
 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ 
бул. Джеймс Баучер № 51,   1407 София ,  тел./факс: (359 2)  868 73 51, e-mail: centrala@nfebg.com 

Изх.№ 15 
12.02.2008 год.   
 
      ДО 
      г-н   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ЧЕТИРИДЕСЕТОТО  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ на РБЪЛГАРИЯ 
 
ДО 
г-н  ХАСАН АДЕМОВ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ на 
КОМИСИЯТА по ТРУДА и  
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА към 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ на РБЪЛГАРИЯ 
 
ДО 
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
г-н   АРИФ АГУШ,  
г-жа КРЪСТАНКА ШАКЛИЯН,  
г-н   ПЕТЪР МРЪЦКОВ, 
г-жа  ДЕНИЦА ДИМИТРОВА 
 

КОПИЕ: ДО 
  Доц.д-р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, д.м. 
  ПРЕЗИДЕНТ  на КНСБ 

 
 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, 
 

Предоставяме на вниманието  Ви  СТАНОВИЩЕ, придружено с кратка 
справка, относно законопроекта внесен от депутатите Ариф Агуш, Кръстанка 
Шаклиян, Петър Мръцков и Деница Димитрова, касаещи промени в 

Кодекса за социално осигуряване - & 4, ал. 1, 2 и 3.     
Молим, при разглеждане в пленарна зала да зачетете и мнението на 

енергетиците, представлявани от Национална федерация на енергетиците – 
КНСБ. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста 
 
С уважение,     
        

Георги Петров 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 



С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
на НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ – КНСБ, 

относно законопроекта внесен от депутатите Ариф Агуш, Кръстанка 
Шаклиян, Петър Мръцков и Деница Димитрова, касаещи промени в 

Кодекса за социално осигуряване 
    (№ 754-01-83 /15.06.2007) 

 
 

 УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
Подкрепяме  мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на 

Кодекса за социално осигуряване, предвиждащ промени  в & 4, ал. 1, 2 и 3.   
Заставаме зад исканията на миньорите, почиващи на реалностите от трудовото 
им ежедневие – преструктуриране, затваряне на работни места, 
невъзможност за намиране на работа, лоши условия на труд.   

Благодарим, че не е пренебрегнат факта, че подобни процеси 
съпътстват и други отрасли от тежката индустрия, в т.ч. и енергетиката и, че 
промените ще засегнат не само работещите в минния бранш, а всички 
категорийни работници - първа и втора категория ( над 117 хиляди човека). 

Позволяваме си да  изразим и следното мнение.  
Считаме, че е по-приемливо и уместно, когато се разглежда на второ 

четене в пленарна зала предложения законопроект, да бъдат обмислени 
едни ПО-РАЗУМНИ и БАЛАНСИРАНИ СРОКОВЕ за ПРОДЪЛЖАВАНЕ  
ДЕЙСТВИЕТО на  разпоредбите на & 4, ал. 1, 2 и 3  от Кодекса за социално 
осигуряване, а не отпадане изобщо на думите „до 31 декември  2009 год.”   
Този период  ще продължи преходния действащ до сега, даващ възможност за 
ранно пенсиониране и ще спомогне по-лесната и градивна адаптация на 
хората, които обхваща. 

Настоящето становище изразяваме, като браншова структура - 
Национална федерация на енергетиците – КНСБ, обединяваща в състава си 
повече от 10 хиляди членове, представляващи 1/3 от работниците и 
служителите полагащи труд в дружествата от производството (от АЕЦ, ТЕЦ 
и ВЕЦ),  преноса и разпределението на електро и топло енергия; 
събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и 
отработено ядрено гориво;  енергоремонтните дружества; работещи в 
останалите дружества от бившия състав на „Редки метали” и др. Една 
ЗНАЧИТЕЛНА част (над 60-80%) от числения състав на работещите в тези  
дружества полагат труд при условията на първа и втора категория труд (чл.1, 
т.5 и 6; чл.2, т.т. 12, 27, 31 и др. от Наредба за категоризиране на труда при 
пенсиониране).  
 
С уважение, и увереност за СПРАВЕДЛИВО решение, 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: кратка справка        

 
 
за НФЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

        (Георги Петров) 
 



КРАТКА СПРАВКА  
за някои от дружествата в ЕНЕРГЕТИКАТА, 

за които важат разпоредбите на ал.1 и 2 от & 4 на Кодекса за социално 
осигуряване 

 
1. АЕЦ”Козлодуй” – първа категория – 1131 човека, втора категория – 2466, от 
работещи 4700; 
2. ТЕЦ „Марица изток -2” -  1280 човека от втора категория и 15 от първа 
категория, от работещи 2100 ; 
3. ТЕЦ „Варна” – около 600 човека – втора категория, от работещи 760;  
4. „Енел оперейшънс” (бивш ТЕЦ „Марица изток -3) – 690 категорийни 
работници – втора категория, от работещи 752; 
5. Атоменергоремонт „Гълъбово” – 600 работници – втора категория; 
6. „Брикел” (бивш ТЕЦ Марица-изток-1) – 900 човека – втора категория; 
7. „Топлофикация Русе” – 448 човека втора категория, от работещи 678; 
и т.н. могат да се дадат и други примери – НЕК,топлофикационни дружества …  

Посочените цифри  само подкрепят мотивите към внесения от Вас 
законопроект за изменение на ал.1 и 2 на & 4 от КСО, добавяйки и приноса на 
енергетиците, като категорийни работници със своите по-високи осигурителни 
вноски в професионалните пенсионни фондове и системата като цяло.  

Друго изключително важно обстоятелство  е, че преструктурирането, 
както на дружествата в минния бранш така и в тези от енергийния  все още не 
е приключило, а за някой от дружествата не е започнало. Много работници и 
служители бяха освободени от работните си места, (състава на „Енел 
оперейшънс” беше намален наполовина от 1600 човека сега са 752), в 
електроразпределителните дружества купени от ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН, хиляди бяха 
освободени (в Е.ОН са над 1300 по-малко, в ЕВН с 1100 е намален числения 
състав, в ЧЕЗ се върви към редукция почти наполовина) ; в ТЕЦ „Варна”, 
„Топлофикация Русе”, „Топлофикация –Пловдив” и другите топлофикационни 
дружества все още продължава преструктурирането, а с това и освобождаване 
на работници и служители, голяма част  от тях и основни, категорийни 
работници, за които намирането на работа се превръща в проблем, а все още 
НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ условията за ранно пенсиониране.  

Не може да не споменем, че  поставените изисквания за изграждане на 
сероочистващи инсталации, извеждане на вредните емисии, липса на 
инвестиции свързани с подобряване работната и здравна среда, в която се 
трудят енергетиците не са факт, това води до нарушен здравен статус, ранно 
амортизиране, работещите са със специфична квалификация и това бяха едни 
от основните мотиви в подкрепа при приемане на действащите все още ал.1 и 
2 на & 4 от КСО. 

Както е известно затварянето на блокове от  1- 4 на АЕЦ „Козлодуй”  
занапред ще произведе своите отрицателни трудови  проблеми за работещите 
там, в момента в който започне освобождаването им от работа. А това ще са: 
работници, специалисти и ръководни служители, около 1400 човека, които са 
пряко заети с експлоатацията и ремонта на съоръженията в I контур;извършват 
събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено 
ядрено гориво; работят като дефектоскописти, дозиметристи и работници по 
дезактивация в I контур в Атомната електроцентрала; работещи постоянно в 
среда на йонизиращи лъчения и т.н.(първа или втора категория). 
12.02.2008 год. - НФЕ-КНСБ 


