
Писмо на г-н Митев до Клусак: 13.02.2017 13:05 

ЗДРАВЕЙ  КОЛЕГА  КЛУСАК, 

 Не ми е възможно да скрия изненадата си, но и възмущението си от писмото, 
което получих вечерта на 09.02.2017 год. След разменените ни писма в последните 45 
дни и двата ни продължителни телефонни разговори, приех че сме уточнили всички 
детайли по предстоящата ни среща. Искам да поясня отново, че датата 17.02.2017 год. 
беше твърде компромисна от наша гледна точка, защото същия ден ще заседава 
Координационният съвет на КНСБ.Независимо от това, отчитайки сериозността на 
проблемите  и председателят на КНСБ г-н Пламен Димитров също изрази 
желание да участва поне в част от срещата ни.  

 Ще припомня общите ни решения и договорености след последния ни 
телефонен разговор с теб и г-н Хлавач: 

1. Пристигате късно вечерта на 16.02.2017 год., за да можем да се срещнем 
следващата сутрин. 

2. Съгласихме се, че щом поканата за срещата е от НСФЕБ и нейния 
председател, нормално е срещата да се организира на територията на 
домакина. 

3. Вече бяхме уговорили формата на срещата: 
 От страна на НСФЕБ – 5-6 души, плюс зам.председателя на ЕРС г-н 
Георги Марков и преводач  Георги Кирилов 

 От страна на ЧЕЗ – вие с г-н Иво Хлавач, г-н Карел Крал и преводач Яна. 

По мое предложение допълнително приехме да поканя председателите на 
другите две национално представителни федерации и евентуално техните 
представители в ЕРС. 

Чух и много искрено звучащи думи на съжаление за отложената ни среща на 
31.01.2017 год. и увереност за скорошна такава. В последното си писмо ти  отново 
твърдиш, че очакваш се нетърпение срещата ни. Аз съм директен човек и казвам това, 
което мисля. Затова и сега ще ти кажа, че силно се съмнявам в искреността на думите 
ти. Много бих искал да не ми се обиждаш. Аз наистина имам основание да съм 
скептичен по отношение на искреността ви. Четейки разписаната от теб програма за 
посещението ви се убеждавам, че вие изобщо нямате намерение дори да се опитате да 
предотвратите вече назрелия конфликт. Г-н Хлавач има насрочена друга среща в 10,00 
ч., а ти имаш вероятно измислена от чешкия мениджмънт в България, среща в 11,00 ч. 
с профсъюзите в ЧЕЗ?. Вие да не би да си водите с вас представители на чешките 
профсъюзи, с които ще се срещнете в София, или  ще ви организират среща с 
поставени или купени лица? За нас е безспорно, че ръководителите на ЧЕЗ в България 
правят всичко възможно, за да попречат на една наша среща. Може би вече са силно 
изнервени и това все повече им  проличава. Прецени сам. Защо те са поканили на 



17.02.2017 год. профсъюзите в ЧЕЗ на среща в 10.00 ч. в неподходяща, но съседна на 
КНСБ сграда, в която се намира център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ?! 

Питаш дали 11,00 ч. ни устройва за старт на нашата дълго организирвана, или 
може би умишлено дезорганизирвана, среща. Този час за нас е неприемлив, защото 
вие с г-н Хлавач трябва да бъдете в 11,40ч. на летище София. Не мисля, че е 
допустимо да пристигнете на летището след 12,00ч., с оглед   повишените мерки за 
сигурност. Проблемите на ЧЕЗ в България са сериозни, няма и работещ социален 
диалог. На мнение сме, че за 20 или 30 минути няма да ни бъде възможно заедно да 
потърсим и да намерим решения за предотвратяване на вече назрелия конфликт. 
Убедени сме, че на ръководството в Прага се спестява цялата истина за ситуацията в 
България. Вероятно умишлено са подценява факта, че много скоро процесите на 
противопоставяне могат да станат трудно обратими.  

Ние настоятелно ви поканихме на среща в София и бихме искали да чуем от Вас 
конкретни предложения за решения, които да обсъдим и евентуално утвърдим с 
подписите си. До сега полагахме усилия да улесним срещата ни, съобразявайки се 
единствено с вашите ангажименти.  Днес ви приканваме вие да промените програмата 
си в София и времето от 9,00 до 11,00 ч. да отделите за среща в предварително 
уточнения формат.  В 9,00ч. ще ви очакваме да ви посрещнем в КНСБ. Ако приемете 
предложението ни, ще ви помоля да ни уведомите. 

Искам ясно да заявя от името на най-големия  синдикат в ЧЕЗ, че при проваляне 
на срещата  ни наши представители няма да участват повече в безсмислени срещи, 
комисии и работни групи по друго време и  с други участници. 

 Бих искал и да уточня, че за нас провалянето на така дълго уговорената ни 
среща ще означава, че са напълно изчерпани всички възможности за нормален 
човешки и социален диалог. 

