
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КНСБ И КТ”ПОДКРЕПА” 
НА 21.11.2011 ГОД. 

 
 

На 21.11.2011 год. на съвместно заседание на ръководствата на КНСБ и КТ 
„Подкрепа” и Националните стачни комитети на двете централи бяха обсъдени 
намеренията на Правителството, анонсирани от вицепремиера и министър на 
финансите Симеон Дянков и неговия заместник Горанов да се отменят договорености в 
Националното споразумение за финансовa стабилизация на ДОО и пенсионна реформа.  
Искането за увеличение на възрастта за пенсиониране с 1 г. за жени и мъже от 
01.01.2012 г. и премахването на допълнителното трудово възнаграждение за 
придобит професионален опит и стаж (клас), са грубо нарушение на Правилата за 
социален диалог в България, регламентирани в Кодекса на труда и Правилника за 
работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с което се обезсмисля 
дейността на НСТС. 

 На съвместното заседание бе решено:  
- С нарочно писмо до министър-председателя Бойко Борисов двете централи го 

уведомяват за оттеглянето на делегациите на КНСБ и КТ „Подкрепа” от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

- На 30 ноември 2011 г. КНСБ И КТ „Подкрепа” организират Национална 
протестна демонстрация - митинг пред Народното събрание от 13,00 часа 
срещу намеренията за орязване на правата на българските граждани.  

Участието  на  членовете на НСФЕБ в демонстрацията може да бъде организирано и 
чрез Регионалните съвети на КНСБ, като основните организации на Федерацията 
участват във финансирането на транспорта, пропорционално на общия брой пътуващи 
в автобуса. 

Освобождаването от работа следва да бъде учредено с платен служебен отпуск, 
съгласно колективните договорености в бранша. 

- Двете централи започват подготовка за провеждане на еднодневна Национална 
предупредителна стачка.   

КНСБ И КТ „Подкрепа” се обръщат към всички българи за участие в 
синдикалните и граждански действия за защита на социалните и човешки права !   
 Във връзка с обявената Национална стачка от структурите на КНСБ и 
КТ”Подкрепа” в БДЖ, ежедневно от 24.11.2011г.-8,00 ч. до 16,00 ч., е необходима 
активна подкрепа в столицата и по региони от структурите на всички синдикати. 
 Подкрепата да се изразява с декларации за подкрепа изпратени до  
местните институции и медии и с  участие на митингите на гарите в съответния 
град. За София –Централна гара от 8,00 ч.  
 Предоставяме на вниманието ви и писма на вицепрезидента на КНСБ и 
председател на НСК Валентин Никифоров, както и разпределението на броя участници 
в демонстрацията организирани чрез РС. Обърнете внимание на т.8 от  писмото.. 

  
 
 



 
Изх. №  05-30-71 
От 21.11.2011 г. 

 
 
 
 
 До 

 Председателите на   
  федерации, 

 синдикати и съюзи 
 

                        Председателите на  
 РС на КНСБ 

 
 
Уважаеми колеги, 
 

 
 На съвместно заседание на ръководствата на КНСБ и КТ 
„Подкрепа” и Националните стачни комитети на двете централи 
на 20.11.2011 г. бяха обсъдени намеренията на Правителството, 
анонсирани от вице-премиера и министър на финансите Симеон 
Дянков и неговия заместник Владислав Горанов да се отменят 
договорености в Националното споразумение за финансовa ста-
билизация на ДОО и пенсионна реформа.   

На съвместното заседание бе решено на 30.11.2011 г. да се 
проведе Национално шествие-демонстрация срещу намеренията 
за повишаване на пенсионната възраст и отменянето на класа, 
организирана от структурите на КНСБ и КТ “Подкрепа”.  

В тази връзка ви уведомявам за следното:  
1. Изпращаме ви утвърдено от Президента на КНСБ – 

Пламен Димитров, Разпределение за участие в На-
ционалната демонстрация, което касае само участни-
ците, организирани от РС.  

2. Сборен пункт от 9.30 до 11.00 часа на площад “Маке-
дония” № 1, пред сградата на КНСБ. Подреждане на 
шествието -  от 11:00 ч. до 11:30 ч. Тръгване на 
шествието - от пл. “Македония” № 1, сградата на 
КНСБ - 11:30 ч., по маршрута: бул. “Христо Ботев”, 
бул. ”Ал. Стамболийски”,  пл. „Света Неделя”, пл. „Не-
зависимост”, бул.”Цар Освободител” до пл. „Народно 



събрание” където ще се проведе Националният про-
тестен митинг на пл. „Народно събрание”  от 12:50 ч. 
до 16:00 ч.  

 

3. Паркирането на всички автобуси ще се извърши пок-
рай трамвайната линия на  бул. „Македония”, от пл. 
„Македония”  до пл. “Руски паметник” в двете посоки, 
както и по бул. „Христо Ботев” в отсечката от ул. „Хан 
Аспарух” до пл. „Македония”. Препаркиране на авто-
бусите няма да се извършва и отпътуването на участ-
ниците ще става от същото място, на което са парки-
рали. 

