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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

Като членове на Независимата синдикална федерация на енергетиците в 
България- КНСБ, изразяваме своята категорична подкрепа и солидарност със 
справедливите искания на българските железничари, като заставаме твърдо в 
подкрепа на обявените и планирани ефективни  стачни действия от Синдиката 
на железничарите в България към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в 
България към КНСБ, Националния железничарски синдикат и Федерацията на 
транспортните синдикати към КТ „Подкрепа” с начало 24.11.2011 г. Не може да 
не отбележим с възмущение, безочливостта на работодателите от системата на 
железопътния транспорт, които грубо погазват споразуменията от месец март 
2011г., както и извършването с мълчаливата благословия на управляващите, 
спиране  събирането на чл. внос по ведомостите за заплати  и отнемането на 



помещенията необходими за нормалното функциониране на организациите на  
нашите братя синдикалисти, с цел да се осуетят справедливите им стачни 
действия. Даваме си сметка че същите сценарии, ще бъдат подготвени и в 
сектора на енергетиката и останалите отрасли. Категорично подкрепяме 
справедливите искания на работещите в системата на българските железници за 
запазване на работните места и  подобряване на социалната политика на 
работодателите и управляващите спрямо тази категория работници и 
служители, както и за подобряване на условията на труд на същите  и 
сигурността на тяхното препитание в период на тежка икономическа криза.  
  Нека гласът на железничарите да бъде сигнал за управляващите и да им 
напомни, че в периоди на икономическа криза Държавата носи особена 
отговорност за своите граждани и най-вече за сигурността на трудещите се от 
секторите обслужващи важни обществени интереси, какъвто е железопътният 
транспорт.Трудещите се не са виновни за социалните и икономически 
експерименти на правителствата.Дебело подчертаваме ,че  отговорността е 
изцяло на Българската държава и управляващите. Напомняме, че сме готови на 
всякакви законни солидарни действия в защита на нашите братя и сестри  и 
техните справедливи искания и за възтържествуване на  социалната 
справедливост и икономическата логика  в държавата, които предполагат 
приоритетна политика за оцеляването и бъдещото развитие на железопътния 
транспорт.  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФЕБ- КНСБ 
        ИНЖ. БОЖИДАР МИТЕВ 
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