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ДО 
Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
на Конфедерация на труда „Подкрепа“ 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда 
за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и 

служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 
 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА, 

 
Преди два дни индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ изпратиха изключително остра 

декларация до министър-председателя на Република България и до министъра на труда (прилагаме я), 
в която алармираха за задаващата се вълна от безработни. В настоящия вариант на постановлението е 
включена преработващата промишленост, но с изключения. Място не са намерили нито добивната 
промишленост, нито производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива. Очевидно работниците в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти, 
както и химическата промишленост също няма да бъдат защитени. Няма го и товарният жп превоз, 
който без съмнение също ще бъде редуциран значително, след като стоките/товарите намалеят. 

 
За сметка на това в списъка за подпомагане се появиха дейности като консултанти по връзки с 

обществеността, рекламни и социологически агенции. Създава се впечатление, че някои лобистки 
кръгове успяват да надделеят при разпределянето на минималния ресурс, с който правителството се 
опитва да покрие жизненоважните потребности на милиони работници, пенсионери, бедни. 

 
Напомняме, че големи машиностроителни заводи вече обявиха процедура за масови 

съкращения на хиляди работници. 4000 са и миньорите от трите рудника на „Мини Марица-изток“, 
които досега са в платен отпуск, но той приключва, а работниците не могат да се върнат в мините. 
„Гордостта“ на българската икономика – заводите за производство на автомобилни компоненти, 
масово затварят врати, след като европейските автомобилни концерни прекратиха дейността си, 
нашите няма кого да снабдяват. Хранителната индустрия продължава да работи, но затварянето на 
туристическия бизнес води до намаление на оборотите и при храните. Трудно може да бъде открит 
сектор, който не е понесъл вече щети от ограничената икономическа дейност в България, Европа и света 
като цяло. 
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Не бива да пренебрегваме също факта, че с така предложения списък ще гарантираме някои 
неприлично високи заплати в определени сектори, които биха стигнали за оцеляването на няколко 
работника от добивната или преработващата промишленост например. Сега не е време за облаги, а за 
оцеляване! 

 
Смятаме, че подкрепата трябва да е навременна и добре премислена, за да постигне целите си. 

В тази връзка за пореден път алармираме за опасността въпросните 60% от осигурителния доход на 
работниците да не стигнат до заетите, а да бъдат използвани от някои работодатели за други нужди. 

 
Изразяваме и опасенията си, че механизмът 60/40 няма да бъде от полза за по-малките и по-

уязвимите фирми и техните работници. Ако една малка или семейна фирма няма натрупани резерви, 
тя просто няма да може да си позволи да доплаща 40% от възнагражденията плюс осигурителните 
вноски. Въпросните 60% осигурителните фондове ще изплатят без никакви обещания, без никакви 
гаранции за запазване на заетостта, ако работникът бъде съкратен и се регистрира като безработен. По 
същество това подпомагане ще отиде във фирми, които нямат нужда от него.  

 
Накрая ще изпуснем възможността да задържим икономиката в кондиция, за да може тя да 

започне да се съвзема в първия момент, в който отпаднат ограниченията за хората и стоките. С 
настоящата дистанцирана от реалностите политика и продължаващите опити за икономии по време на 
извънредно положение, гарантираме на икономическите единици времеви лаг, след отпадане на 
ограниченията, в който ще се наложи наново окомплектоване на трудовите колективи, обучения и пр. 
преди предприятията да започнат отново да работят, да плащат заплати и данъци. 

 
Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ подчертаха, че на българските работници и 

икономика е нужен цялостен социално-икономически пакет и визия за справяне с последствията върху 
секторите, които са гръбнак на българското стопанство. Предложеното в настоящото ПМС дори не се 
доближава до реалните базови потребности. В тази връзка настояваме за: 

 
 Отпадане на списъка с икономически дейности, които ще бъдат обгрижвани от бюджета. 

Не може за едни работници държавата да е майка, а за други – мащеха. На работниците 

и техните семейства, които се трудят във всички засегнати компании, трябва да бъде 

гарантирано поне оцеляването през трудните месеци. 

