внимание на синдикалните организации да се придържат към уставните и вътрешно организационните
разпоредби;
• Препоръчва на синдикалните организации да изложат съображенията си пред ръкоНФТ „Химия
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водството в случай на обективни проблеми или наследени решения в изпълнението
на членския внос.
• Приема отчета за изпълнение на бюджета на НФТ„Химия и индустрия“ за 2014 г.
Федерален съвет
З април 2015 г., София
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СИНДИКАЛЕН ОБЗОР – 2015 г.
ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗМЕРЕНИЯ
Политическите предизвикателства
Политическата 2015 г. започна със затихващото скандиране „Оставка“ на отговорно
бдителните граждани.
Проведените предсрочни избори през 2014 г. не решиха категорично въпроса за
политическата неустойчивост, възникнала вследствие на патовата ситуация в Народното
събрание. Както и в предишния парламент, е налице не особено стабилно правителство на
малцинството, подкрепяно от разнородни политически субекти. В тази ситуация политическо
лутане продължава да предизвиква загриженост, обаче този път без активните действия на
протестърите.
Изборите и последвалото съставяне на правителство допринесе за стабилизирането
на политическата среда след близо две години на политически хаос. Прекалено широкото
коалиционно правителство и няколкото сериозни търкания между по-малките партньори и
най-голямата управляваща партия, ГЕРБ, още в първите седмици на съвместното управление,
обаче, запазват относително високо нивото на политически риск и през 2015 г.
Предвид факта, че в правителството участват представители на целия политически
спектър (дясноцентриска, дясна, националистическа и лява партия), то бъдещите неразбирателства са, общо взето, гарантирани.
Първите сто дни на новата власт донесоха известно обществено успокоение. То прилича
на затишие след годините на политическа криза или пък на затишие преди предстоящите
местни избори.
Очакванията за 2015-та бяха свързани преди всичко с подем на гражданското общество
и натиск върху политическия „елит“ с искания за прозрачно и необвързано с олигархията
управление, както и за истински реформи не само в правосъдието, но и в незавидното състояние на здравеопазване, образованието и пенсионно дело.
Доверието в институциите и икономическият оптимизъм останаха ниски, но са чувствително по-високи в сравнение с времето преди съставянето на кабинета. Готовността за участие
в протести срещу правитeлството и желанието за предсрочни избори също са сравнително
малки. Партиите на власт остават стабилни. Текущите политически събития предизвикват
и страхове, но на повърхността спокойствието засега остава.   
Политическият консенсус става ли вероятен предвид Програмната декларация на Правителството за реформи в най-проблемните обществени системи?
НФТ „Химия
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Съществуваше много сериозен риск от вътрешно естество, който произтича от широката
управленска коалиция, и това е 2015 г. да се превърне в поредната нулева година за каквито
и да е реформи. В значителна степен това стана факт предвид нулевата рефеорма в здравеопазването, провалената съдебна реформа и забавяне на европеските фондове. Рисковете по
отношение усвояването на европейски средства също не са за подценяване, тъй като през
2015 г. не беша усвоено почти нищо от новия програмен период – очакванията към момента
са за старт на едва две оперативни програми в края на годината.
При един оптимистичен сценарий, при който основните рискове не се проявят особено
силно, икономиката би могла да отбележи отново растеж над 1%.
Правителството, чийто мандат съвпадна с началото на следващия програмен период на
ЕК, прие амбициозна програма за реформи и модернизация. Тя покрива много широк фронт,
като на преден план са изведени реформите на съдебната, здравната и пенсионната системи,
промените в образователната система и преглед на енергетиката.
Социалната политика е сред основните приоритети, като усилията са насочени към подпомагане на хората с ниски доходи и създаване на заетост в районите с висока безработица.
Избраната от правителството формула, която трябва да заздрави икономиката и да подобри
капацитета ù за растеж съчетава осигуряването на политическа и институционална стабилност
с мерки за цялостно подобряване на бизнес средата и фокусира публичното финансиране в
сектори, носещи висока добавена стойност.
През юли „Газпром“ прекрати договора си с фирмата изпълнител на дейностите по
„Южен поток“, която беше спрягана и за един от изпълнителите на „Турски поток. Тя пък от
своя страна закри българското си звено, в следствие на което 202 души ще бъдат съкратени.
Управляващата коалиция беше подложена на изпитание с работата по обсъждането на
пенсионната реформа, но достигна истинско фиаско с опитите за реформа в правната система, достигайки до абсурдното питане до Конституционния съд, дали може да се промени
Конституцията за тези цели?!. Цялата пара отиде в свирката и реформата се запътва да се
ограничи до процедурни и контролни въпроси без никакви гаранции за същностния проблем,
че българските граждани и редица особено оперативно интересни лица и компании трябва
ще получат по-справедлив и по-бърз процес.
Военните конфликти в Украйна и Близкия Изток, напрежението в Македония, финансовата криза в Гърция, както и безпрецедентната бежанска вълна, заливаща Европа, измести
политическите и икономическите приоритети и поставят България в несигурна геополитическа обстановка. Въпреки това, във вътрешен план тя остава инертна. Нещо повече,
коалиционното правителство започна да работи в някакво вяло разбирателство и спокойна
вътрешнополитическа обстановка.
България не остана незасегната от бежанската вълна, заливаща Европа. Държавната
агенция на бежанците сочи увеличение на бежанския натиск към нашата страна. Потърсилите международна закрила в Република България лица само през 2014 г. са 11 081, а само
за първите 8 месеца за настоящата година те са 11 146. Мерките на правителството силно
ограничи бежанския поток, който се насочи към Гърция, Македония, Сърбия и Италия.
Категорично не можем да приемем нечовешката проява на българските трафиканти на
бежанци, която води до допълнителни трагедии върху нещастието на бежанците.
С оглед на разпределението на силите в Народното събрание в началото на годината
се прокрадваха съмненията за нови предсрочни избори и в тази връзка уверенията, че местНФТ „Химия
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ните избори във всички случаи ще променят политическата ситуация. Това от своя страна
пък беше опровергано от управляващия ГЕРБ, че няма намерение да предизвика предсрочен
парламентарен вот, ако БСП (явно основен опонент) загуби много категорично през есента.
Преди настоящите местни избори Президентът насрочи и провеждането на национален
референдум: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при
произвеждане на изборите и референдумите“. Очакванията, че едновременното провеждане
на референдума с местните избори би повишило избирателната активност за сега остават
неоправдани. Според изследване на Медиана за периода 12-15 юни 2015 г. една четвърт
(24%) от избирателите дори не са чували за референдум, а 57% не знаят за какво ще бъде той.
КНСБ от своя страна прие критична Позиция за предстоящите избори, с извода че местните избори ще повторят всички пороци на политическия модел роенето на партийни коалиции и инициативни комитети, празни политически послания и ниска избирателна активност
е индикатор за все по-голямата пропаст между политиците и дневния ред на обществото,
за недоверието на хората в политиката и нейните представители, за липсата на стойностни
алтернативни кандидатури.
КНСБ призова синдикалните структури да подкрепят по подходящ начин всички свои
представители, излъчени като кандидати за общински съветници от граждански квоти на
политически партии, коалиции и местни организации и при възможност да подкрепят определена кметска кандидатура и да сключат Споразумение за подкрепа и сътрудничество.
Очевидно синдикалната позиция трябва да измине много по-задълбочен и отговорен път
за истинската политическа активност на синдиката, а не този странен микс между критичния
тон към пороците на политическата система и склонността да се впишем по определен начин
в тази система.
В заключение, политическата 2015 г. у нас се оказва година на „голямото лутане“
между желанието за стабилност и фанфарите за реформи, при което все по силно надделява
желанието за стабилност, независимо от дълбочината на затъването.
Политическата апатия отново бе демонстрирана на местните избори, а тя продължава
да се захранва от поредицата политически скандали, обвинения, разцепления, надничане под
завивките на т.нар. независими демократични институции.
Политическата стабилност се оказва недостатъчна и макар, че местните избори бяха
успешни за партиите от управляващата коалиция, те не дадоха гаранции, че управленската
формула ще се запази в това непрекъснато търсене на консенсус и компромиси, което внася
напрежение и нестабилност в сектора, в който се правят промените.
От друга страна разцеплението в ДПС може да се определи както изненадата на годината, но и като поредното политическото разцепление, в което разликата между политическия компромис и безпринципността за съжаление заличават основната цел или приоритет
в името, на която това се прави.