 А бъдещето ще опиша с една българска поговорка: „Каквото повикало, 
такова се обадило!” 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФЕБ-КНСБ 

       ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ 

Отговор на г-н Клусак:  13.02.2017 13:33 

Уважаеми г-н Митев, 

днес получих от София информация, че се е появил някакъв проблем по отношение на нашата 
запланувана среща. 
Моля за информация, какво касе, защото нашата среща е запланувана, както бе предварително 
договорено по телефона чрез г-жа Мюллерова от летището във Виена по време на нашия 
неуспешен опит на 2.2.2017 год. 



 
Както вече писах на колегата Марков, ние кацаме в София на 16.2. вечерта, нашата обща среща 
би следвало да се проведе във Вашето седалище в 11.00 часа (до обяд г-н Хлавач има среща в 
ДКЕР), за този час ние разговаряхме по телефона, Вие споменахте, че сутринта имате 
ангажимент, поради това такова е предложението, за срещата са отредени около 90 минути. 
 
Моля Ви за информация, в какво се състои проблемът. 

Във всеки случай аз разчитам на срещата и се радвам, че ще се видя с Вас. 

Благодаря Ви за отговора. 

 
Карел Клусак 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Следващо писмо на г-н Митев: 13.02.2017 19:50 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА  КЛУСАК, 

Съжалявам, че си останал с впечатление, че сме уточнили по телефона като възможен 
час за общата ни среща – 11,00 часа. Това не бих могъл да направя, тъй като моят 
ангажимент като член на Координационния съвет на КНСБ е за целия ден на 
17.02.2017 год. след 10,30 часа. Още повече ти сам каза, че ще конкретизирате точния 
й час в зависимост от възможностите за обратен полет. Добавихте, че ще сторите това 
веднага след като се приберете в Прага. Аз наистина вече не съм младеж, но се радвам 
на много добра памет и винаги изпълнявам поети от мен ангажименти. 

 Добре. Нека кажем „било каквото било” и да се опитаме поне още веднъж да 
договорим тази наша среща. Аз нямам нищо напротив да бъде от 11.00 часа, или дори 
по-рано, но не бих приел тя да бъде лимитирана по време за по-малко от 90 мин. 
Срещата би могла да бъде и по-кратка, ако вие имате готово предложение за незабавно 
решаване на всички натрупани проблеми. Разбира се, основните проблеми са ниското 
заплащане, голямото текучество и недостатъчност на основния персонал и като 
резултат от първите два проблема – все по-слабата квалификация и професионализъм 
на работещите в ЧЕЗ. Разбира се има още много проблеми като: липсата  на здравно 
застраховане, лошото работно облекло, нестимулиращата към по-добра работа 
бонусна система, безобразните условия на труд в бизнес-сградата, недостига на 
транспортни средства и пр. Предлагам на предстоящата ни среща да се съсредоточим 
само върху първите няколко проблема. Съобщавам някои числа свързани със 
заплащането: 

 Декларираният пред Националния статистически институт среден 
осигурителен доход в РБългария, за периода януари-април 2016 год. възлиза 
на 1603,86 лв. -    само  за  електроенергетиката.    В ЧЕЗ България средната 
брутна заплата през 2016 год. е 1314,00 лв. 



 Началните основни заплати  в едно произволно избрано дружество от 
българската електро енергетика  за 2015 год. са: 
- Ел.монтьор |||-та квалификационна група   -  962 лв. 
- Ел.монтьор |V-та квалификационна група   - 1039 лв. 
- Ел.монтьор V-та квалификационна група  - от 1087 до 1179 лв. 
- Начална заплата за ръководители на групи и екипи - 1450 лв. 

Разбирате, че това са начални основни заплати от преди 2 години, които са 
чувствително по-високи от настоящите в ЧЕЗ. 

Надявам се, че оценявате търпението на работещите в ЧЕЗ. В годините когато 
компанията беше заплашена с отнемане на лиценза й, те с всички средства я 
защитаваха пред институциите в държавата и обществото. И каква благодарност 
получиха? Благодарността беше такава, че само за 2016 год. 260 души напуснаха по 
различни причини ЧЕЗ! 

Надявам се, че ще успеете да организирате чекиране на летището в последния 
момент и че ще имаме наистина 90 мин. за  разговор и решения. 

В среща насрочена за 10,00 часа в съседната на КНСБ сграда наши 
представители няма да участват, защото продължавам да мисля, че тя е както повечето 
от тях до сега безсмислена. Очевидно местният мениджмънт иска да симулира 
активност след 14 месеца незаинтересованост. 

Ще очаквам незабавно потвърждение за началния час на срещата и разбира се 
ако имаш някои други съображения ще се постарая да реагирам. 

С оглед гарантирането на спокойна атмосфера в компанията, убеден съм, че и 
двете страни имаме общ интерес да постигнем разбирателство. В противен случай 
заедно ще загубим. 

Очаквам бърз отговор. 

Божидар Митев 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