 Изплащане на компенсации на работниците по предходната точка в размер на 100% при 

възнаграждение до 800 лв.; 80% при възнаграждение до 1500 лв. и 60% до 2500 лв. 

 Обвързването на тази помощ за бизнеса със забрана за разпределяне на дивиденти и 

бонуси през настоящата година, както и с нормализиране на данъчната система, което да 

подпомогне възстановяването на разходваните от бюджета средства. 

 
Настояваме при програмиране на следващи мерки, което е наложително, социалните партньори 

да бъдат включени още на ниво работна група. Това ще минимизира времето за обсъждания и 
редакции впоследствие, тъй като още в началото управляващите ще имат шанс да разберат каква е 
ситуацията на терен и да планират мерки, които реално биха подпомогнали оцеляването на 
българските работници. 
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Използваме повода да предоставим на вниманието Ви и няколко предложения от синдикалните 
структури на КТ „Подкрепа“ в железопътния транспорт. Едното предложение се налага в случай, че 
някой от гаровите жп работници се наложи да бъде изолиран под карантина, а те по същество са 
незаменими, тъй като работата им е строго специфична. Второто се отнася до товарните превози в 
страната. По-детайлно описание на двете предложения можете да намерите в прикачения файл. 

 
 

 

С УВАЖЕНИЕ: 
 
  ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ 
  ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ 



 
 

 

ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 
 
ДО 
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ  
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СЪОБЩЕНИЯТА 
 
ДО 
Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС 

 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

От структурите на КТ „Подкрепа”, работещи в железопътния транспорт, за действия по време на 

извънредно положение – при зараза с вирус COVID-19 . 

 

1.  Гарантиране на непрекъсваем процес за осигуряване движението на влаковете и 
капацитета на железопътната инфраструктура 

При положение, че се наложи да се поставят под карантина работещите по осигуряване 
движението на влаковете в определена гара, е необходимо да се осигури възможност на поставените 
под карантина служители (ако не е установено, че са болни и не е наложително да бъдат 
хоспитализирани) да продължат да изпълняват задълженията си в „условията на карантина”. За целта 
е необходимо при възможност да се оборудват помещения за почивка в съответната гара, които ще се 
използват от служителите за времето на карантината, когато не изпълняват служебните си задължения. 
Ако няма такива помещения в конкретната гара, да се доставят и оборудват необходимия брой 
многофункционални жилищни контейнери, които да се поставят на територията на гарата, като на 
служителите да се предостави възможност при изявено съгласие от тяхна страна, да изкарат периода 
на карантина при посочените условия. На служителите да се заплаща допълнително трудово 
възнаграждение за времето, през което полагат труд при тези условия. 

Мотиви: 
 Служителите /началник гара, ръководител движение, постови стрелочник и др./, които 
осигуряват движението на влаковете, са тясно специализирани, квалифицирани и дейността им е със 
специфичен характер. Невъзможно е да се осигурят други специалисти, които могат да ги заменят. По 
този начин ще се предотврати блокирането и спирането на трафика и съответно спирането на 
икономиката поради липса на стоки, суровини и материали.  



 
 

 

Ако не предприемем стъпки за решаване на потенциалния проблем още сега, това може да 
доведе до нарушаване на транспортните потоци и връзки и до застрашаване на националната 
сигурност.   
 Прилагането на такава мярка няма да натоварва допълнително здравната и осигурителна 
система, защото служителите няма да ползват отпуск за временна нетрудоспособност за времето, през 
което са в карантина и няма да се прекъсва транспортния процес, жизнено необходим на страната ни. 
 

2. Пренасочване на товарния трафик по железопътен транспорт и създаване на зелени 
железопътни коридори. 

Така по-лесно ще се осигури коридор за транспортиране на товари и стоки между държавите. С 
осигуряването на железопътни и комбинирани товарни превози за и от Западна, Централна и Източна 
Европа, страните от ОНД, Близкия и Среден Изток, скандинавските страни ще се минимизира 
възможността от пренасяне на заразата. Комбинираните превози на товарни автомобили могат да се 
осъществяват по два начина: придружен комбиниран превоз или непридружен комбиниран превоз. 
При придружения комбиниран превоз водачът на МПС пътува в състава на влака в прикачен 
спален/кушет вагон. 