Социално-икономическите индикатори
Най-общо, икономика през 2015 г. беше изложена на вътрешни и външни рискове:
1. Относително висока степен на вътрешна политическа несигурност поради планираните реформи.
2. Трудна бюджетна консолидация и свиване на дефицита по консолидирания бюджет
до 3% през 2015 г., която беше овладяна с цената на 16 млрд. лв. дълг.
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

118

СИНДИКАЛЕН ОБЗОР / 2015

3.По-ниски приходи от ДДС върху вноса на суров петрол и цените на горивата, които
изкуствено се задържат на по-високи равнище от монополистите в тези сектори.
4. Привнесената дефлация и продължаване на дефлационните процеси, която достигна
– 0,9% средногодишно намалява приходите в бюджета, особено от непреки данъци.
5. Слаб растеж в ЕС и колебливо възстановяване, свит износ за Русия, продължаващото
свито кредитиране.
6. По-малък износ за Русия поради ембаргото за внос на храни и резкия спад на цените
на петрола.
Като цяло, по-горе изброените рискове са основните заплахи пред растежа на българската икономика през 2015 г.
Брутният вътрешен продукт на България за 2015 се очаква да бъде значително по-висок
от първоначално очакваното. Според последните преоценки на показателя, подадени към
Евростат, БВП тази година ще достигне 86.286 млрд. лв. което предполага ръст от близо 2.9%
и 11 972 лв на глава от населението.
Това е чувствително над прогнозата, заложена при приемането на бюджета за тази година. Сметките бяха правени при очакван ръст на икономиката от 0.8% и БВП в размер на
82.4 млрд. лв.
През пролетта прогнозата за растежа бе завишена на 1.4%, а през октомври – на 2%.
Така според последните разчети БВП ще се окаже малко над 86 млрд. лв. За сравнение през
пролетта се очакваше толкова да бъде брутният вътрешен продукт за следващата година.
По-високият икономически ръст е една от причините за преизпълнение на приходите в
бюджета, като точната тежест е въпрос на пресмятания, коментираха експерти. Така например данъчните приходи – преки и косвени данъци, в момента са планирани на 20% от БВП.
Според предварителните оценки за 2015 година създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност ще достигне стойностите от 2014 г. 70.666
млрд. лева. В края на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност
на икономиката е 8,6%, индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената
стойност на икономиката и достига 27,3%, докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, остава на нивото от същия период
на предходната година – 64,1% от БВП.
От началото на 2015 г. индустрията отново е най-ефективният сектор от икономиката
– тенденция, която се оформи по време на кризата. При това по-ниският брой на заетите в
сектора означава и че трудът на работещите в него носи най-висока добавена стойност. Според
предварителните данни на НСИ през първото тримесечие средно един отработен човекочас
носи БДС от 12.9 лв.
Производителността на труда през третото тримесечие на 2015 г. нараства с 2,9% спрямо
същото тримесечие на 2014 година, като равнището на производителността на труда е найвисоко в индустриалния сектор – 5.900 хил. лева брутна добавена стойност средно на един
зает, следвано от сектора на услугите, където всеки зает произвежда средно 5.671 хил.лева
БДС, а най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2.299 хил. лева БДС на
един зает.
Инвестициите в размер на 1.5 млрд. лв. в икономиката формират 1,7% от БВП. Преките
чужди инвестиции за първата част на 2015 г. са по-малко с близо 12%, а от тях две трети
са дългови инструменти (основно кредити), а другата една трета – реален дялов капитал и
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реинвестиране на печалбата. Прогнозата за 2015 г. е да се постигне растеж на инвестициите
в рамките между 2 и 5%.
За съжаление продължава тенденцията чуждите инвеститори да са по-малко склонни
да създават или придобиват компании в България, както и да сключват сделки с имоти. За
периода инвестициите в дялов капитал спадат до 234.7 млн. евро, което е с 125.7 млн. евро
по-малко от същия период на 2014 г. По принцип именно този тип инвестиции се приемат
за израз на дългосрочни намерения от страна на чуждестранните вложители. Излизането от
тях отнема повече време, отколкото при изтеглянето на средства, предоставени под формата
на вътрешнофирмени заеми.
Стойността на реинвестираната печалба на чуждите фирми
(частта на чуждите компании и физически лица в неразпределената печалба или загуба на
предприятието) продължава да е без съществени движения, но остава на ниско ниво – около
107.3 млн. евро от началото на годината спрямо 111.6 млн. евро за този период на 2014 г.
Нидерландия продължава да бъде основният източник на инвестиции в страната, следвана от Австрия, Франция, Норвегия, Белгия и Италия. През 2014 г. Нидерландия отново
