Issue
В броя четете:


>>>

30 години ПАО „ЛУКОЙЛ“

 Корпоративни новини
 Синдикални новини
 На фокус
.

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕФТОХИМИЦИ „ЛУКОЙЛ“
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Брой 1, септември-октомври 2021 г.

Бюлетинът на СБН
„ЛУКОЙЛ“ става
редовно издание
Времето на пандемията ни постави
в необичайна ситуация – ограничени
контакти, дистанция, работа от
разстояние, забрана за масови
мероприятия. Всичко това се отрази
негативно на синдикалния живот и
ограничи възможностите за събития и
лични срещи.
Ние от СБН „ЛУКОЙЛ“ обаче сме
убедени, че дори и в тези условия можем
и трябва да сме в течение на всичко
важно, което се случва в компаниите от
Групата ЛУКОЙЛ и най-вече в
синдикалните ни организации. Затова
редовно ще подготвяме за вас
Синдикален бюлетин и ще се радваме на
вашето съдействие за напълването му с
разнообразна и интересна информация.
Пишете ни за инициативите във
вашата синдикална секция или група,
изпращайте ни снимки и предложения
за теми, задавайте ни въпроси на е-mail
PR@lukoil.bg и office@sbn-bg.org
Нека
заедно
направим
Синдикалния бюлетин по-интересен и
полезен!

Заседание на Съвета на МОПО
На 24 септември 2021 г. в Москва се състоя редовното заседание на
Съвета на Международното обединение на профсъюзните
организациии в ПАО "ЛУКОЙЛ". В него взеха участие Анатолий
Москаленко, Вицепрезидент по управление на персонала и социална
политика на ПАО "ЛУКОЙЛ", ръководители на подразделения на
Компанията, председатели на профорганизации и синдикални
специалисти. Членовете на Съвета от други страни, сред които и
Президентът на СБН "ЛУКОЙЛ" Павлин Ваковски, участваха в режим
на видеоконферентна връзка. Съветът разгледа два основни въпроса:
реализацията на Политиката на МОПО "Лидер в безопасността и
културата на производство" в профорганизациите и работата по
претворяването в живота на Концепцията за информационна политика на
МОПО в ПАО "ЛУКОЙЛ" на базата на непрекъснато профсъюзно
обучение и мониторинг на ефективността на информационните ресурси.
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Награди за 30-годишнината на ПАО "ЛУКОЙЛ"
В чест на 30-годишнината на ПАО
"ЛУКОЙЛ", в "ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас" АД бяха връчени награди на
работници
и
служители
с
дългогодишен значим принос за
дружеството и за профсъюзното
движение. Президентът на СБН
"ЛУКОЙЛ"
Павлин
Ваковски
поздрави наградените и им пожела
здраве, лично щастие и успехи в
работата.
С
благодарствени
писма
бяха
отличени Димитър Добрев - старши
инженер, Ивайло Бончев - зам.
началник отдел "Оптимизация на
бизнес-процесите" и Павел Танев,
регионален мениджър по продажби.
Почетни грамоти получиха Георги
Михалев – ръководител на отдел
"Промишлена безопасност и охрана на
труда" и Станимир Колев, офицер по
безопасността на
Пристанищен
терминал "Росенец".

Празничен тенис
турнир в Бургас
В рамките на празничните мероприятия,
СБН „ЛУКОЙЛ“ организира тенис-турнир
за двойки, който се проведе на 25
септември на кортовете на тенис-клуб
"Ника" - Бургас. Макар и без публика и
при
стриктно
спазване
на
противоепидемичните
мерки,
състезанието премина в дух на здраво
съперничество и предложи редица
интересни двубои. Победители в турнира
станаха двойката Светослав Калчев и
Михаил Димитров. Второто и третото
място заеха двойките Живко Узунов Георги Цачев и Виктор Стариков Владислав Степанов.
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ЛУКОЙЛ и Daimler развиват партньорството си
ПАО „ЛУКОЙЛ“ и един от водещите световни автомобилни
концерни Daimler AG разширяват партньорството си в сферата на
доставките на масла ЛУКОЙЛ за първа заливка на конвейерите за
сглобяване на двигатели за премиум-марките автомобили на бранда в
Европа и Източна Азия.
Асортиментът на доставяните от ЛУКОЙЛ моторни масла за
заводите на Daimler в Европа и Китай вече включва и нисковискозно
масло от серията LUKOIL GENESIS. То е специално разработено за
модерните бензинови и дизелови двигатели на концерна и осигурява
надеждната им защита и по-висока икономичност в сравнение с
маслата от предишно поколение.
ЛУКОЙЛ и Daimler си партнират от 2015 г. Сферата на
сътрудничеството им включва няколко направления, сред които
основно е осигуряването на високотехнологични моторни масла
ЛУКОЙЛ за заводите, произвеждащи премиум-марките на концерна,
в Германия, Полша, Китай и Русия. Освен това, ЛУКОЙЛ доставя
индустриални масла за технологично оборудване, както и бензин и
дизел за автомобилите на Daimler, произведени в руския завод на
автоконцерна.
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ЛУКОЙЛ произвежда и доставя моторни масла
в над 40 страни по света и си сътрудничи с
водещите
световни
автомобилни
производители.

