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ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Относно: Постановление за изменение на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2007 г. ( обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г, доп., бр. 56 от 2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.,
изм., бр. 11 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 10 и 67 от 2009 г., доп., бр. 95 от 2011 г., изм., бр.
106 от 2011 г., изм., бр. 21 от 2012 г. и доп., бр. 49 от 2012 г.)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,
Асоциацията на индустриалния капитал в България нееднократно е изразявала
принципната позиция, че минималният размер на възнаграждението за положен нощен
труд следва да се актуализира/повиши. В този смисъл подкрепяме идеята, заложена в
обсъждания проект на постановление.
Считаме обаче за погрешно обвързването на това плащане с минималната работна
заплата, а именно 0,15% от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не помалко от един лев. Такова решение не кореспондира с водещия принцип на колективно
трудово договаряне, уреден в Глава четвърта от Кодекса на труда, и в този смисъл дава
преимущество на административното определяне на възнагражденията в страната – нещо,
което никога не сме споделяли.
Известно е, че в множество КТД социалните партньори са се споразумели за много
по-висок размер на възнаграждението за положен нощен труд от този, който се предлага
с настоящото изменение на НСОРЗ, а в други са постигнали договореност за значително
по-нисък размер от предлагания. Това е така, защото представителите на синдикатите и
на работодателите на различните равнища на колективно трудово договаряне са най-добре
запознати с финансовите и пазарни условия за икономическата дейност на нивото, на
което преговарят. В този смисъл според нас е по-правилно да се насърчава договарянето,
а не административно да бъдат определяни възнаграждения, които да са обременени от
различна степен на несъразмерност с обективните условия за различните икономически
дейности.
С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ
В БЪЛГАРИЯ