беше най-големият инвеститор в български активи – общо 750 млн. евро, или около 60% от
общия размер.
Причината за големия интерес на холандските инвеститори се крие в данъчните облекчения, които предоставя регистрацията там.
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени
години е 70.4% и остава непроменен в сравнение с края на 2014 година. Коефициентът на
заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.5%, като в сравнение със
съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта.
Коефициентът
на безработица е 8.3%, или с 2.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период
на 2014 година. Икономически неактивните лица на 15 – 64 навършени години са 1 399.3
хил., или 29.6% от населението в същата възрастова група. От тях 157.5 хил., или 11.3%, са
обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. броят на обезкуражените
лица (15 – 64 навършени години) намалява със 17.4 хиляди.
В края на 2015 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години
е 3 104.7 хил., от които 1 646.0 хил. са мъже и 1 458.7 хил. са жени. Делът на заетите лица
от цялото население на 15 и повече навършени години е 50.3%, при мъжете 55.5%, а при
жените – 45.6%.
През периода увеличение на заетостта се наблюдава само в сектора на услугите, където
броят на заетите е 62.8% от всички заети лица. В индустрията работят 29.7%, а в селското,
горското и рибното стопанство – 7.5%.
От всички заети 87.7% са наетите лица, а от тях 74.6% работят в частния сектор, а 25.4%
в обществения.
По предварителни данни в края на 2015 г. индексът на промишленото производство,
нараства с 1.7% спрямо края на 2014 година.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата
промишленост – с 4.6%, и в добивната промишленост – с 1.3% , а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6.7%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година
се наблюдава в производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 15.8%,
производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 14.4%. Нивото на
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промишлено производство се запазва на равнището от 2014 г. във фармацевтичната и в производството на каучукови и пластмасови изделия. Намаление се отчита при производството
на химични продукти – със 7.8%.
В средата на 2015 г. средната месечна работна заплата достигна 897 лв. и нараства
спрямо 2014 г. с 2.3%.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
2015 г. в обществения сектор нараства с 4.5%, а в частния сектор – с 9.2%.
Значително по-високи равнище достигат средните работни заплати в сектор енергетика,
природен газ и нефтопродукти – 1565 лв., а за преработваща промишленост като цяло 757
лв. е нивото на средната работна заплата. Средният осигурителен доход в сектора се движи
в широк диапазот от 1979 лв. и 1522 лв. в нефтопреработка и природен газ, до 930 лв. във
фармацевтична, 822 лв. в химическа и 550 лв. в каучук и пластмаси.
Индексът на потребителските цени за декември 2015 г. спрямо ноември 2015 г. е 100.0%,
т.е. месечната инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2015 г. спрямо декември
2014 г. е минус 0.4% (фиг. 1, табл. 1 от приложението). Средногодишната инфлация за периода
януари – декември 2015 г. спрямо периода януари – декември 2014 г. е минус 0.1%.
В края на 2015г. стойността на издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство
(2 възрастни + 2 деца) достигна сумата от 560,55 лв. За да покрива разходите за храна, за
образование, здравеопазване и поддържане на жилище, следва общите месечни доходите на
този тип домакинство да бъдат около 2 242 лв.
В сравнение с предходното тримесечие се наблюдава задържане на същите нива на
издръжката на живота, а на годишна база се отчита намаление от 0.1%.
Темпове на нарастване/намаление на издръжката на живот през 2015г.,
QI
QII
QIII
QIV
Издръжка на живота (лева)
563,21
561,90
560,81
560,55
При годишна база (%)
0.0
+0.3
0.0
-0.1
Тримесечните темпове отчитат колебания около и малко над нулата. Това показва, че
все още икономиката на България трайно и устойчиво не се е отдалечила от дефлационните
процеси, които доминираха в страната през последните две години.
Основните фактори, довели до ново годишно намаление на нивата на издръжката на
живота се диктува основно от динамиката на цените на петрола намаление с близо 43%, поетапното намаление на цените на природния газ в рамките на 2015 г. с около 31%, съответно
намаление на цените на топлоенергията – средно с 15% от началото на годината.
Границата на бедност в стойностно изражение достига до 295,55 лв. на 1 лице. Наблюдава се темп на нарастване на тримесечна база с 0.1%, а на годишна с 0.6%.
Лица с доходи под линията на бедност и издръжката на живот 2015 г., в%
До линията на бедност
От линията на бедност до издръжката
на живот
Общо до издръжката на живот

