
 
 
 № 05 – 30 – 46 

    07. 11. 2013 г.      
 До 

 Председателите на  РС на КНСБ 
      Общинските координатори 
      Председателите на основни  

синдикални организации 
 

 
Уважаеми колеги, 
Вчера, 6 ноември 2013 г., на разширено заседание на ИК на КНСБ 

единодушно бе взето решение за провеждане на протестно Национално 
шествие-митинг на 20 (или 21) ноември 2013 г. (Окончателната дата за 
провеждането на протеста ще бъде определена след консултация с ко-
легите от КТ „Подкрепа” на 11.11.2013 г., за което ще бъдете уведоме-
ни допълнително.) 

След внесения от Министерския съвет Проекто-закон за Бюджет на 
Република България 2014 г. в Народното събрание стана ясно, че отново 
ще останат с проблеми и недофинансирани браншове и отрасли като:  

 енергетика, въгледобив и свързаните с тях сектори на матери-
алното производство 

 напоителни системи,  
 български пощи,  
 здравеопазване,  
 образование и много др. 

Исканото повишение с 10% на работните заплати в бюджетната сфе-
ра не се предвижда през 2014 г., а в материалния сектор са единични слу-
чаите на повишаване на работните заплати при увеличаване на сумите в 
национален мащаб на неплатени работни заплати. 

Обещанията за спиране повишаването на възрастта и осигурителния 
стаж за пенсиониране се изпълнява само за ІІІ категория труд, но за рабо-
тещите от І и ІІ категория ще продължи изискването за повишаване с 4 ме-
сеца възрастта за пенсиониране и през 2014 г.   

В Бюджет 2014 г. не е заложено нашето искане и обещаното преди 
изборите от сега управляващите въвеждане на необлагаем минимум на 
работната заплата, което би довело до реално повишаване доходите на 
работещите бедни.  



Всички тези недостатъци на Проекто-бюджета са предпоставка 
за социално напрежение през 2014 г. в цели браншове и отрасли, как-
то и в много основни синдикални, защото разпределението на средс-
твата от Националния бюджет директно касаят доходите и работните 
места в структуроопределящи системи – енергетика и свързания с 
нея материален сектор, братшовете и отрасли към Министерство на 
земеделието и храните, Български държавни железници, Български 
пощи, образование, здравеопазване и социални дейности. 

 До момента от изпълнителна и законодателна власт не са приети 
многократно направените предложения от КНСБ за промени в законода-
телството и нормативните документи за гарантиране на конституционното 
правото на синдикално сдружаване, на колективно трудово договаряни и 
на стачка. 

Всичко това е предпоставка КНСБ да организира самостоятелно 
или при съгласуване с колегите от КТ „Подкрепа” Национална демон-
страция за да предупредим управляващите и политиците, че  

„Повече така НЕ може”!!! 

Уважаеми колеги, 
На разширеното заседание на ИК на КНСБ председатели и зам.-

председатели на отделните федерации, синдикати и съюзи поеха ангажи-
мента да подготвят нарочни позиции за специфични проблеми в съответни 
браншове и отрасли, с което да бъдат мотивирани за участие синдикални-
те членове и симпатизанти в Националната демонстрация. 

Моля, създайте организация за участие в Национална демонстрация 
от отделните колективи, общини и региони, като за всички възникнали про-
блеми при организирането на протестната акция подавайте информация в 
НСК на тел:  

40 10 457,  
40 10 498,  
40 10 630, 

както и на e-mail:   rpaunova@citub.net            и 
erangelova@citub.net 

 
Със синдикален поздрав,  
 
 

Изпълнителен секретар на КНСБ и  Вицепрезидент на КНСБ и 
Зам. председател на НСК:   Председател на НСК: 

/Н.Недев/     /В. Никифоров/  
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