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

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
През 2000 год. бяха приети изменения на Кодекса за социално
осигуряване (КСО) и по – специално на & 4, ал. 1 и 2 от Преходните и
заключителни разпоредби,
които касаят
предоставен от законодателя
гратисен период - до 31.12.2009 год., за действие на режим на ранно
пенсиониране за категорийните работници – първа и втора категория труд.
Разбира се разпоредбите са свързани с изпълнение на определени
изисквания, подробно описани в цитираните по-горе разпоредби. Тези текстове
обхващат работници и специалисти и ръководни служители в атомна
електроцентрала, които са: пряко заети с експлоатацията и ремонта на
съоръженията в І – 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
атомна електроцентрала; работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения;
работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до
ръководител на цех в ТЕЦ, работещи на твърдо гориво; работници от аварийноремонтните групи, обслужващи електропреносни линии и мрежи и др. посочени
в чл.1, т.5 и 6; чл.2, т.т. 12, 27, 31 и др. от Наредба за категоризиране на труда
при пенсиониране, които са първа и втора категория труд.
Тъй като процесите, които бяха и основание за включването на такива
записи - преструктуриране, затваряне на работни места, невъзможност за
намиране на работа, лоши условия на труд, все още са реалност, като
браншова структура преценихме, че ще е от полза за работещите в енергийния
бранш, полагащи труд при условията на първа и втора категория, да бъде
предложено посочения срок 31.12.2009 год. да бъде удължен, осъвременен,
заменен с по-разумен и балансиран. При участие на всички обсъждания
организирани от КНСБ с представители на МТСП, НОИ и др. като синдикат
обединяващ над 10 хиляди работници и служители, сме изразявали становище,
че е необходимо гратисния срок да бъде продължен.
Депутатите Ариф Агуш, Кръстанка Шаклиян, Петър Мръцков и Деница
Димитрова внесоха предложение на законопроект за изменение на & 4, ал. 1, 2
и 3 от КСО, касаещ посочения по-горе въпрос, който вече е на второ четене в
пленарна зала. Преди разглеждането му решихме за удачно да изразим и в
писмен вид становището си, което сме поддържали многократно и което за
информация Ви изпращаме. Същото е внесено в Народното събрание с
вх.№ ПГ-833-00-2 от 14.02.2008 г. Моля, уведомете синдикалните ни членове.
ПРИЛОЖЕНИЕ: становище, кратка справка, писмо –изх.№15/12.02.2008г.
С уважение,
Георги Петров
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