QI
31.7
47.9

Q II
34.1
46.7

Q III
32.3
48.2

Q IV
30.0
48.0

79.6

80.8

80.5

78.0
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ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Социалният диалог най-общо може да се определи с няколко характеристики извлечени
от практиката на индустриални отношения в последните години:
Социалният диалог съществува предимно в големи и средни предприятия, които са едва
1.4% от заетите в икономиката, а за преработващата промишленост това са 6.5% или 33448
заети, ако приложими този процент към заетите в химическия сектора това са 3210 заети.
В редица средни предприятия социалният диалог е подложен на значителен натиск, така,
че в тези предприятия синдикалното влияние или е намаляло значително или не съществува.
Няма особено позитивни примери за действащ социален диалог и/или колективни преговори в предприятия до 50 заети, а там, където няма синдикални организации, социалното
сътрудничество и представителството на интересите на практика отсъства.
НФТ „Химия и индустрия“ винаги е подхождала към разширеното разбиране на въпроса
за социалния диалог, както на отраслово равнище така и на ниво предприятие, т.е. против
стесненото разбиране за социален диалог, което са изчерпва с колективното договаряне.
Политиката на НФТ „Химия и индустрия“ се основава на отговорния социален диалог
за развитието на индустрията и на социалния статус на заетите, като:
• Изграждане на системите за информиране и консултиране за активна индустриална политика на синдиката в преструктурирането и механизмите за преодоляване на
социалните последствия за наемния труд;
• Консултиране на програмите за трудова заетост, осигуряване на справедливи критерии за подбор при оптимизацията, редукцията на работната сила, движение на
персонала и гъвкавата заетост;
• Преговори и договаряне на механизмите на съпътстващата квалификация, преквалификация, професионална подготовка и растеж;
• Социален диалог в политиката по работни заплати, защита и растеж на доходите,
възстановяване на реалните доходи и развитие на по-висока платежоспособност;
• Политиката на синдиката в осигуряването на безопасност и здраве при работа
на основата на прилагането на стандартите за устойчиво развитие, ефективност и
безкомпромисно към безопасността на работното място.

Социален диалог и колективно договаряне
НФТ „Химия и индустрия“ винаги е отстоявала позицята, че в колективното договаряне и преговори се корени формулата за развитие и регулиране на трудови и осигурителни
отношения и утвърждаването на необходимите гаранции и стандарти в съответствие със
спецификата на бранша и предприятията.
Именно по тази причина и независимо от негативните преговори на браншово равнище полагаме значителни усилия и ресурс да не прекъсваме тънката нишка и да запазим
социалния диалог в сектора, като привлечем и другите представители социални партньори
в отделните браншове.
В резултат на тази политика стигнахме до подписването на Пакта за социално сътрудничество с работодателите в химическия сектор, които подновихме през м.април т.г.
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Няма особено позитивни примери за действащ социален диалог и/или колективни преговори в предприятия до 50 заети, а там, където няма синдикални организации, то социалното
сътрудничество и представителството на интересите на практика отсъства.
Характерно за индустриални отношения в сектора е установяването на политики на
алтернативни и нестандартни механизми за развитие на социалния диалог и колективното
договаряне:
• подготовка на основни параметри на колективното трудово договаряне за отделните
икономически дейности и подпомагане на преговорите в предприятията;
• споразумения и консултации при договарянето на минималните осигурителни доходи
в браншовете на сектора
• изготвяне на параметри за годишен препоръчителен индекс за увеличаване на работните заплати за предприятията от отделните икономически дейности.
На 3 април 2015 г. след неколкократни безуспешни преговори, консултации и опит за
сключване на браншови КТД по икономически дейности и на Рамкови споразумения за индустриалните отношения, НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“
подписаха Пакт за сътрудничество между социалните партньори в химическата индустрия
с Българската камара на химическата проимшленост на БСК.
С Пакта за сътрудничество социалните партньори в химическата индустрия изразяват
готовност да работят съвместно за развитието на сектора чрез сътрудничество в следните
направления:
• Подобряване на имиджа на химическата индустрия включваща внедряване на новият
регламент за гарантиране на безопасността на продуктите, провеждането на кампании
за информиране по отношение на опазването на околната среда и безопасността и
развитие на корпоративната социална отговорност;
• Инвестиции в човешките ресурси, с цел се осигуряване безопасност и здраве на работното място и работата на КУТ/ГУТ, както и насърчаване на бизнеса да инвестира
в професионалното обучение и квалификацията на работниците и служителите;
• Конкурентноспособност, като свместни усилия на социалните партньори за повишаването на производителността и ефективността на труда, паралелно с поддържане на
квалификационното ниво и заплащането на наемните работници;
• Социално сътрудничество, за усъвършенстване на формите за информиране и консултиране между социалните партньори, насърчаване на колективното договаряне
между работодателите и синдикалните представители и продължаване на усилията
на социалните партньори за сключването на браншови колективни договори в химическия сектор.
Другата легитимна и представителна организация на работодателите от Българската
асоциация на фармацевтичните генерични производители на КРИБ не участва в социален
диалог и отклонява всякакви предложения в този посока.
Сега в сектора има 37 предприятия с действащ КТД и обхват от 7675 работници и служители, което представлява 80% от предприятията, в които има синдикални организации.
Като обхват на работещите в сектора това представлява 16.7% от заетите.
НФТ „Химия
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Ако броя на обхванатите работещи с КТД се отнесе към персонала работещ в големи и
средни предприятия, то представлява 22.5%, с което сектора се намира в една група с Полша,
Унгария, Словакия, Чехия и др. с покритие на КТД около 20%.

