
КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ, 

Искам да ви информирам, че по напълно обективни причини, насрочената за 
днес в 17,30 ч. среща с господата Иво Хлавач и Карел Клусак се отложи за 17.02.2017 
год. Причина за отлагането – влошени метеорологически условия, в резултат на което е 
пропусната връзката със самолета от Виена за София. Разговарях по телефона лично с 
г-н Хлавач, който изрази съжаление за това, че срещата ни се отлага. Информирах го, 
че вече се упражнява натиск от чешкия мениджмънт върху нашите представители в 
ЧЕЗ. Споделих и коментара си, че вероятно целта на този натиск е допълнително да се 
нагнети напрежение, което да провокира наша реакция, която от своя страна да 
обезсмисли насрочената среща. Беше ми отговорено, че той е пряк ръководител на г-н 
Крал и че ще вземе необходимите мерки. 

 Провокациите от страна на местния мениджмънт продължиха и днес. Въпреки 
отсъствието на господата Хлавач и Клусак, социалните партньори бяха поканени в 
15,15 часа на среща с някой си г-н Ярослав Мацек, представен като заместник на г-н 
Хлавач. Почти сигурен съм, че г-н Хлавач не знае, че има такъв заместник и че никого 
не е упълномощавал да го замества пред синдикатите. Аз разбира се ще го попитам- 
„Кой е г-н Мацек?” Това което знам за проведената среща до момента е, че 
Работодателят е предложил да бъде разработена тригодишна програма за 
преодоляване на изоставането на работните заплати, но е признал че нищо не може да 
се реши в наше отсъствие.  

 Според мен, трите години са поредното тупкане на топката. 

 След три години, чехите теоретично биха могли вече да са забравили, че някога 
са имали собственост в България, а ние да сме в положение като след приватизацията. 
Да убеждаваме новия собственик, че трябва да повиши заплатите. Затова всичко сега и 
колкото се може повече!  Те със сигурност са наясно, че не могат да се надяват да 
вземат добра цена за акциите си, ако в дружествата има социален конфликт. 

 Веднага уточнявам, че наши представители не участваха в тази среща. Няма да 
вземат участие и в други такива срещи, ако има насрочени преди 17.02.2017 год. 

 Няма да коментирам поведението на другите синдикати. 

 Моля, попитайте техните членове дали одобряват такова поведение? Моето 
мнение е, че не можем да разчитаме, че ще постигнем добри резултати от полаганите 
усилия, ако не се самоуважаваме и не сме достатъчно твърди в отстояването на 
интересите си. 

 Обяснявайте това на всички работещи в ЧЕЗ! 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФЕБ-КНСБ 

       ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ 


