
FW: Регулярна среща 
от: Станислав Георгиев Любомирски (stanislav.lyubomirski@cez.bg) дата: 10.01.2017 08:45 
до: Светослав Борисов Спасов (svetoslav.spasov@cez.bg), 

"pavlinbalev@yahoo.com" (pavlinbalev@yahoo.com), 
"ngetkovski@abv.bg" (ngetkovski@abv.bg), 
Георги Марков Георгиев (georgy.m.georgiev@cez.bg), 
Иван Борисов Иванов (ivan.borisov.ivanov@cez.bg), 
Цветослав Георгиев Райнов (cvetoslav.raynov@cez.bg), 
Даниела Стоянова Божикова (daniela.bojikova@cez.bg), 
Драгомир Стоянов Славков (dragomir.slavkov@cez.bg), 
Петко Иванов Балабанов (petko.balabanov@cez.bg), 
Иван Йорданов Цветков (ivan.tsvetkov@cez.bg), 
Александра Иванова Божилова (aleksandra.bojilova@cez.bg), 
Александър Мирославов Парушев (alexandar.parushev@cez.bg), 
Иван Владимиров Иванов (ivan.v.ivanov@cez.bg), 
Станислав Емилов Владимиров (stanislav.vladimirov@cez.bg), 
Людмил Михов Цолов (lyudmil.tsolov@cez.bg), 
Румяна Методиева Никова (rumyana.nikova@cez.bg), 
Цветомир Йорданов Кацарски (cvetomir.kacarski@cez.bg), 
Николай Миков Петков (nikolay.mikov@cez.bg), 
Венцислав Борисов Георгиев (ventsislav.georgiev@cez.bg), 
Валери Георгиев Велев (valeri.g.velev@cez.bg), 
Емил Стефанов Маноилов (emil.manoilov@cez.bg), 
Людмила Захариева Чернева (lyudmila.cherneva@cez.bg) 

 

копие: "b.mitev@abv.bg" (b.mitev@abv.bg), 
"nsfeb@abv.bg" (nsfeb@abv.bg)  

Здравейте колеги, 

В  исторически  план  и  във  връзка  с  нашата  народопсихология,  започвам  да  виждам  вече  балканският  лъв 
който  май  скоро  ще  каже,,  Стига  толкова,  не  искам  да  живея  като  роб,  в  собствената  си  държава“.  Стига 
толкова тормоз, а сме и членове и на ЕС. 

Уважаеми  колеги , синдикални лидери,Моля това писмо на г‐н Митев да стигне до всяка точка на ЧЕЗ.  

Нека утре когато започват в 13:00ч. поредните преговори за РЗ за 2017г. всеки един от Вас в този момент да 
спре  за  момент  и  да  каже:,,Дойде  ми  до  гуша  от  това  което  става  ‐  стига.“  Нека  работодателят  да  усети 
тътена на нашето недоволство и да си помисли, дали ще продължава така. 

Председател СО НСФЕБ‐Столично‐ Станислав Любомирски 

10.01.2017 

 From: bogidar mitev [mailto:b.mitev@abv.bg] 

  
Sent: Tuesday, January 10, 2017 12:11 AM 

 
To: Станислав Георгиев Любомирски 

 
Cc: Евгения Венизелова Накова; Цветомир Йорданов Кацарски; Николай Миков Петков; Людмил Михов Цолов; 
Людмила Захариева Чернева; Ангел Димитров Зотев; Валери Георгиев Велев; Емил Стефанов Маноилов; 
cury@dir.bg; nsfeb@abv.bg; Крум Емилов Гледжарски; Petr Holakovsky 
Subject: RE: Регулярна среща 