Социална политика
След епични сблъсъци и две Национални демонстрации в края на 2014 г. Правителството
прекрати палеативните промени в Кодекса за социално осигуряване.
В интерес на истината НФТ"Химия индустрия“ е била в основата за формиране на единна
позиция на индустриалните синдикатии особено в частта на ранното пенсиониране, който
според нас би следвало да намери дългосрочно решение. Това не означава, че в реализацията
на тази стратегия не могат да се намерят и етапни решения, тъй като анализа показва, че сегашната система за ранно пенсиониране не е добро решение и, ако има проблем в пенсионната
система, то той не е в ранното пенсиониране на т.нар. категорийни индустриални работници.
Станахме участници в стратегия на КНСБ за основните постановки на развитието на
пенсионната реформата и решаването на проблемите на ранното пенсиониране на заетите в
І и ІІ категория труд.
След усилени консултации с политическите парламентарни партии за представяне исканията синдиката, които Управителния съвет най-общо формулира на предишното си заседание.
• не одобрява ръста на възрастта за пенсиониране, независимо от предложения плавен
вариант;
• настоява за запазване на правото на ранно пенсиониране на „категорийните работници“
с информиран избор и достъп до солидарния фонд"Пенсии";
• настоява за установяване на различна възраст за пенсиониране на жените и мъжете,
особено за работещите 1 и 2 категория труд;
• плавен и приемлив вариант за нарастване на възрастта за ранното пенсиониране до
достигане на възраст 10 г. по-рано за работещите първа категория труд и 5 г. по-рано
за работещите втора категория труд от възрастта на трета категория;
В заключение на баталните битки от 2009 г. най-сетне правителството прие още тогава
предлагания от нас вариант за плавна и предвидима реформа в пенсионната система посочени по-горе.

Отговорно към безопасността и здравето на работното място
Всяка година на 28 април НФТ „Химия и индустрия“ отбелязва Международния ден в
памет на загиналите при трудови злополуки, а тази година и срещу въздействието на химическите вещества и продукти, риска и травматизма на работното място.
На този ден НФТ „Химия и индустрия“ и синдикалните представители в предприятията
обявят началото на десетдневната синдикалната акция за необходимостта от отговорно отношение към безопасността и здравето при работа, превенцията и политиката за безопасност
и здраве на работното място като неотменна част от социалния диалог.
С необходимата доза предпазливост можем да посочим, че съществуват традиционно
отговорни фирмени политики в областта на безопасните и здравословни условия на труд в
химическия сектор. В последните няколко години в сектора се случват средно около 30 труНФТ „Химия
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дови злополуки, което представлява 0.9% от общия брой на трудовите злополуки в страната,
а злополуките с фатален край средно една в годината, което е също под 1% от този показател
за страната.
По предложение на КНСБ подкрепено от индустриалните федерации беше изменен и
допълнен Закона за здравословни и безопасни условия на труд за повишаване на статута на
представителя по безопасност и здраве при работа. Целта бе въвеждането в ЗЗБУТ на норми,
които да гарантират ефективно дейността на работническия представител и неговата защита
при осъществяване на функциите му.
Считаме, че последиците от тази промяна трябва да бъдат проучени и анализирани, в
частта, каква промяна настъпи след приемане на опълнителните правомощия на представителя по безопасност и здраве при работа.

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
НФТ „Химия и индустрия“ през 2015 г. запазва общия брой от 37 синдикални организации, с обща численост от 2649 синдикални членове, което представлява увеличение от
2.5% спрямо 2014 г.
В браншов аспект синдиката има следната структура, която ще ни бъде необходима при
разпределението на квотите за новия състав на Управителния съвет:
• химически продукти – 988
• лекарствени средства – 413
• качук и пластмаси – 646
• пренос и дистрибуция на природен газ – 602
През м. април стартира Проекта за организиране на младите хора за развитие на синдикалната организация, изграждане на капацитет и привличане на нови синдикални членове.
Неговата основна цел е организиране и изграждане на капацитет сред младите работници
за съпричастност в синдикалната организация и участие в социалния диалог
Организатори на младежкия семинар са НФТ „Химия и индустрия“, IndustriEnergi –
Норвегия, IF Metall – Швеция
Стартира и първия семинар с дейности по обучение, практическо организиране на
работата, изграждане на опит и капацитет, привличане на нови членове в синдикалната организация, срещи и кампании на ниво предприятие.
В семинара вземат участие 15 синдикални представители от „Солвей Соди“ – 4 – ма,
„Агрополихим“ – 2-ма, „Свилоцел“ – 4, „Асенова крепост“ – 2 – ма, „Софарма“ -1, „Неохим“
– 2 – ма.
Профилът на групата е следният: Брой на участниците в проект „Младежта в действие“
– 15, от тях жени – 1, мъже – 14.
Възрастови граници: от 19 до 24 – 1, от 25 до 34 – 10, от 35 до 44 – 4.
Образование: средно – 1, средно специално – 5, висше – 9
НФТ „Химия
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Синдикален опит: участници с голям синдикален опит – 5, участници с начален синдикален опит – 10.
В контекста на организационните предизвикателства трябва да кажем, че и с най-трудните и конфликтни ситуации ще се справим само, ако сме организирани в защита и представителство на интересите на хората.
През 2015 г. отбелязахме 25 – годишнината на Националната федерация на труда „Химия и индустрия“, четвърт век от трансформацията в синдикалното движение в България и
създаването на свободните и независими синдикати.
В изминалия път през годините имахме много препятствия, трудности, несполуки и
разочарования, но ако погледнем реалистично постигнахме и определени успехи. Съхранихме
НФТ „Химия и индустрия“ като авторитетна и дееспособна организация на работниците и
служителите от химическия сектор, доказала способността си да защитава правата и интересите на наемните работници в химическия отрасъл.
Международните контакти в значителна степен допринесоха за усвояване на нов опит
и изучаване на практиката и традициите и европейските синдикални ценности.
Невероятно, как може да се съхрани един синдикат, от който за 10 години излизат близо
75% от членовете му.
През 2015 г. изтича 5-годишния мандат на настоящото ръководство и на Управителния
съвет на НФТ „Химия и индустрия“.
Федералният съвет прие отчетно-изборната кампания в синдикалните организации на
НФТ „Химия и индустрия“ да се проведе в периода 1 септември – 31 декември 2015 г.
През 2015 г. стартира отчетно изборната кампания в структурите и всички органи на
НФТ „Химия и индустрия“, година за изводи, равносметка и оценка и най-важно за силата,
значимостта и влиянието на нашия синдикат на работното място в компаниите и на национално равнище в развитието на индустриалните отношения в сектора.
Управителният съвет подготви квотите за избор на делегатите на синдикалните организации за Конгреса, за организацията и съдържанието на отчетно-изборната кампания и
насрочи 7-я конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ на 1-2 април 2016 г. в София.

