
      
 
 
 
 
 

ДО 
Председателите на 
федерации,синдикати и съюзи 

       
ДО 

Председатели на РС  
 
 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 
 
 
Във връзка с проведеното извънредно заседание на ИК на КНСБ с 
участието на членове от Националния стачен комитет, Ви 
информирамe, че бяха обсъдени следните въпроси: 
 

Действия на КНСБ в отговор на призивите на финансовия 
министър г-н Симеон Дянков и парламентаристи на ГЕРБ за 
суспендиране на Националното споразумение от края на 
миналата година подписано от министър председателя Бойко 
Борисов, министъра на труда и социалната политика Тотю 
Младенов, представители на шестте работодателски 
организации, КНСБ и КТ”Подкрепа”, за”нова стратегия за 
финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на 
пенсионното законодателство”. 
На заседанието бе  обсъден и анонса на финансовия 
министър за отнемане на „класа” за работниците и 
служителите в стопанската сфера, по примера на действията 
на правителството в държавната администрация.В тази връзка 
ИК и НСК взеха решение за синдикални действия които снощи 
късно ви бяха изпратени  и с които незабавно трябва да бъдат 
запознати: 
- членовете на основните синдикални организации. 



- чрез брифинги в отделните региони и общини работниците 
специалистите и служители във фирми и ведомства в които 
няма синдикални структури. 

Необходимо е основните членове и регионалните структури 
веднага  да започнат подготовката за участие на работници, 
специалисти и служители  и  всички структури на 
Конфедерацията в предстоящите синдикални протестни и 
стачни действия.. 

Уважаеми колеги, 
 На 20.11.2011г. от 11 часа в сградата на КНСБ ще се проведе 
съвместно заседание на ръководствата на КНСБ, КТ 
„Подкрепа”  и Националните стачни комитети на което ще 
бъдат взети решения за общи действия за които незабавно ще 
бъдете информирани. 
Приложено изпращаме ви: 
1. Национално споразумение за ”нова стратегия за финансова 
стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното 
законодателство” 
2. Решения взети на съвместното заседание на ИК на КНСБ и 
НСК на 17.11.2011 г.  

Във връзка с обявената Национална стачка от структурите на КНСБ 
и КТ”Подкрепа” в БДЖ,ежедневно от  24.11.2011г.- 08:00ч. до 16:00 
часа, е необходима вашата активна подкрепа в столицата и по 
региони. 
  
 
 
 
 

 
 

ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВ 
Вицепрезидент на КНСБ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК 

 



ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ИК на КНСБ и 
НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ 

 
17.11.2011 година 

 
                  
 След като бе  изслушана информация от:  Президента на КНСБ, 
членовете на делегацията на синдиката в НСТС, председателите на 
основните членове на конфедерацията и председателя на Националния 
стачен комитет и анализ на създалата се  ситуация и особено 
изненадващите събития от последните дни, като се запознаха с 
постъпващите сигнали и становища от синдикални  организации, 
синдикални  членове и граждани ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ на 
КНСБ И НАЦИОНАЛНИЯТ СТАЧЕН КОМИТЕТ стигнаха до следните 
констатации: 

 
1. Продължава и се задълбочава необоснованото, неоправдано и  с 

нищо незаслужено настъпление срещу трудовите и  осигурителните права 
на българските работници и служители. Под засилващ се натиск са правата 
им на синдикално сдружаване, на колективно трудово договаряне и на 
достойно  оценяване и заплащане на труда им, в т.ч. и за професионален 
опит. Вчера от Парламентарната зала долетя вестта, че  поколението, което 
изнесе на гърба си всички рестрикции на пенсионната реформа от 2000 
година ще загуби правото си на пенсия през 2012 г., независимо от 
стоически положените усилия. 

2. Вестителите на новината за увеличение на пенсионната възраст с 
една година  – министър Дянков и неговият заместник г-н Горанов грубо 
погазиха правилата и нормите на социалното партньорство и взривиха 
социалния мир, потъпвайки постигнатото след 6-месечни тежки преговори 
и национална протестна акция на КНСБ Национално споразумение с 
премерени и разумни мерки за стабилизиране пенсионната система и 
повишаване размерите на пенсиите. Отговорността за това не е на 
синдикатите, не е на работниците и служителите. 

Твърденията и аргументите на посочените правителствени 
служители са неверни, подвеждащи и нечестни. Те противопоставят 
правото на заслужена пенсия на работниците и служителите изпълнили 
условията на закона с правото на увеличение на пенсиите на пенсионерите, 
заложено също по закон и отклоняват общественото внимание от 
истинските проблеми –  подобряване на събираемостта на данъчните и 
осигурителни постъпления, увеличаване на максималният осигурителен 
доход, въвеждане на ограничения за кешови обороти, затваряне 
възможностите за сив и подземен бизнес и гарантиране на  увеличение на 
всички пенсии. 

