
        

 

 

 

 

ДО 

       Г-Н МАРИЙ КОСЕВ 

       ЗАМ.МИНИСТЪР НА МИЕТ 

       И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСТС  

       В ЕНЕРГЕТИКАТА 

       ДО 

       Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 В енергийните дружества национално представените синдикати 

изпълняваме функциите предвидени по чл.7а от КТ, като представители за 

информиране и консултиране на работниците и служителите. Тъй като 

работодателите в ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН не изпълняват в пълен обем 

задълженията си за предоставяне на информация в съответствие с чл.130в 

точки 1,2 и 3 от КТ, молим да ни предоставите сключените действащи и 

предстоящи за сключване договори за външни услуги в ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН. 

Основание за това ни искане е пряката връзка на тези договори с очаквани 

от нас структурни промени в дружествата и променена организация на 

труда. Според нас, продължаващото изнасяне на различни дейности ще 

предизвика нови драстични съкращения на работници и специалисти. 

Такива действия вече са предприети от ЧЕЗ и от 01.01.2011 год. в 

нарушение на Директива 2003/541 ЕО и дадените от ДКЕВР лицензии 

продължава закриването на Центрове за обслужване на клиенти. 



Информацията ни е необходима и за предстоящото договаряне на работни 

заплати в дружествата на ЧЕЗ и Е.ОН. 

 На мнение сме, че поисканата от нас информация не може да се 

определя като служебно-конфеденциална. Това ни убеждение се подкрепя 

от нормите на чл.24, ал.1, т.4 и чл.31 на Закона за енергетиката. 

 Ползваме случая да Ви информираме, че независимо от изводите в 

доклада на експертите юристи и икономисти за извършената от тях 

проверка в дружествата на ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН, почти не  забелязваме опити 

за отстраняване на констатираните нарушения на европейските директиви 

и предоставените от ДКЕВР лицензии. С подобна оценка излезе и екипа на 

в-к „Атака”, публикувайки на 07.01.2011 год. обширен аналитичен 

материал. 

 По наше мнение до този момент единствено в ЕВН се правят първи 

стъпки за подобряване организацията на работа и прецизиране на 

разходите. 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 Вярваме, че ще се отнесете с разбиране към нашето искане и че ще 

получим в най-кратък срок поисканата от нас информация. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

      ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФЕБ-КНСБ 