ЗАЩИТАТА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ИНТЕРЕСИТЕ
Основна цел на НФТ „Химия и индустрия“ е защитата и представителството на трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта на труда, заетостта, трудовите
отношения, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище и защитава следните
трудови, социални и синдикални права:
В изпълнение на тази цел НФТ „Химия и индустрия“ консултира синдикалние организации в индустриални спорове, конфликтни ситуации, проблеми на социалния диалог и
синдикалната дейност.
Кампанията „Синдикатът при теб“ в предходните години беше организирана с цел
да стане постоянна организационна форма, с която да бъдат подпомагани и органзирани
синдикалните организации, за да установи и анализира действителното състояние в предНФТ „Химия
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приятията и проблемите на социалния диалог и като резултат да се изготви „Пътна карта на
синдикалната организация“.
За съжаление тази кампания не намери реална подкрепа и съействие както от синдикалните организации така и на регионално равнище, което върна участието и намесата на
централния офис към предишните практики на организационна и консулнанска работа.
Ето и една ретроспекция на дейноста на НФТ „Химия индустрия“ в този насока през
2015 г. в резюме:
• Рамково споразумение за социално сътрудничество между социалните партньори
в химическата индустрия Българската камара на химическата проимшленост, НФТ
„Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа”;
• Подготовка за преструктуриране в „Момина крепост“ – АД и продължаване действието на КТД;
• Консултативна среща за възстановяване на синдикалната организация в „Свилоза
ярн“ – АД и на социалния диалог;
• Консултации и срещи за изграждане на синдикална организация в „България флуорит“ – АД;
• Посещения и консултации за установяване на организационния статус на синдикалните организации „Медика“ – Сандански, „Рис рабър“ – Кула, „Ветпром“ – Радомир
с проверка на ФКК;
• Консултации и съдействие за подновяване на преговорите и подписване на КТД на
синдикалната организация в „Кох-и-нор – Хемус-марк”– АД – Бургас.
• Консултации за включването на синдикалните членове от „Б.роза-Севтополис“ – АД
– Казанлък в синидкалната организация на „Софарма“ и възстановяване потенциала
на организацията,
• Консултативната среща на социалните партньори Българската камара на химическата
промишленост, НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“
по покана на синдикалните федерации за договаряне на минималните осигурителни
доходи в химическия сектор за 2016 г.
• Стартира встъпителния семинар от проекта „Младежта организирана и в действие“
организиран от НФТ „Химия и индустрия“ с помощта на Нордическият фонд за солидарност и за привличане на младите хора в синдикалната дейност;
• Консултативна среща и конференция по Рамковата позиция на индустриалните федерации на КНСБ по пенсионната реформа;
• Декларация на НФТ „Химия и индустрия“ срещу намеренията на правителството да
ограничи прилагането на допълнителното споразумение за професионален опит в
материалния сектор;
• Мемарандум за сътрудничество за осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд между социалните партньори в „Солвей-соди“ – АД;
• Консултативна среща в преговорите за КТД и доходите в „Солвей-соди“ – АД;
НФТ „Химия
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• Консултации статута и правата на трудоустроените синикални членове „Солвей-соди“
и „Свилоцел";
• Трудовоправна защита на лицата работещи в зони със специален режим и достъп в
„Булгартрансгаз“ – Чирен;
• Консултация за правото на някои пенсионери да прехвърлят парите си от Универсален
пенсионен фонд към НОИ, с цел получаване на пълната си пенсия в „Неохим“ – АД
и „Солвей-соди";
• Консултации относно правото на присъединяване към колективния трудов договор от
страна на синдиката и от страна на работодателя в „Химкомплект инженернг“ – София;
• Покана и участие в отчетно и изборните събрания в синдикалните организации „Момина крепост“, „Солвей – соди“, „Свилоцел“, „Агрополихим“, „Неохим“, „Калцит“,
„Асенова крепост“, „Балканфарма“ – Троян.

