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България да остане без ток през зимата 

В следващите месеци има опасност Североизточна България да остане без ток и да има  
чести сривове в електроснабдяването. Причината е, че дружеството, което отговаря за 
региона – Енерго про, повече от 2 години не е направило инвестиции за ремонт и подмяна 
на наличната мрежа. Това заяви на пресконференция във Варна председателят на 
Независимата синдикална федерация на енергетиците инж. Божидар Митев.  
 
Синдикатите ще поискат от ДКЕВР да отнеме лиценза на Енерго про заради редица 
нарушения в трудовото законодателство и неспазването на поетите ангажименти в 
лицензионния договор. Според тях поведението на ръководните органи в компанията е 
мутренско и рекетьорско.  

„Вчера проведохме среща с новия енергиен министър Теменужка Петкова. Споделихме, че 
според нас има достатъчно основание институциите в България да стартират процедура по 
отнемането на лиценза за Енерго про. В лиценза има императивни изисквания за 
спазването на българското законодателство, а ние сме свидетели как то системно се 
нарушава. Служители се уволняват неправомерно, синдикални лидери се заплашват, а 
инвестициите за 2 години са нулеви. Ако това продължава и държавата не се намеси, 
съществува реална опасност в Североизточна България да има срив в 
електроснабдяването. При първия сняг  точно този район на страната имаше най-големи 
проблеми. За целия регион аварийни екипи има само във Варна. Няма го и задължителния 
държавен резерв за определени екстремни ситуации. Търпимост спрямо Енерго про е 
недопустима. Няма друга компания в енергетиката с подобен тип поведение“, обясни 
Митев.  
 
Синдикатите алармират, че ръководните органи в енергоразпределителното дружество 
системно нарушават основни трудови права. След нощни смени на сутринта работниците 
отново са на работа, без да са минали задължителните по закон 12 часа. Не им се заплаща 
и извънреден труд.  „Колегите споделиха, че сега им раздават летните дрехи. Нито имат 
инструменти, нито облекло. Няма готовност на екипите да реагират при аварийна 
ситуация, защото не разполагат с нужния ресурс. Техниката е амортизирана и остаряла, 
нуждае се от смяна.  Служителите нямат мотивация, защото не знаят дали няма да бъдат 
уволнени“, допълни председателят на НСФЕБ. 

От синдикалната федерация очакват до края на годината броят на уволнените служители в 
Енерго про да достигне 250 души от общо 2450. „Това са повече от 10%. Голяма част от 
тях са квалифицирани кадри и се гонят заради ясната им позиция и несъгласие със 
случващото се в компанията. Има и наши лидери по места, които са уволнени заради 
синдикалната си дейност“. 

На пресконференцията присъстваше и представител на служителите в Енерго про Росица 
Пенчева. Тя потвърди казаното от синдикалния лидер и обясни, че от компанията не 
осигуряват най-наложителни материали и пособия, както и, че не са предвидени никакви 
средства за инвестиция. „Не се изрязват дърветата, които се намират в близост до 
електропроводите. На работниците не са осигурени дрехи според сезона, няма и резервно 
облекло. Кабелите по мрежата са кърпени и няма средства да се подменят“, каза Пенчева. 

 



| Елмрежата била зле, ще седим на тъмно тази зима varnautre.bg 21 
ноември 2014, 16:11 

Синдикатите се оплакаха от Енерго-про, призовават към нови 
протести 
Североизточна България тази зима е заплашена от множество аварии. Сривове ще има в много 
градове и села и хората ще стоят на тъмно и студено. Страшната картина обрисуваха синдикалисти, 
загрижени за тежкото състояние на елмрежата в региона. Причина за това, според Независимата 
синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ е, че повече от две години Енерго Про 
- дружеството, което отговаря за региона, не е правило инвестиции в мрежите си. Освен това в цяла 
Североизточна България има само два аварийни екипа и те са във Варна. 

Според синдикалистите енергоразпределителното дружество не прави никакви подобрения и не се 
грижи за поддръжката на техническите съоръжения. Към провиненията, заради които, според тях, 
ЕРП-то трябва да се прости с лиценза си, те добавят и редица нарушения на трудовото 
законодателство. 

