
АНЕКС 

КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) от 14.12.2007г. 

Днес, 'J1k:: Ak . 2008г., на основание с ЧЛ.51, ал. 2 и чл. 56 от Кодекса на труда чл. 
във връзка с чл. 21 от Закона за Пътищата (изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г.) между: 

Национална агенция "Пътна инфраструктура"(НАПИ) гр. София, бул."Македония" NQ3, 
представлявана от Иван Асенов Атанасов - изпълняващ длъжността "изпълнителен 

директор" на НАПИ, наричана по-долу "Работодател" 

и 

Синдикат "Пътно дело", към Федерацията на независимите синдикати в България 

(ФНСС) към КНСБ, представлявана от председателя - Малина Георгиева Кованджиева. 
Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-"Подкрепа", 

представлявана от председателя й инж. Йоанис Партениотис, наричани по 
долу"Синдикати", се подписа настоящия анекс, като страните се договориха за следните 
изменения и допълнения на колективния трудов договора (КТД ): 

1. Навсякъде в договора думите: "Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се 

заменя с "Национална агенция "Пътна инфраструктура". 

2. Навсякъде в договора думите : Правилника за структурата дейността и 

организацията на работа на "Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се замеНIЯ с : 
"Правилник за структурата дейността и организацията на работа на Национална агенция 
"Пътна инфраструктура" и на нейната администраця". 

з. В чл. 22 от КТД цифрите 0.26 се заменят с 0.50 . 
4. В чл. 23 от КТД се правят следните изменения: цифрите 0.11 се заменят с 0.20. 
5. В чл. 26, ал. 1 от КТД 0.8% се заменя с 1.0% . 
6. В чл. 27 от КТД се добавя изречение второ: " На всички работещи в НАПИ се 

осигуряват средства за безплатна храна 8 размер на 5 (пет) лева за отработен ден". 
7. В чл. 29 се прави следното изменение: 
Награждаването на работниците и служителите по трудово правоотношение с отличия 

и награди за образцово изпълнение на задълженията си е съгласно чл.44, ал. 1 от 

"Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на "Национална агенция 

"Пътна инфраструктура". 
8. В чл. 38, ал. 3 от КТД цифрата 6 (шест) се заменя с 7 (седем). 
9. На основание чл. 45 от Правилника за структурата дейността и организацията на 

работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администраця да се 
осигуряват суми за облекла на всички работещи в системата по ред и размер определени 

от Изпълнителния директор. 

10. Работниците и служителите, които не членуват 8 СИНДИКАТИТЕ, могат да се 

присъединят към Т.6 от настоящият анекс към IКТД с писмено заявление до която и да е от 

страните по договора. Присъединилият се работник или служител ползва договореността 
от момента на присъединяването. 

С промените в настоящия анекс се анулират договорените промени в КТД от 

м.декември 2007г. 

Настоящият анекс е неразделна част от основния колективен трудов договор и се 

подписа в четири еднообразни екземпляра - по един за ВС~К~D~едставителите на 

страните и един за Изпълнителна агенция "Главна инспекция йо Tpyдa"~~1-\' 

ОСНОВЕН РАБОТОДАТЕЛ ЗА СИСТЕМАТА НА НАПИ 

И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ЗА СИНДИКАТ "ПЪТНО ДЕЛО" КНСБ: 

ЗА Ф"СИВ" "ПОДКРЕПА" 
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1606 София, бул. "Македония" Х!!3, тел.: 02191 7З 254 (477), 0219861984; факс 02195158 зо, 02195214 J2 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕJПIA АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" 

ТУК 

Съгласно чл.53,ал.4 от Кодекса на труда, Ви изпращаме за вписване в 

специалния регистър Анекс към Колективен трудов договор от месец Декември 

2007, СЮlючен между Национална агенция "Пъruа инфраструктура" и 

Синдикатите. 

Прилагаме Ви оригинален екземпляр от Анекс. 

За синдикатите: 
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Председател 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАПИ: 

!Иван Атанасов! 

Председател \ 
на Федерация "Строителство ИНДУСТРИJ.\ 
и водоснабдяване" -"Подкр па" 

(инж. и. п ртениотис)/ . 
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