 1



КНСБ е категорична, че неизпълнението на предвидените в  
Националното споразумение мерки -  договореното криминализиране на 
действията по укриване на осигурителни вноски, неосъществените мерки 
за запазване на заетостта, липсата на мерки за ръст на доходите, 
едностранните политически решения за харчене на ресурсите на 
осигурителната система за неосигурителни плащания като т.н. „вдовишка 
добавка”,  това са „ручейчетата”, по които изтича стабилизирането и 
намалението на дефицитите в системата на ДОО. Затварянето на „теча” 
само по линия на вдовишката добавка, каквото бе предложението на КНСБ 
би дало ресурс от около 170 млн.лв. Без кой знае какви усилия можеще да 
се добавят още толкова и да се финансира  увеличението на всички пенсии 
през 2012 г..  

 Увеличаването на пенсионната възраст, когато продължава 
закриването на работни места, когато над половин милион граждани 
работят на непълно работно време, а 300 хиляди от тях са на четири часов 
работен ден не може и няма да реши финансовите проблеми на 
Правителството. 

 Единственото, което ще постигнат изявленията на господата Дянков 
и Горанов е, че в оставащото до края на годината време всички придобили 
права на пенсия, които не са имали намерение да ги реализират скоростно 
ще го направят. Ефектът от това се знае предварително.   Той няма да бъде 
неутрализиран с преднамереното лишаване от пенсия на 15-16 хиляди 
човека в следващата година.  

3. Анонсирането на намеренията за  отнемането на „класа” и 
увеличаването на пенсионната възраст с размери и срокове, които са отвъд 
всякакви принципи за промени в действащите осигурителните схеми и 
натрупани права се осъществява в условията на обявена и с напреднала 
организация национална железничарска стачка, напрежение в сферата на 
администрацията, в спешната помощ и други структури с национално 
значение. В период, в който само премереното, разумно и отговорно 
поведение на управляващите  е в състояние да овладее процесите и 
реакциите на засегнатите колективи и да ги насочи в конструктивна посока 
се прави точно обратното.  

4. Фактите сочат, че намерението на управляващите да повишат 
пенсионната възраст ще се реализира в разрез с Конституцията и правилата 
за работа на Народното събрание (всички закони се приемат на две 
четения, а между тях могат да се правят предложения, които не  нарушават 
принципите и обхвата на гласувания на първо четене проект). КНСБ 
призовава народните представители  и Президентската институция да не 
допуснат това. 

Изпълнителният комитет на КНСБ и Националният стачен комитет 
считат, че синдикатът е длъжен да противодейства на безпрецедентния 
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натиск върху правата на хората и на обезличаването и обезсмислянето на 
социалния диалог и сътрудничество. В тази връзка приемат, следните  

 
                          Р  Е  Ш  Е Н И Я  : 
 
1. На насроченото за 20.11.2011 година (неделя) от 11.00 ч. заседание 

на Консултативния комитет между КНСБ и КТ „Подкрепа”, с участието на 
двата Национални стачни комитети и представители на федерациите, 
синдикатите и съюзите, ръководството на КНСБ да предложи: 

-  обсъждане на оттеглянето от НСТС на делегациите на двата 
синдиката; 

-  стартиране на национална подписка за подготовка и провеждане на 
ефективни национални стачни действия срещу повишаването на 
пенсионната възраст и отнемането на класа; 

- провеждане на национален протест пред Парламента във времето 
на подготовката и обсъждането на анонсираните от Дянков намерения. 

2. Ръководството на КНСБ незабавно да информира Европейската 
конфедерация на профсъюзите, Международната организация на 
профсъюзите и Бюрото за работнически дейности на МОТ(АКТРАВ) за 
случващото се в България и да поиска международна подкрепа на борбата 
на трудещите се у нас. 

3. Призовава министър председателят г-н Бойко Борисов да заяви 
държи ли на ангажиментите по Националното споразумение, скрепени с 
неговия подпис. Да оцени поведението на вицепремиера и министър на 
финансите, както и социалните и политически последици от неговите 
изявления и очакваме покана за спешна среща, за да се избегне ескалация 
на социалното напрежение с непредвидими последици.  

4. КНСБ се обръща към всички работници и служители в страната, 
независимо дали членуват или не в синдикални организации да изразяват  
открито своето отношение към повишаването на пенсионната възраст и 
отнемането на класа, като се присъединят към организираните протестни и 
други действия на синдикатите. 
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