СИНДИКАЛНА ХРОНИКА НА 2015 г.
• 21 януари 2015 г., София, хотел „Родина“, заседание на Управителния съвет за отчет
на изпълнението на бюджета на НФТ „Химия и индустрия“ за 2014 г., за изпълнението
на чл. внос към 31.ХІІ. 2014 г. и Бюджета на НФТ „Химия и индустрия“ за 2015 г. –
окончателно разпределение. Приемане на Програма и приоритети на НФТ „Химия и
индустрия“ за 2015 г. Честване на 25-годишнина на НФТ „Химия и индустрия“.
• 22 януари 2015 г., София, хотел „Родина“, консултативна среща за радзработване
и приемане на проекта „Младежта организирана и в действие“ организиран от НФТ
„Химия и индустрия“ с помощта на Нордическият фонд за солидарност, норвежката
и шведската индустриална федерация.
• 18 февруари 2015 г., 25 години КНСБ – Юбилейна национална конференция „25 години КНСБ – в борба за справедливост за работеща България, за защита на правото
на стачка и на синдикалната политика за справедливо и достойно заплащане на труда
в индустриалния сектор с презентации на основните индустриални сектори.
• 19 февруари 2015 г., Конференция на индустриалните синдикати на КНСБ на тема
„За справедлива, устойчива и адекватна пенсионна система“.
• 3 април 2015 г., от 18:30 ч. в София, хотел"Родина“ тържественото честване на
25-годишнината от учредяването на Националната федерация на труда „Химия и
индустрия“ – КНСБ
• 3 април 2015 г., НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“
подписаха Пакт за сътрудничество между социалните партньори в химическата индустрия с Българската камара на химическата проимшленост на БСК.
• 24-26 април 2015 г., в София, кв. Симеоново, стартира встъпителния семинар от проекта „Младежта организирана и в действие“ организиран от НФТ „Химия и индустрия“
с помощта на Нордическият фонд за солидарност.
НФТ „Химия
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• 28 април 2015 г., Международен ден на загиналите при трудови злополуки. Всяка
година на 28 април НФТ „Химия и индустрия“ отбелязва Международния ден в памет
на загиналите при трудови злополуки и срещу опасното въздействие на химическите
вещества и продукти, риска и травматизма на работното място.
• 8 май 2015 г., София, заседание на Управителния съвет на НФТ „Химия и индустрия“–
КНСБ по пенсионната реформа и старта на проекта „Младежта в действие“ – първи
резултати и изводи.
• 12 май 2015 г., консултативна среща с вицепремиера на Р.България и Министър на
труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин по Рамковата позиция на индустриалните федерации на КНСБ по пенсионната реформа;
• 20 май 2015 г., Споразумение между Правителството и представителите на работодателските и синдикалните организации за промяната в условията за пенсиониране
в следващите години и предложението за пенсионна реформа да бъде внесено в Народното събрание.
• 22 май 2015 г., Национално представителните работодателски и синдикални организации организират работна среща за обсъждане проекта „Стратегия и програма
за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и на България“
продължение на кръглата маса по проекта на КНСБ „Възраждане на индустрията в
България“.
• 18 юни 2015 г., София, Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост, което избра нов Управителен съвет от 9 члена представители на основни
подсектори на химическата промишленост, както и водещи експерти в химическия
сектор. За председател на Управителния съвет общото събрание избра г-н Михаил
Колчев – изпълнителен директор на Свилоза АД и Свилоцел ЕАД.
• 25 юни 2015 г., в София, Дискусионен форум – Трансатлантическото партньорство
за търговия и инвестиции (ТПТИ) и за свободна търговия между ЕС и САЩ, организиран от КНСБ, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
(БФИЕК), списание „А-specto“ и КТ „Подкрепа“ и фондация „Солидарна България“
с участието на вицепремиерът Ивайло Калфин.
• 7 юли 2015 г., Министерството на труда и социалната политика откри кампанията
по договарянето на минималните осигурителни доходи за 2016 г. между социалните
партньори за договаряне и подписване на съответните споразумения. Договарянето на
минималните осигурителни доходи (МОД) цели основно за изсветляване на неформалната икономика, за стимулиране на коректната конкуренция между производителите,
за гарантиране на осигурителните права на наетите.
• 17 юли 2015 г., разширеното заседание на Управителния съвет и ФКК на НФТ „Химия и индустрия“ обяви началото на отчетно-изборната кампания в синдикалните
организации и норма на представителство за избор на делегати за 7-я Конгрес на НФТ
„Химия и индустрия“.
• 14 август 2015 г., Консултативна среща на представителите на НФТ „Химия и индусНФТ „Химия
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трия“ – КНСБ и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ като представителни организации за
изготвяне на предложение и покана до работодателските организации в химическия
сектор за равнищата на минималните осигурителните доходи за следващата година
според икономическите дейности и квалификационните равнища.
• 26 август 2015 г., заседание на работната група на представителите на работодателската организация Българската камара за химическата промишленост – Михаил Колчев
и Йончо Пеловски и на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ – Красимир Кръстев и
Рая Митрович и НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ Иван Иванов и като представителни
организации за договаряне на минималните осигурителните доходи за 2016 г. за икономическите дейности – рафинирани нефтопродукти, химически продукти и каучукови
и пластмасови изделия. Работодателската организация
• 14 септември 2015 г., Пловдив, Синдикален дом, извънредно заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ, с дневен ред местни избори – 2015 и актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната.
• 17 септември 2015 г., Стартира разработването на проект на КНСБ по ОП „РЧР“
2014-2020, по операция „Развитие на политики и инструменти за подобряване на
условията на труд в малки и средни предприятия (МСП), в производствената верига
на многонационални компании (МНК) и на големи предприятия“.
• 25 септември 2015 г., София, Национална кампания под мотото „Икономика на
светло за по-добро бъдеще!“ на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати
в България (КНСБ) – съвместни мерки за борбата със сивата икономика като един
от приоритетите на социалните партньори, представители на отговорния български
бизнес и на правата на работещите.
• 2 октомври 2015 г., София, кв. Симеоново, заседание на Федералния съвет (Общото
събрание на синдикалните организации на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ по
актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в сектора,
старт на отчетно – изборна кампания в синдикалните организации на НФТ „Химия
и индустрия“ – предизвикателства и приоритети, развитие на проекта „Младежта в
действие“. Потребност от инициативи, кампания и акции.
• 15-16 октомври 2015 г., в София в Конгресния център на КНСБ се проведе двудневна
работна среща преди Конгреса на Европейския индустриален синдикат Industriall от
Югоизточния регион на Европа, който обединява и защитава интересите на трудещи
се в индустриалния сектор на европейско равнище.
• 13 до 15 ноември 2015 г., в гр. Велинград, семинар от проекта „Младежта в действие“.
Основна тематика бяха въпроси като: социален диалог, какво е било успешно и какви
са най-големите предизвикателства предизвикателства пред синдикалната дейност,
върху които е необходимо да се работи, умението да се организираме, засилване позициите на синдиката пред работодателя, международни стратегии и др.
• 19 ноември 2015 г. кръгла маса на тема „Професионално образование в индустрията“, организирана от Българската камара на химическата промишленост, съвместно с
НФТ „Химия
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Българската асоциация на металургичната индустрия и представители на НФТ „Химия
и индустрия“ – КНСБ за професионалното образоване и обучение, обезпечаването
на необходимите кадри за индустрията, в т.ч. за химията и металургията, както и
кариерното развитие.
• 26 ноември 2015 г., „Солвей Соди“ – Ден на безопасността организиран от мениджмънта и синдикалните социални партньори в „Солвей-соди“ и филиали, в който
участваха националните и браншовите социални партньори на КНСБ, КТ „Подкрепа“
и Българска стопанска камара, както и работници и служители, подизпълнители,
работещи на територията на компанията.
• 27 ноември 2015 г., Управителен съвет, Хисаря за насрочване и подготовка на 7-я
Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и Програма на НФТ „Химия и индустрия“ за 2016 г.;
• 28 ноември 2015 г., работна среща между НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ и Федерация „Химия“ – КТ „Подкрепа“
5 февруари 2016 г.
Управителен съвет, София
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ОТЧЕТ
за изпълнението на бюджета на
НФТ „Химия и индустрия“ за 2015 г.
По изпълнението на приходната част на бюджета
Постъпленията от членския внос представляват 26% от приходите по бюджета. Като
изпълнение това представлява 139,8% спрямо разчета, постигнато основно благодарение на
кампанията и предстоящия Конгрес.
Приходите от съвместни проекти и дейности, съставляват 23% от приходите основно
от съвместния проект и средства от Нордическия химически солидарен фонд.
В § „Други приходи“ са средствата от дивидента на ПОК „Доверие“ за 2014 г., въстановени средства от проекта на КНСБ и формират 4,0% от постъпленията.
Преходният остатък представлява 47% от приходи за 2015 г.