4. На всички автобуси превозващи участниците в про-
тестната демонстрация трябва да има поставени, на 
видно място табели с надпис КНСБ /или примерно РС 
гр.…….. - КНСБ/ - ПАРКИРАНЕ  пл. ”МАКЕДОНИЯ”. 
Желателно е на автобусите да бъдат поставени и 
пропагандни материали свързани с протеста, а и 
участниците в Националната демонстрация да са за-
познати с основните ни искания. Председателите на 
РС да не позволяват служителите на МВР да прена-
сочват автобуси на КНСБ за сборното място за парки-
ране на автобусите на КТ „Подкрепа”. /Автобусите 
няма да бъдат придружавани от органите на МВР/. 

5. Съгласно Закона за автобусните превози в деня пре-
ди тръгване, или в деня на тръгването до Територи-
алното поделение на ДАИ трябва да се изпрати по 
факс или на ръка пътническа ведомост по образец, 
/който допълнително ще ви изпратим/, може да по-
лучите и от местното управление на ДАИ, както и пъ-
тен лист, фактура или касова бележка за превоза. 

6. Участниците в демонстрацията, организирани от фе-
дерациите, синдикатите и съюзите, които пътуват с 
организиран от тях транспорт, уведомяват РС за час 
на тръгване и по възможност за формиране на обща 
автоколона. Заплащането на транспортни и други 
разходи в този случай се поемат от съответната фе-
дерация, синдикат или съюз. 

7. За участниците, организирани от РС /ОбС/ от региона, 
които пътуват с транспорт, осигурен от териториални-



те структури, разходите се поемат от РС, ОбС и ос-
новните синдикални организации. 

8. Председателите на федерации, синдикати и съюзи и 
председателите на РС подават оперативна информа-
ция за броя на участниците и транспортните средства 
от региона до 15.00 ч. на 28.11.2011 г. в НСК на тел: 
40 10 457, 40 10 498, както и на e-mail: 
rpaunova@citub.net 

9. Във връзка с важността на предстоящите действия е 
необходимо председателите на федерации, синдика-
ти и съюзи – основни членове на КНСБ, техни замест-
ници или упърномощени лица, да участват в заседа-
нията на Оперативния щаб, които ще се проведат на 
22 и на 28 ноември 2011 г. от 10.30 ч. залата на 11 
етаж в Централата на КНСБ. На тях очакваме да пре-
доставите информация, какво е извършено от Вашата 
федерация, синдикат или съюз за браншови и отрас-
лови синдикални действия за участие при провеждане 
на Националната демонстрация, броят на Вашите 
участници в нея от София  и по региони, както и на-
мерението за изказване на Ваш представител на ми-
тинга. 

10. Необходимо е Председателите на РС, тази и 
следващата седмица да организират регионални 
брифинги за запознаване на обществеността с пози-
цията ни за намеренията за отнемане на „клас и по-
вишавате на пенсионната възраст.  

 
 
 Със синдикален поздрав,  
 
 
 

 Вицепрезидент на КНСБ 
 и Председател на НСК: 

        /В. Никифоров/  
 
 
  

mailto:rpaunova@citub.net


Утвърждавам: 
           

                                      Президент на КНСБ                                      
        Пламен Димитров 

 
 

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
За участие с хора от отделните Регионални съвети  в 

Националното шествие-митинг на КНСБ  на 30.11.2011 г. 
 

 № 
по 
ред 

 
РС 

 
Бр.
авт

 
Участ- 
ници 

ЗАБЕЛЕЖКА 

  1. Благоевград 8  400 ч.  
  2. Бургас 4  200 ч.  
  3. Варна 4  200 ч.  
  4. В. Търново 5  250 ч.  
  5. Видин 2  100 ч.  
  6. Враца 4  200 ч.  
  7. Габрово 4  200 ч.  
  8. Добрич 0      0 ч.  
  9. Дупница 5  250 ч.  
10. Кърджали 5  250 ч.  
11. Кюстендил 5  250 ч.  
12. Ловеч 4  200 ч.  
13. Монтана 4  200 ч.  
14. Пазарджик 6  300 ч.  
15. Перник 12  600 ч.  
16. Плевен 6  300 ч.  
17. Пловдив 10  500 ч.  
18. Разград 4  200 ч.  
19. Русе 6  300 ч.  
20. Силистра 0       0ч.  
21. Сливен 4  200 ч.  
22. Смолян 4  200 ч.  
23. София-обл. 17  850 ч.  
24. Ст. Загора 8  400 ч.  
25. Търговище 4  200 ч.  
26. Хасково 5  250 ч.  
27. Шумен 4  200 ч.  
28. Ямбол 4  200 ч.  

Общо: 155     7 750 ч.  
                         

 
    Вицепрезидент на КНСБ  
    И Председател на НСК 
       Валентин Никифоров 
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