„Нарушаването на Кодекса на труда е крещящо. Не се спазват задължителните междусменни 
почивки от 12 часа. Извънреден труд не се заплаща. Служители разказват, че наскоро им е раздадено 
лятното облекло. Не разполагат с инструменти и резервни части. Техниката е амортизирана и 
остаряла. В нарушение на трудовия кодекс се подписват срочни трудови договори, с обяснението за 
преназначаване на друга длъжност или прехвърляне в друг отдел, с изпитателен срок от няколко 
месеца. Почти всички, подписали такива договори, са освободени. Това на практика са масови 
уволнения, прикрити зад тази процедура“, категоричен е инж. Божидар Митев, председател на 
синдиката. Според него до края на годината броят на уволнените да достигне 250 души от общо 
2450. 

Синдикалистите определиха упралението на дружеството като мутренско, което си служи с директни 
заплахи към служители, дръзнали да са синдикални лидери. „Вие как бихте нарекли поведението на 
ръководител в тази компания, който заявява на един от председателите на НСФЕБ: „какво ще каже 
твоята хубава женичка, ако те кача на тази черна лимузина с двама грузинци и те върна след две 
седмици в памперси“? По мой адрес е казал: „при рулетката пистолетът се върти, сега сочи към нас, 
но кажи на твоя началник, че ще го обърнем към него“. Това са стопаните на част от 
електроснабдяването в България“, заяви председателят на синдикалната федерация. 

„Крайно време е да има осъдени хора за всички престъпления в енергетиката. Търпимостта спрямо 
Енерго Про също е престъпление. Няма друга компания в енергетиката ни с подобен тип поведение“, 
заяви Митев. Той и колегите му призовават гражданите от Североизточна България подкрепят 
протестни акции пред сградата на дружеството, планирани за следващата седмица 
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 Съществува опасност Североизточна България да остане без ток и да има чести сривове в 
електроснабдяването. Причината е, че дружеството, което отговаря за региона - Енерго про, 
повече от две години не е направило инвестиции за ремонт и подмяна на наличната мрежа. 
Това заяви на пресконференция във Варна председателят на Независимата синдикална 
федерация на енергетиците инж. Божидар Митев.  

 Синдикатите ще поискат от ДКЕВР да отнеме лиценза на електроразпределителното 
дружество заради редица нарушения в трудовото законодателство и неспазването на поетите 
ангажименти в лицензионния договор. Според тях поведението на ръководните органи в 
компанията е мутренско и рекетьорско.  

 „Вчера проведохме среща с новия енергиен министър Теменужка Петкова. Споделихме, че 
според нас има достатъчно основание институциите в България да стартират процедура по 
отнемането на лиценза за Енерго про. В лиценза има императивни изисквания за спазването 
на българското законодателство, а ние сме свидетели как то системно се нарушава. 
Служители се уволняват неправомерно, синдикални лидери се заплашват, а инвестициите за 2 
години са нулеви. Ако това продължава и държавата не се намеси, съществува реална 
опасност в Североизточна България да има срив в електроснабдяването. При първия сняг 
точно този район на страната имаше най-големи проблеми. За целия регион аварийни екипи 
има само във Варна. Няма го и задължителния държавен резерв за определени екстремни 
ситуации. Търпимост спрямо Енерго про е недопустима. Няма друга компания в енергетиката 
с подобен тип поведение", обясни Митев.  

 Синдикатите алармират, че ръководните органи в ЕРП-то системно нарушават основни 
трудови права. След нощни смени на сутринта работниците отново са на работа, без да са 
минали задължителните по закон 12 часа. Не им се заплаща и извънреден труд.  
„Колегите споделиха, че сега им раздават летните дрехи. Нито имат инструменти, нито 
облекло. Няма готовност на екипите да реагират при аварийна ситуация, защото не разполагат 
с нужния ресурс. Техниката е амортизирана и остаряла, нуждае се от смяна. Служителите 
нямат мотивация, защото не знаят дали няма да бъдат уволнени", допълни председателят на 
НСФЕБ. 
От синдикалната федерация очакват до края на годината броят на уволнените служители в 
Енерго про да достигне 250 души от общо 2450. „Голяма част от тях са квалифицирани кадри 
и се гонят заради ясната им позиция и несъгласие със случващото се в компанията. Има и 
наши лидери по места, които са уволнени заради синдикалната си дейност". 
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