По изпълнението на разходната част на бюджета:
Разходите за основна дейност на НФТ „Химия и индустрия“ изразходват 42% от общите
приходите и съставляват 88% от общите разходи по бюджета.
Разходите за членството в КНСБ, международното членство на НФТ„Химия и индустрия“ и на КНСБ са 6% от приходите и 12% от всички разходи.
По окончателни данни за 2015 г. сме изразходвали 93% от планираните разходи за
основна дейност, както следва:
• Организационна дейност – изпълнение 100% от годишния разчет, основно за заседанията на Управителния съвет, Федералния съвет, честването на 25-годишнината на
синдиката, семинарите по проекта „Младежта в действие“.
• Разходи за международна дейност – изпълнение 50% за участието в семинара по проекта на КНСБ, швейцарския синдикат Уния и младежката конференция на Индустри
енерджи;
• Разходите за заплати на ръководството и експертното осигуряване имат изпълнение
от 97%;
• Административни и стопански разходи за издръжка на офиса са с изпълнение 95%;
• Разходи за социално и синдикално подпомагане имат изпълнение от 50%.
С направената актуализация през м. юли 2015 г. в изпълнението на бюджета няма
преразходи по основните параграфите на бюджета. Можем да отчетем 2015 г. като една
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успешна финансова година както по отношение на постъпленията от членски внос така и от
съвместните проекти.

По изпълнението на чл. внос на синдикалните организации:
Справката за изпълнението на чл. внос към 31.12.2015 г. показва, че от 38 синдикални организации на НФТ„Химия и индустрия“ 35 организации изпълняват изискванията на
Устава и Правилата за членския внос и в този смисъл могат да получат удостоверения за
легитимност и покани за предстоящия 7-я конгрес.
3 организации не отговарят на тези изисквания, от които „Медика“ Сандански без преводи от членски внос от 2010 г., „Рис ръбър“ – Кула без превод за 2014 – 2015 г. и „Ветпром“
– Радомир със забавяне от 1 г.
За „Ветпром“ – Радомир беше извършена проверка и предстои насрочване на изборно
събрание, направена е среща в „Рис ръбър“ – Кула и очакваме преводи.
В „Медика“ – АД – Сандански в резултата на проведения разговор се установи, че има
формална синдикална организация, която ще направи опит да се консолидира и да проведе
събрание.
Има някои отклонения видни в справката като например „Неохим“, „Ас. крепост“, „Агрополихим“, „Балканфарма“, „Пиринпласт“, „Кох ин оор Хемус-марк с чл. внос под 1,40 лв.

В заключение
Реално приходите от членски внос в бюджета на НФТ„Химия и индустрия“ покриват
56% от присъщите разходи на синдиката, като основна дейности и като задължения или
т.нар. външни разходи.
Приходите от съвместния проект по Нордическия фонд и страничните дейности като
самостоятелна сума близо покриват 59% от всички разходи и 67% от основните дейности.
Взети заедно тези приходи позволяват постепенното натрупване на значителен резерв
в последните години.
Индивидуалната вноска на синдикален член за членство в НФТ„Химия и индустрия“ в
т.ч. в КНСБ се равнява вече средно на 2,19 лв. общо и съответно 1,79 лв. и 0,41 лв.
Изпълнението на щатното разписание, по което прилагаме отделна справка, става
възможно благодарение на акумулираните средства, което може да бъде осигурявано за не
особено продължитерлен период в бъдеще.

Решения:
Управителният съвет приема отчета на бюджета за 2015 г., който да бъде включен в
отчета на финансовото състояние на НФТ „Химия и индустрия“ на предстоящия 7 Конгрес.
Управителният съвет възлага на ръководството да отправи покани за участие на 7-я
конгрес НФТ„Химия и индустрия“ към синдикалните организации, с изключение на горе
посочените 3 организации, ако бъда неизрядни към 29 февруари 2016 г.

Управителен съвет, София
5 февруари 2016 г.
НФТ „Химия

и индустрия“ – КНСБ

