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гр.София, район Лозенец, бул. Симеоновско  шосе“ № 8 

 

 

 

ДО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Пл. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ”  № 2 

 

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУ-

ДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ 44 –ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИТЕ 

ВЪПРОСИ КЪМ 44 –ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ДО  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

гр. СОФИЯ  

бул. ДОНДУКОВ” № 1 

БОЙКО БОРИСОВ - МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 

ДО  

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА  

СОФИЯ,   

УЛ. „АЛАБИН“ № 16 - 20    
 

ДО  

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ -  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС  

 

ДО 

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ - МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

ДО 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ  
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ДО 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ  

 

ДО 

Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП  

 

ДО 

Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ 

  

СТАНОВИЩЕ 

от „Асоциация на професионалните озеленители в България”  

 

ОТНОСНО :  

- Проект на ЗИД на Кодекса на труда  

- Отмяна на определянето на прагове за минимален осигурителен доход чрез 

промени в КСО 

- Чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

„Асоциация на професионалните озеленители в България” след като се запоз-

на с мотивите на Проекта на ЗИД на Кодекса на труда, определянето на прагове за 

минимален осигурителен доход чрез промени в КСО, както и с чл. 12 от Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, изразява своето категорично несъг-

ласие с така предложените текстове, а именно : 

1. По отношение на Проекта на ЗИД на Кодекса на труда, № 754-01-40 

- Относно § 2 и § 3, с който се увеличават контролните правомощия на ГИТ - Същата 

има законови правомощия да следи само изпълнението и съответствието с 

изискванията на трудовото законодателство. В същото време, дължимите обезщетения 

и неизплатени възнаграждения по Кодекса на труда след прекратяване на трудовото 

правоотношение попадат в сферата на гражданските правоотношения и определянето 

на техния размер и дължимост са в изключителната компетентност на съответния съд.  

- Относно създаването на нова т. 8 в чл. 417 на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) - 

Съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК, на районния съд са подсъдни всички 
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трудови спорове, включително тези за изплащане на трудови възнаграждения, 

независимо от техния размер. Чл. 410 ал. 1 т. 1 от ГПК не поставя специални изисквания, 

свързани с доказване на претенцията в хода на заповедното производство. По този 

начин чл. 410 напълно осигурява правото на работниците и служителите да използват 

издаването на заповед за изпълнение като ефективно средство за съдебна защита на 

своите интереси. 

- Относно предложени изменения в §8 ПЗР, с който се внасят изменения в Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) - Измененията са насочени към ограничаване на правото на 

участие на работодателите в обществени поръчки. Предложенията са в противоречие с чл. 57 от 

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, в която се съдържат 

изчерпателно изложени основания за отстраняване на кандидатите. Осуетяването на участия в 

процедури по ЗОП намалява възможностите за изплащане на задължения по трудови 

правоотношения и не кореспондират с целите на законопроекта, посочени в мотивите - да се 

предостави допълнителна защита на работниците и служителите в случаите на забавени или 

неизплатени трудови възнаграждения. 

„Асоциация на професионалните озеленители в България” напълно и едино-

душно подкрепя становището на Българска Стопанска Камара (БСК) относно НЕСЪГ-

ЛАСИЕТО с проекта на ЗИД на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от н. п. Диана 

Йорданова и група н.п. 

 

2. По отношение на определянето на праговете за минимален 

осигурителен доход чрез промени в КСО 

„Асоциация на професионалните озеленители в България” НЕ ПОДКРЕПЯ 

определянето на прагове за минимален осигурителен доход чрез закона за бюджета на 

ДОО, споделя изложените аргументи на БСК, както и заявените общи позиции на АИКБ, 

БТПП и КРИБ и и няма да участва в преговори на браншово ниво. 

 

3. По отношение на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията 

на работната заплата 
 

Категорично възразяваме някой да ни задължава да плащаме като 

допълнителното трудово възнаграждение едновременно за придобит трудов стаж и  за 

професионален опит. Считаме, че това са коренно различни понятия.  
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Съгласно правната уредба на РБългария и издадените нормативни актове на 

Министерството на образованието и науката отнасящите се до придобиване на образо-

вателни (професионални) квалификации в областта на парковото строителство, 

озеленяването,  градинарство, изграждането, оформянето и поддържането на зелената 

инфраструктура изисква съдържанието на всеки вид задължителна професионална 

подготовка да включва  определени  професионални  компетенции  (знания,  умения  и 

професионално-личностни качества), нещо което липсва в много от работниците в 

нашия бранш. Тези, които заслужават го получават и без да е законово основание за то-

ва. Единствено работодателя може да прецени професионалния опит. Не може това да се 

определя от институции. Освен това, считаме, че размерът на допълнителното плащане 

е източник на противопоставяне между по-млади и по-възрастни работници. Това е от-

крита дискриминация на по-младите работници, които може да се справят много по-

добре, но пак да взимат по-ниска заплата именно заради това допълнително възнаграж-

дение. 

 

Във връзка с горното, „Асоциация на професионалните озеленители в Бъл-

гария” настоява отговорните държавни институции да преразгледат своите позиции и 

вземат най правилните решения, а не такива продиктувани от синдикални амбиции и 

нямащи нищо общо с реалната икономика. 

 

 

 

С уважение : 

 

Божинел Христов  

Председател на Управителен съвет на  

„Асоциация на професионалните озеленители в България” 

 