Мотиви: 
Прилагането на тази мярка ще доведе до по-бързото предвижване на товарите и стоките, 

разтоварване на граничните пунктове от километрични опашки от автомобили, по-добра и 
контролирана дезинфекция и недопускане разпространението на заразата и не на последно място 
използването на по-екологично чист с ниски емисии на CO2 транспорт.  

 
 

 
 
 

 
С УВАЖЕНИЕ: 

 
 
       ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ 
 
       ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ 
 
 



До Министър-председателя на Република България 

До Министъра на труда и социалната политика 

До Президента на КТ „Подкрепа“ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от 

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ НА КТ “ПОДКРЕПА“ 

 

Уважаеми, дами и господа! 

Решително протестираме срещу проекта за Постановление № …от ..... 2020 г. за 

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, 

преустановили работа поради обявеното извънредно положение. 

От самото заглавие и от изброените икономически дейности е видно, че за 

държавните институции не съществуват работниците и служителите от трите основни 

индустриални сектора от  КИД 2008  –  Добивна промишленост, Преработваща 

промишленост и  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива. В тези три сектора работят  542 000 работници и служители по 

данни на НСИ към края на 2019 г. Тези хора са български граждани и данъкоплатци, а не 

чужденци в собствената си държава, която сега им обръща гръб.  

Тези хора не са на първа линия в борбата с коронавируса, но всеки ден под 

угрозата от зараза трябва да отидат на работните си места, защото не могат да работят от 

домовете си дистанционно, пътуват с организиран или обществен транспорт, работят в 

затворени пространства. Организирането на един производствен процес не е като да 

наредиш хора на два метра разстояние на опашката пред магазина, за да се предпазят от 

заразата.  

Има предприятия, които изцяло и частично преустановиха работа и работниците и 

служителите са в отпуски. Индустриалните предприятия търпят загуби, свързани с 

доставка на материали и износ на готова продукция.  

Нали си давате сметка, че след отпуските ще последват масови уволнения?! Хората ще 

загубят работните си места, не малка част от тях завинаги, защото са в рискова 

възрастова група. 

Всички сме засегнати от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията, но 

питаме защо държавата е майка за едни, а за други мащеха. Нали от производството се 

очаква да допринася за бюджета на държавата, включително и за тези икономически 

дейности, които за вас са богопомазани?! 



Всички държави членки на ЕС приеха мерки за работещите в индустриалните сектори. 

А какво ще направи българската държава – ще остави индустриалните си работници на 

произвола на съдбата и на ударите на коронавируса, защото няма да имат средства за 

лечение? Кой ще ходи на опери и театри, във фитнес клубове и на спортни мероприятия, 

по хотели и ресторанти? 

И господа управляващи – „олигарси“ има  в икономическите дейности, които държавата 

ще финансира, а някои от тях и сега получават субсидии от държавния бюджет. 

Работниците от индустриалните сектори не са избирали сами собствениците на 

предприятията, в които работят. 

Настояваме за преразглеждане на проекта на Постановление № …от ..... 2020 г. за 

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, 

преустановили работа поради обявено извънредно положение, съобразявайки се със 

становището на КТ „Подкрепа“ и категорично включване на пакет от мерки за 

компенсиране на индустриалните сектори. 

Единстено заплахата от зараза ни възпира да организираме ефективни протестни 

действия, но когато угрозата отмине и ако държавните институции проявят 

пренебрежение към нас, протестите ще бъдат много!  

 

24.03.2020 г. 

гр. София 

 

 

 

СФММ на  КТ „Подкрепа“                                                 СМФ на КТ „Подкрепа“ 

        

  

 

НФ „Металургия“ на  КТ „Подкрепа“      ФЛП на КТ „Подкрепа“ 

                                                              

 

 

НФ „Химия“ на КТ „Подкрепа“   НФ „Енергетика“  на КТ „Подкрепа“

  

 

 

Федерация атомна енергетика на КТ „Подкрепа“ 

 

 


