
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В 
БЪЛГАРИЯ 

         
 
 

ДО 
МИХАИЛ МИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА 42ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ 
В 42ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
ДАМИ И ГОСПОДА
 
В  условията  на  безпрецедентна  обстановка  на  напрежение  и 

политическо  противопоставяне  при  недостатъчно  ефикасен  тристраннен 
диалог, особено на секторно и браншово ниво, БОРБАТА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И 
ЕЖЕ

, 

ДНЕВНИТЕ  ПРОБЛЕМИ  НА  РАБОТЕЩИТЕ  БЯХА  ИЗТИКАНИ  НА 
ЗАДЕН ПЛАН И ПОТУЛЕНИ. 

КНСБ ПРЕДУПРЕЖДАВА, че ако не се направят промени в Бюджета за 
2014  година, насочени към повече доходи  за работещите и в подкрепа на 
най‐бедните сред тях, които само за последните три месеца се увеличиха с 
нови  80  хиляди  и  достигнаха  милион  и  700  хиляди  души,  лавината  на 
недоволството  от  несправедливостта  и  неравенството  ще  прерасне  в 
социален взрив с непредвидими последици. 

ОСЪЖДАМЕ  посегателствата  върху  човешки  и  граждански  права, 
основани на крайна нетърпимост към различията. Синдикалните ценности 
изключват  ксенофобията  и  национал‐популизма,  на  каквито  прояви  сме 
свидетели напоследък. 

СПОДЕЛЯМЕ напълно тревогата и призивите за разум и солидарност с 
бягащите  от  войната  в  Сирия  бежанци,  заявени  в  общата  Декларация  на 
президента на Република България и министър‐председателя.            



НАСТОЯВАМЕ  да  се  гарантира  националната  сигурност  и  личната 
неприкосновеност на всеки български гражданин, но в същото време и да 
се регулира достъпа на бежанците до българския трудов пазар. 

Като представители на работеща България, ДЪРЖИМ ЗА СПАЗВАНЕ на 
законите  на  страната,  моралните  норми  и  принципите  на  демокрацията, 
най‐в а   и ече  от  претендиращите  да  управляват  държав та, живота  н и 
бъдещето на младите. 

АЛАРМИРАМЕ,  че  енергетиката  се  задушава  от  огромния  си 
тримилиарден  дълг.  Застрашени  са  устоите  на  икономиката  и  битът  на 
всеки ъ т и а т е в г а б лгарин. Рабо ещ те в системат  са под с р с, в очак ане за уб та 
на хиляди работни места, което ще отнеме хляба и на семействата им. 

За  спасяването  на  енергийната  система  в  Бюджет  2014  не  са 
редвидени  дори  минимално  необходими  средства.  Расте  опасността  от 
инансовия  й  колапс.  НАСТОЯВАМЕ  за  спешни,  комплексни  мерки  за 
табилитет и перспектива за отрасъла.  

п
ф
с
 
ОТ ИМЕТО НА МИЛИОНИТЕ РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ И ОТ ТРИБУНАТА НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ 

К А :НСБ Н СТОЯВА ЗА  
 

1. Възстановяване  на  платения  годишен  данък  на  над  500  хиляди 
работещи с месечна  заплата до 400 лв.,  за да им гарантира допълнителен 
доход в размер на повече от една заплата, чрез предложените от синдиката 
промени в данъчните закони; 
2. Незабавно  приемане  на  законовата  норма  за  криминализиране 
укриването  на  осигурителни  вноски,  с  цел  възстановяване  на 
справедливостта,  повишаване  гаранциите  за  правата  на  работещите  и 
осигуряване на 200 млн. лв., с които да се изплати възстановеният данък; 
3. Увеличаване  с  не  по‐малко  от  10  на  сто  на  заплатите  в  бюджетните 
системи  и  дейности  при  едновременно  запазване  броя  на  работещите  на 
терен и  осъществяващи контролни функции или  услуги  за населението и 
бизнеса; 
4. Гарантиране  навременното  плащане  на  заработените  трудови 
възнаграждения  чрез  приемане  предложенията  на  КНСБ  за  корекции  в 
Кодекса  на  труда,  ГПК,  НК,  Закона  за  гарантиране  вземанията  на 
работниците и Търговския закон, както и предприемане на спешни мерки 
за оздравяване на държавните предприятия; 
5. Замразяване нарастването на пенсионната възраст и  стажа за всички 
категории  работещи  за  поне  7  години,  в  съответствие  с  Националното 
споразумение от 2010 г.; договаряне развитието на пенсионната реформа и 
реда за ранно пенсиониране на индустриалните работници; 
6. Разработване  на  ясна  и  последователна  политика  на  реформи  в 
здравеопазването,  която  да  гарантира  равен  и  достатъчен  достъп  до 

2 



3 

качествени здравни грижи, достойно заплащане и перспективи за кариерно 
н аразвитие на всички професио алисти в здравната систем ; 

7. Спешно  разработване  на  5‐годишен  план  за  оздравяване  на 
енергетиката  и  дългосрочна  енергийна  стратегия;  още  през  2014  г.  да  се 
осигурят  370  млн.  лв.  недофинансиране  на  НЕК  ЕАД  и  да  се  извърши 
незаб  в к ер ия авен регулаторен одит на сич и производители на електроен г с 
преференциални цени;  
8. Безусловно  гарантиране  на  основни  граждански  права  –  на 
синдикално  сдружаване,  колективно трудово договаряне,  стачка в  защита 
на  колективни  икономически  и  социални  интереси,  в  т.ч.  на  национално, 
отрас о 

;
лово  и/или  браншов равнище,  чрез  приемане  на  предложените  от 

КНСБ нормативни промени  
9. Спешно  приемане  на  антимонополно  и  антикорупционно 
законодателство,  в  т.ч.  за  граждански  контрол  на  действията  на  всички 
контролни  и  регулаторни  органи  в  страната  и  гарантиране  интересите  и 
правата на производителите и потребителите. 

 
 
 

ДНЕС НИЕ АЛАРМИРАМЕ С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО 
И ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ, ВЛАСТИ И ИНСТИТУЦИИ: 

 
ЧУЙТЕ ГНЕВА НА СПРАВЕДЛИВИЯ 
СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ НА КНСБ! 

Ч
 
УЙТЕ ГЛАСА НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ! 

 
 
20 ноември 2013 година 
 
площад „Народно събрание“, 
гр. София 