>>>

Започна събирането на документи за изплащане на
еднократна помощ
Синдикалният съвет на СО „ЛУКОЙЛ-България“
съобщава, че започва събирането на документи за
отпускане на еднократната годишна помощ по чл. 37 ал.
6 от КТД на родители на деца с увреждания до 18годишна възраст.
Служителите с право на такава помощ трябва да
подготвят копие от съответните актуални медицински
документи (ТЕЛК), удостоверяващи заболяването,
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копие от акта за раждане на детето за удостоверяване на
възрастта му, както и молба до Генералния директор на
„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД да бъде отпусната
еднократна помощ по чл. 37 ал. 6 от КТД. Молбата
следва да съдържа трите имена, месторабота и длъжност
на родителя.
Документите в сканиран вид трябва да бъдат изпратени
на e-mail mzhekova@lukoil.bg до 15 ноември 2021 г.

Заедно сред природата
Синдикалната секция „Североизточен район“ към
СО „ЛУКОЙЛ-България“ използва активно края на лятото
и началото на есента, за да организира поредица
туристически мероприятия и да повдигне колективния дух
на хората от търговските обекти на ЛУКОЙЛ.
Колеги от Бяла, Исперих, Плевен, Разград, Русе и
Силистра сформираха групи и посетиха интересни обекти –
природен парк „Русенски Лом“, Ивановските скални
църкви и Троянския манастир. Хубавото време допринесе
за приповдигнатото настроение и зареди с нови сили
колегите за напрегнатото им работно ежедневие.

х
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Нефтохимици на балканските
планински първенци? Защо пък не!

Finding An Agent That’s Right For You

Работниците и членовете на Синдикалната организация "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" винаги са готови на подвизи,
винаги са изпълнени с инициатива и са готови да реализират най-интересните идеи. Няколко години продължи походът на
група работници от завода по планинските върхове. Красимир Жеков е един от тези ентусиасти и той сподели своите
спомени и емоции от похода.
«Тази щура идея ми се зароди една вечер
през месец октомври 2017 г. Споделих я с
Илиян Николов-Шведа, планински водач в
нашето туристическо дружество „Морски
вълни“. А от там с помощта на председателя му,
Стефан Цинцарски, тя придоби окончателен
вид. И така, още през следващата година, с
група
колеги-нефтохимици
поставихме
началото на този проект.
През 2018г. изкачихме връх Митикас в
планината Олимп(Гърция). През 2019г.
стъпихме на Титов връх в Шар планина
(Северна Македония) и връх Голям Кораб в
Кораб
планина
(Албания
и
Северна
Македония).
През 2020….всичко се обърка. Всяка
държава се сви в себе си. Падна сянката на
ковид и върху нас. Отказахме се от похода в
Румъния
и
самостоятелно,
дебнейки
противоепидемичните мерки бяха изкачени
връх Вихрен в Пирин (България) и връх Мусала
в Рила (България). През 2021г. дойде време и на
последния планински първенец - връх
Молдовяну в планината Карпати (Румъния).
Ако мога да опиша всеки връх с няколко
думи, бих използвал следните:
Мусала: най-висок; Митикас: технически найсложен; Вихрен: най-красив; Кораб: алпийски
пейзаж; Титов връх: върхът с кулата;
Молдовяну: най-тежък маршрут.
Изказвам сърдечна благодарност на ТД
“Морски вълни“ и Синдиката на българските
нефтохимици за оказаното доверие и
подкрепа.»
Завършването на похода по главните върхове
на Балканите съвпадна с честването на 30годишния юбилей на "ЛУКОЙЛ" и добави
радост и гордост за работниците, които славят
своя колектив. Синдикатът на българските
нефтохимици пое част от разходите по
организацията на похода, а в края на всички
участници бяха връчени възпоменателни
плакети.

Синдикален бюлетин на Синдиката на българските нефтохимици
„ЛУКОЙЛ“
Телефони за връзка: 05511-4153, 02 9174-214
E-mail: office@sbn-bg.org PR@lukoil.bg