mailto:%5Bmailto:b.mitev@abv.bg%5D


             Здравейте колеги, 

            И аз, подобно на колегата Любомирски оценявам, меко казано, като некоректно поведението 
на вашия Работодател. Разбира се, не бива и да очаквате да получите проект на Програма за 
преодоляване на изоставането в заплащането на труда в групата дружества на ЧЕЗ в България. 
Въпреки, че това е вече "брадясал" проблем, на предстоящата КСС, вие ще изгледате вероятно 
поредната презентация и от вас ще се очаква да цъкате с език от възхищение. Сигурно ще ви 
убеждават и че българската държава не създава условия за нормален бизнес и че заради масираните 
инвестиции, които те планират за 2017 година, ще трябва да изплащат голям банков заем. Разбира се 
ще пропуснат да ви информират, че изпълнението на планираните за миналата година инвестиции е 
катастрофално, въпреки, че са отчетени при формирането на цената за регулирания пазар. Ще ви 
спестят сигурно и това, че ЧЕЗ продължава да е рецидивист-нарушител на Закона за енергетиката, 
невъзстановил десетки милиони лева на българските компании, изградили за своя сметка 
необходимите им съоръжения и проводни линии. 

            Питам се, каква ли ще бъде реакцията на КЕВР и политическите сили преди парламентарните 
избори? 

            Не мисля, че е разумно да бъдете част от миманса в една постановка, която не е ваша. На 
мнение съм, че докато не подпишете споразумение, от което да е ясно видно кога, как и с колко ще 
растат заплатите на различните категории персонал в ЧЕЗ, вие няма за какво да говорите с вашия 
Работодател. Или може би очаквате да получите обяснения за несъстоялото се здравно застраховане, 
за огромния брой напускащи групата квалифицирани работници и специалисти, за 
свръхнатоварените с работа колеги, от които само се иска и нищо не им се дава... 

            Нали знаете как постъпва българина с нахалните и наглеците !? 

            Ами, бъдете българи! 

            Поздрави! 

  Божидар Митев 

 
 Оригинално писмо --------  

 
>От: Станислав Георгиев Любомирски stanislav.lyubomirski@cez.bg 

  
>Относно: RE: Регулярна среща  

 
>До: Евгения Венизелова Накова <evgenia.georgieva@cez.bg>, Цветомир Йорданов Кацарски 
<cvetomir.kacarski@cez.bg>, Николай Миков Петков <nikolay.mikov@cez.bg>, Людмил Михов Цолов 
<lyudmil.tsolov@cez.bg>, Людмила Захариева Чернева <lyudmila.cherneva@cez.bg>, Ангел Димитров 
Зотев <angel.zotev@cez.bg>, Валери Георгиев Велев <valeri.g.velev@cez.bg>, Емил Стефанов 
Маноилов <emil.manoilov@cez.bg>, "cury@dir.bg" <cury@dir.bg>  

 
>Изпратено на: 09.01.2017 16:27  

Моля да се  разберем за темата на дискусията, за да се подготвим предварително, така както е 
договорено в правилника на КСС. 
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Изпращането на материалите в последният момент, ще считаме за некоректно отношение към 
социалните партньори. 

Председател СО-НСФЕБ-КНСБ-Столично-Ст.Любомирски. 

09.01.2017г 

 From: Евгения Венизелова Накова  

 
Sent: Monday, January 09, 2017 3:05 PM 

 
To: Синдикални партньори ЧЕЗ Разпределение; Синдикални партньори ЧЕЗ България; ivra_bg@abv.bg 
Cc: Dusan Ryban; Petr Holakovsky; Янка Цанева Цанева; Крум Емилов Гледжарски; Наталия Добрева 
Димитрова; Филип Георгиев Георгиев 

 
Subject: Регулярна среща 

 Уважаеми колеги, 

 Следващата регулярна среща предлагаме да се проведе на 11.01.2017 г. (сряда) от 13:00 часа, място: 
Зелена заседателна зала, ет. 3. 

Материалите ще ви бъдат изпратени допълнително. 

 С уважение, 

Евгения Накова 
This message and all attachments are confidential. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution 
is prohibited. If you believe this message has been sent to you by mistake, please notify the sender by 
replying to this transmission, and delete the message and its attachments without disclosing them       
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