
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 Информирани сте за трудните преговори, които председателите на Федерации водим с УС 
на ББКЕ за нов БКТД. Благодаря на тези от вас, които отделиха време и намериха за необходимо 
да изразят становище по спорните текстове. 
 Днес 22.11.2011 год. председателите на браншовите Федерации подготвихме и внесохме в 
ББКЕ нова компромисна редакция на тези текстове. Някои пояснения: 

 Добавката по чл.56 е да отговорим на претенциите на работодателите за „големите” 
разходи, които правят за банкови преводи. 

 По чл.57 - привидно правим отстъпление с 2 дни, но с добавката и с уточненията които 
ще направим в хода на преговорите сме на мнение, че няма да пострада нашата 
организационна дейност. 

 По чл.22 - предлагаме да приемем редукцията на бонуса за продължителна работа в 
енергетиката. 

 По чл.23 - не считаме, че колегите ни със загубена работоспособност заслужават 
такова отношение. 

 По чл.24 /1/ - мотивите са ясни. 
 По чл.24 /5/ - приемаме кодексното положение. С оглед спецификата на различните 
дружества в бранша, с техните КТД може да се договори и друго по-високо минимално 
ниво. 

 По чл.33- положителната промяна е минимална. 
 Па чл.45 /1/ -СБКО. Безспорно това е най-дискусионния текст. Очевиден е стремежът 
на работодателите да редуцират социалните си пакети, които „разпределяли по равно 
на всички”. Предлагам да помислите трезво дали можем да приемем тази промяна, но с 
допълнителните две редакции. Поне аз съм на мнение, че ако това е препъникамъка за 
подписване на БКТД, то вероятно си струва да направим още един компромис, срещу 
твърда норма за ръст на основните месечни заплати. 

  По всички текстове очакваме вашите отговори. Бихме  искали да проведем неформално 
гласуване. Без мандат от вас аз няма да подпиша този вариант на БКТД, въпреки всички 
последици за социалния диалог в бранша. 

Срок за взимане на отношение и отговор – 27.11.2011 год., тъй като през следващата 
седмица ни предстои  нова среща с УС на ББКЕ. 

Не допускам, че лидерите в НСФЕБ ще се „снишат” и че ще разчитат някои друг да мисли 
вместо тях и да поеме и тяхната отговорност. 

 
 
 
       ПОЗДРАВИ, 
        БОЖИДАР МИТЕВ 
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