
     до Румен Радев, президент
        гр. София 1000, бул. Княз Дондуков Корсаков №2

        АПЕЛ
     от Александър Цапов, председател
        Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
        гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

относно налагане на вето върху ЗИД на КТ,
        приет на Второ четене на 09.12.2020 г.

        Уважаеми Г-дин ПРЕЗИДЕНТ,

        От свое име и от името на нашите синдикални членове Ви моля да 
упражните правото си на вето срещу ЗИД на КТ, приет на Второ четене на 
09.12.2020 г. Същият е в противоречие с правото на ЕС (Директива 
2003/88/ЕО, съгласно която референтните периоди при сумирано изчисляване 
на работното време не могат да надхвърлят 4 месеца, а допустимите 
договаряния на по-големи референтни периоди са изчерпани с изчерпване 
преходните срокове и тези на дерогация); и с международно признатите 
принципи на трудовото право (съгласно които колективното трудово 
договаряне не може да включва клаузи във вреда на работещите).

С цитирания ЗИД на КТ се допуска в рамките на колективното трудово 
договаряне на отраслово или браншово равнище да бъде договаряно 
полагането на извънреден труд до 300 часа годишно и установяването на 
референтни периоди до 12 месеца – което е във вреда на българските 
работници и на социалния диалог (съществена част от който се явява 
колективното трудово договаряне).

В повечето европейски страни (и като цяло в развития свят) извънредният 
труд е забранен, като такъв се допуска само по изключение, в крайно 
неотложни и животоспасяващи ситуации. Българското трудово право следва 
този модел на регулация, но не поставя никакви гаранции срещу прилагането
на всякакви „изключения“ за нуждите на производството. Така слабата 
организация на труда и неефективният мениджмънт се стоварват върху гърба 
на българските работници, които биват принуждавани в условията на 
безработица и феодализиран пазар на труда, да полагат извънреден труд 
всякога, когато работодателите желаят да икономисат разкриването на нови 
работни места и да спестят от разходите за труд (който и без друго е най-
евтиният в Европа).

Сумираното изчисляване на работното време беше въведено без ограничение 
от вида индустрия и естеството на производството (в нарушение на всички 
международни стандарти), като „антикризисна мярка“ през 2006 г. и въпреки
„преодоляването“ на „кризата“, за отмяна на „антикризисната“ мярка така и
не се отвори въпрос; нещо повече, допуска се в рамките на колективното 
договаряне да бъдат завишени референтните периоди до 12 месеца – което 
означава още повече труд при несигурни работни графици, произволно 
увеличаване на натоварванията, „укриване“ на положения извънреден труд в 
прекалено дългите референтни периоди; което е и в нарушение на Директива 
2003/88/ЕО, всички преходни срокове и такива за дерогации по която са 
изтекли – следователно тя е придобила т.нар. директен ефект спрямо 
националното законодателство.



Освен всичко друго, нормативното разрешаване на допълнително безогледно 
натоварване и експлоатация на работещите ще увеличи допълнително и без 
друго високия трудов травматизъм и професионална заболяемост, което ще 
натовари допълнително и без друго силно затрудненото Държавно обществено 
осигуряване. Липсата на работна ръка ще продължава да се задълбочава – 
защото законодателно всячески се увеличават възможностите за полагане на 
евтин, нискоефективен труд, вместо да се насърчава подобряване 
организацията на производство, разкриването на нови работни места, 
увеличаването на добавената стойност и повишаването цената на труда 
(извън механизма на Минималната работна заплата).

След неглижирането от Законодателя на недвусмислените синдикални и 
опозиционни послания „против“, Вие се оказвате последна преграда пред 
тази несъвместима с принципите на трудовото право и социалната държава 
законодателна мярка. От свое име и от името на нашите синдикални членове 
моля да дадете ясен знак за ангажиментите на Закона да проявява разум и 
да подобрява живота на хората, като упражните правомощието си и и му 
наложите вето!

10.12.2020 г.
гр. София

С уважение: Александър Цапов, председател на НФТИНИ


