
Синдикатите напуснаха тристранната среща 
при премиера 
  

Тристранната среща на правителството, синдикатите и работодателите, председателствана лично 
от премиера Бойко Борисов, приключи малко след като започна. Синдикатите напуснаха, защото 
се оказа, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е незаконно свикан.  

До този формат се стигна, след като в неделя КНСБ и КТ „Подкрепа” обявиха, че напускат 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото не са съгласни с председателя му – 
вицепремиера Симеон Дянков, който е „взривил” социалния диалог с предложенията си за 
вдигане на пенсионната възраст и отпадането на класа за прослужено време.  
Борисов подкрепи исканите от Дянков промени, но го упрекна, че ги е съобщил 
прибързано. Самият финансов министър обаче не се съгласи с тази критика и коментира, че не 
само не е избързал, а дори се е забавил с пенсионната реформа. 
 
Въпреки съгласието на премиера да оглави преговорите се оказа, че на практика това не е 
истинско заседание на Тристранката. 
"Поканени сме на тристранна среща, която беше уговорена вчера. Днес Тристранен съвет няма, 
не може и да има, по простата причина, че в закона има предварителни срокове, не е спазен 
законът. Дори и при извънредните заседания три дни по-рано трябва да се определи дневният 
ред, да бъдат пратени поканите, няма как от вчера до днес да има дори и извънредно заседание", 
заяви още на влизане президентът на КНСБ Пламен Димитров, като уточни, че искат премиерът 
да председателства НСТС временно, докато се върне доверието, предаде "Фокус". 
 
Малко по-късно синдикатите напуснаха и заявиха, че отхвърлят опитите днешната тристранна 
среща да се счита за легитимно заседание на НСТС.  
"Ако това ще се счита за легитимен Тристранен съвет, ние не го считаме за такъв, защото той не 
може да бъде свикан по този начин", заяви пред журналисти председателят на Националния 
стачен комитет Евгений Душков от КТ „Подкрепа”. Според него каквито и опити да се направят 
за обсъждане на промените в пенсионната система, синдикатите считат, че по този начин ще се 
направи опит да се използва законовият механизъм за консултиране на партньорите и да се 
вкара в парламента. Категорично заявяваме - няма да участваме в подобно намерение”, заяви 
Душков.  
 
"Очакваме правителството в лицето на премиера да декларира, че няма да внесе намеренията за 
удължаване на пенсионната възраст от 2012 година, както и предложените наредби, с които ще се 
отнеме на практика класа не само на държавните служители, но и на всички останали работещи. 
Ако обаче се опитат да подменят нашите решения, т.е. – да го използват за консултиране и по 
този начин да бъдат внесени промени в Кодекса за социално осигуряване чрез бюджета на 
държавата, ще си излезем и няма да легитимираме съвета", предупреди той още на влизане.  
Душков уточни, че позицията им е била подкрепена и от Съюза за стопанска инициатива, за 
което има правни аргументи.  
 
На срещата в Министерски съвет дойдоха и представители на работодателските организации - 
председателят на КРИБ Огнян Донев, Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, 
Димитър Бранков, заместник-председател на БСК, и Цветан Симеонов, председател на БТПП.   
 
Темата БДЖ не е била обсъждана с премиера Бойко Борисов, съобщи БГНЕС. Единственото, 
което е казал пред синдикатите, е, че уважава правото им на стачка. 

http://dnes.dir.bg/news/boyko-borisov-sindikati-simeon-djankov-pensionnata-reforma-9984041?nt=14
http://dnes.dir.bg/news/stachka-vlakove-bdz-kriza-9985321?nt=14


Синдикатите потвърдиха намерението си да организират на 30 ноември и протест срещу 
пенсионната реформа.  
 
Насрочено е заседание на Съвета за тристранно сътрудничество следващата седмица.  
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