
                                                                 ДО 

                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
                                                         “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 

гр. София, ул. „Цар Симеон” № 330 

 
 

ИСКАНИЯ 

ОТ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ"  

 
                          УВАЖАЕМИ Г-Н ЯН РОЖКА,  
 
На основание чл.З, ал.2 от Закона за уреждане на колективните 

трудови спорове /ЗУКТС/ с настоящото писмо, както и във връзка с чл.1, 
ал.2 от ЗУКТС и с оглед окончателното приключване на колективния 
трудов спор, от името на работниците и служителите потвърждаваме 
предявените вече към Вас искания / ваш вх.№doc200-533/19.02.2008 г./, 
както следва:  

1. Не по-късно от 22 февруари 2008 г., Стачният комитет и 
работодателят да сключат споразумение за продължаване на срока на 
действие на Колективния трудов договор, който изтече на 31 януари 2008 
г. 

2. Работодателят, не по-късно от 22 февруари 2008 г. да изработи 
и утвърди длъжностни характеристики, които да съответстват на 
сключените индивидуални трудови договори и да не противоречат и/или 
заобикалят законите в Република България. 

3. Работодателят, не по-късно от 22 февруари 2008 г. писмено да 
обяви пред синдикатите и пред всички работници и служители на 
дружеството: 

a. предвидените, до 31 януари 2009 г., 
организационно-управленски структури - по периоди на тяхното 
реализиране; 

b. за времето до 31 януари 2009 г, периодите и 
сроковете, и броят на работниците и служителите - предвидени за масови 
уволнения. 

4. Работодателят, за периода от 02 ноември 2007 г. до 01 февруари 
2008 г., не по-късно от 29 февруари 2008 г., да изплати на всички 
работници и служители - работили при вредни за живота и здравето 
условия, пълните размери на договорените средства за безплатната храна 
и/или добавките към нея. 



5. Работодателят, за периода на действие на изтеклия Колективен 
трудов договор, не по-късно от 29 февруари 2008 г., да изплати на всички 
работници и служители - работили при вредни за живота и здравето 
условия, разликите до пълните размери на договорените средства за 
безплатната храна и/или добавките към нея. 

6. Работодателят, считано от 02 ноември 2007 г., да изравни 
основните месечни работни заплати за извършването на една и съща 
работа, като изплати съществуващите дискриминационни парични 
разлики, за фактическия период на дискриминиране, не по-късно от 29 
февруари 2008 г.  

7. Не по-късно от 03 март 2008 г., Стачният комитет и 
работодателят да сключат споразумение за увеличаване с 25% на 
основните месечни работни заплати, считано от 01 февруари 2008 г.. 

8. Не по-късно от 03 март 2008 г., Стачният комитет и 
работодателят да сключат нов Колективен трудов договор с не по-лоши 
условия от изтеклия. 

9. Работодателят, не по-късно от 20 февруари 2008 г., писмено да 
отговори на синдикалните писма, заведени по надлежния ред. 

10. Работодателят незабавно да спре „оптимизирането” на 
персонала, което води до влошаване на услугите – предлагани от 
дружеството и увеличаване на загубите и риска от трудови 
злополуки. 
 
Предлагаме по предявените искания да започнем непосредствени 

преговори по чл.3 от ЗУКТС. Считаме, че с оглед бързото им решаване 
преговорите следва да започнат колкото е възможно по-скоро. Нашето 
предложение е те да започнат на  29 февруари 2008 г. от 10.00 ч. в залата на 
11 етаж в сградата на КНСБ на адрес пл.”Македония” №1. 

Още в началото следва да приемем процедура за воденето на 
преговорите, чрез която да уточним редица организационни въпроси: 

1. В Преговорите ще участват упълномощени от двете страни 
лица /с представяне на писмени протоколи или заповеди за 
упълномощаване/. При необходимост всяка от страните може 
да поканва експерти които да подпомагат и участват в 
преговорите. 

2. Настояваме за всяко отделно заседание да се води протокол. 
 
Непосредствените преговори на основание чл. 4, ал. 2 от ЗУКТС ще бъдат 
водени в срок от 7 работни дни /с начало 29.02.2008 г./, а при непостигане на 
споразумение до  11 март 2008 г. включително, ще преминем към последващи 
действия съгласно закона.  

 
Наши представители за водене на преговорите са: 



1. Денко Ройдев ЕГН: 5706086046 
2. Николай Миков ЕГН: 5712187309 
3. Славчо Гелков   ЕГН: 5502037388 
4. Станислав Любомирски ЕГН: 5509021402 
5. Георги Манев ЕГН: 5602136661, 

 
избрани с протокол № 1/15.02.2008 г. от заседание на представителите на 
синдикалните организации на НФЕ – КНСБ, ФЕ – Подкрепа и НСФЕБ – КНСБ 
при “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,  като групата ще се ръководи 
от Денко Ройдев – председател на Стачния комитет.   

Очакваме от Вас потвърждение за датата и часа на преговорите. 
Уведомяваме Ви, че в случай на неуспешни преговори ще упражним 

правата си съгласно чл.50 от Конституцията на РБ и чл.11 от ЗУКТС, като 
проведем ефективна безсрочна стачка, която ще започне на 25 март  2008 г. 
С оглед на защита на правата си ще предприемем и други позволени от 
законите на Република България действия. 
 

                                                   Председател на СК: 

Денко Ройдев 
 


