демографската политика към 43-то Народно сьбрание е стьпка в правилна
посока за уреждане актулния въпрос относно неизплатените трудови
възнаграждения на работниците и служителите. Конфедерация на iруда
,,Подкрепа” отново подчертава, че подкрепя инициативата на делутаТите,
целяща да се iърсят начинни за решаване на проблема.
Подкрепям §6 от предложението, с който се ‘iърси формула за
преустановяване на порочната практика за прехвърляне на тьрговски

дружества или дружествени дялове от фирми, които имат наети работници и
служители

с

трудови

неиздължени

възнаграждения,

обезщетения

и

задължителни осигурителни вноски. КТ ,,Подкрепа” предлага предложението
да бъде разширено с всички осигурителни вноски, независимо дали става
въпрос за задължителното осигуряване, или за

такова, което е поето от

работодателя допълнително.
Съгласно

чп.

625

от

Тьрговския

закон

производството

по

несътоятелност може да бъде открито от съда въз основа на подадена молба от
длъжника, ликвидатора или кредитора по ‘гьрговска сделка, както и от
Националната агенция за приходите.
КТ ,,Подкрепа” счита, че са наложителни законодателни промени
регламентиращи бързото откриване на производството по несъстоятелност,
защото само по този начин може да се гарантират правата на кредитирите, в т.
число и на работниците с неполучени вземания. В момента между

ф актическата неплатежоспособност и откриване на производството има голям
времеви луфт, който води до натрупнане на задьлжения от страна на
тьрговците, до увеличаване масата на несъстоятелностга и намаляване
активите на фирмите длъжници. Вто защо настояваме работниците и
служителите да бъдат легитимирани да искат откриване на процедура по

несъстоятелност

при

наличието

на

неизплатени

задължения

към

тях.

Намираме да правно оправдано и кредиторите по трудов договор -работниците
и служителите, да могат да искат откриване на производството, защото именно
те са тези кредитори който биха усетили най-рано наличието на материални
затруднения относно своите работодатели.

По §7

не възразяваме да бъдат заличени думите ,,през последните три

месеца”, с цел да могат по-голяма част от работниците и служителите да
получат вземанията и обезщетенията си от
работниците

и

слуитеЛИТе•

В

тази

Фонд ,,Гарантирани вземания на

връзка

е

предприети и законодателни промени в текста на

наложятелно

да

бъдат

чл.23 от закона, които да

кореспондират с новото предложение в текста на чл.4, ал. 1,т.2.
Приемаме предвидената възможност преустановяването на дейностга да
може да бъде установено след съмвестна проверка, извършена от контролните
органи на Инспекцията по труда, Националния осигурителен институт и
Националната агенция по приходите.

