
Здравейте колеги,  
Имаме нова ситуация! Късно тази вечер, с посредничеството на колегата Георги Марков, проведох 47 минутен 
телефонен разговор с Карел Клусак. Инициативата за разговора беше негова. Очевидно писмото, което вие днес 
одобрихте свърши добра работа! В разговора се придържах към категоричен изказ и поведение, което ние днес 
решихме да възприемем. Подробности - като се видим.  
Какво се разбрахме?  
Тъй като срещата е по наша покана, правилното и нормалното е ние да бъдем домакини, а не лоби-бара на 

някой софийски хотел. Срещата ще проведем в четвъртък от 17.30 ч. в КНСБ!  
Г-н Клусак каза, че се отнася с разбиране към моето решение наши представители да не участват в срещата в 
15.15 ч. в ЧЕЗ. Останах с впечатление, че в нея няма да вземе участие г-н Иво Хлавач, а само г-н К.Крал.  
За срещата в КНСБ, която няма да е лимитирана по време, уточнихме, че НСФЕБ ще бъде представена от 5-6 
души. Предложих да поканя и председателите на другите две енергийни федерации. От страна на ЧЕЗ ще 
присъстват само господата Хлавач, Клусак и евентуално К.Крал. Приех присъствието на последния, като човек, 
който ще трябва да организира изпълнението на приетите решения. И двете страни ще са осигурили по един 
преводач. Аз ще се постарая да осигуря стария ни колега Георги Кирилов. От страна на ЧЕЗ ще бъде Яна.  
Имаме да свършим много работа до срещата. Първо, да определим нашите представители, без емоции и 
 практично мислещи. Според мен трябва да бъдат добре запознати с проблемите и да нямат притеснение да 
излагат твърдата си позиция. Много е важно да направим така, че нашия състав да респектира с излъчване и 
поведение отсрещната страна! Трябва да бъдем точни в избора си!  
Чакам предложения!  
Какво искаме?  
Да, говорим разбира се основно за заплати. И нека моля отново да не бъдем скромни! Защо например не кажем, 
че искаме заплащане, съпоставимо на това в Румъния? Условията са съпоставими, но заплатите не! И нека да не 
се заблуждаваме, че ще постигнем нещо с разтеглени във времето дългосрочни програми. Казах и че днес 
взехме решение да стартираме подготовката за ефективна стачка. Пратил съм хабер и по друга линия да се 
знае, че изобщо не се шегуваме! Продължаваме в този стил, ако искаме нещо да се случи. На срещата със 
сигурност аз ще говоря най-много, но казаното от всеки един от нас трябва да е общата ни позиция. До срещата 
трябва да сме в много активна комуникация и е добре да се съберем 1-2 часа преди нея.  
Предлагам да запознаете председателите на СО с настоящата ситуация.  
Хайде спете сега!  
Б.Митев  
 


