
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА КНСБ 
 
 Делегацията на КНСБ за тристранната среща по покана на Министър 
Председателя Бойко Борисов изказва дълбоко съжаление за 
неоползотворената възможност да се предложат, аргументират и обсъдят 
спешни мерки за стабилизиране и издигане ролята на тристранното 
сътрудничество и социалните партньори, да се създаде организация и план 
за излизане от създалата се конфликтна ситуация, във връзка с 
пенсионната реформа.  

В такава посока бяха лансираните от КНСБ предложения:  
- за генериране законова възможност сключени между социалните 

партньори споразумения, по възлагане от Правителството или по 
двустранна инициатива да придобиват стойност  на норма;  

- за ангажимент на Правителството да предложи на ръководството на 
Народното събрание при законотворческата дейност на депутатите, която 
засяга трудови, осигурителни и на жизненото равнище проблеми да се  
изискват задължително и становища от НСТС; 

-  да се укрепи и разшири Секретариатът на НСТС, с оглед създаване 
еднопосчност и синхрон в работата на партньорите на национално и на 
отраслово ниво, каквито сега няма; 

- да се организира работна група и се определят срокове за 
обсъждане на нуждата от промени и евентуални мерки в посока развитие и 
надграждане на мерките за адекватни пенсии и стабилизиране на  система, 
съдържащи се в Националното споразумение от миналата година. 

Вместо това, представители на някои от поканените организации 
направиха процедурни изказвания с недопустими квалификации и не 
особено уважителен език по формата  и съдържанието на срещата и 
показаха, че не се отнасят с нужната сериозност и отговорност  към  
останалите участници, а и към причината и поводите за провежданата 
среща.  

Така  в тежък за страната ни момент -  в условията на  провеждаща се 
национална стачка в БДЖ и подготвян национален протестен синдикален 
митинг,  всички социални партньори  се  лишиха от възможността с общи 
усилия, при участието на Премиера  да се очертаят решения, които 
обществото ни очаква. 

Делегацията на КНСБ се разграничава категорично от постъпката, 
тона и квалификациите, съдържащи се в изказването на г-н Т. Дечев 
довели до преждевременно прекратяване на срещата.   
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