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ФЕДЕРАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СИНДИКАТИ НА КНСБ 
01-03-02/ 12 Ноември 2021 

ПРИЗИВ 
към Правителството на Република България да гарантира  

Справедлив преход за работниците 
 
Уважаеми Г-н  Министър председател,  
 
Обръщаме се към Вас в качеството си на Председатели на индустриалните 

федерации на КНСБ, Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ, 
Национална синдикална федерация „Метал-електро“ - КНСБ  Национална федерация на 
труда „Химия и индустрия“ - КНСБ, Федерацията на независимите синдикални организации 
от леката промишленост и СФ"Металици" - КНСБ, членове на IndustriALL Global Union и 
industriAll European Trade Union.  

IndustriALL Global Union и industriAll European Trade Union общо представляват  50 
милиона работници в индустрията, енергетиката, сектора на мините и преработвателната 
промишленост. Нашите организации-членки са в челните редици на прехода и имат нужда 
от ускоряване на процесите по декарбонизиране на добива и използването на енергия и 
въвеждане на нови технологии и дигитализация на производството.  

Във връзка с COP26 IndustriALL Global Union и industriAll European Trade Union, 
приеха съвместна декларация, чрез която настояват, страните, преговарящи за изпълнение 
на разпоредбите на Парижкото споразумение, да изпълнят ангажиментите си за 
Справедлив преход чрез конкретни действия в съответните страни.  

През последните две години на пандемия негативните тенденции ускориха 
темповете си, което засегна работниците поради процеси на преструктуриране на 
икономиката, нарастването на несигурността, на неравенствата и бедността.  

Работниците, които представляваме са едновременно жертви на прехода, а същото 
така играят огромна роля в процесите на този преход, тъй като проектират и произвеждат 
много от технологиите и оборудването, необходимо на този свят поел по пътя към 
нулевите емисии. 

Световният и Европейският синдикат на индустриалните работници и всички техни 
членове подкрепят общата климатична амбиция и призовават световните лидери да 
гарантират Справедлив преход за работниците.  

Ето защо, наше общо искане е да бъдат гарантирано на работниците място на 
масата за преговори. В същото време, за да поставим процесите на прехода върху силната 
основа на социалния диалог с работниците, трябва да им се гарантира фундаменталното 
право да се организират, правото да договарят колективни договори и споразумения и 
правото да стачкуват в случай, че колективните договори и споразумения и социалният 
диалог са компрометирани.  

През последния век и половина синдикатите допринесоха за значим напредък в 
осигуряването на строги режими за здраве и безопасност при работа, за достойно 
заплащане и достойни условия на труд и за спазване на основните човешки права. 

Наша обща отговорност е синдикатите да играят своята основна роля, като 
представители на работещите, за гарантиране на качествени работни места и демокрация 



 

 

на работното място. Отговорност на страните, договарящи по Рамковото споразумение на 
Обединените нации за климатичните промени, е да разговарят със синдикатите и да ги 
включат като активни участници в процесите на прехода.   

Ето защо, ние индустриалните федерации на КНСБ, членове на IndustriALL Global 
Union и industriAll European Trade Union призоваваме Правителството на Република 
България, като страна по Парижкото споразумение за климата, да предприеме конкретни 
действия, за да изпълни „императивите за справедлив преход на работната сила и 
създаването на достойна работа и качествени работни места в съответствие с национално 
определени приоритети за развитие”. 

Индустриалните федерации на КНСБ настояват Правителството да поеме главната 
инциатива в изграждането на силна национална рамка, основаваща се на Насоките на МОТ 
за Справедлив преход.  

В този много важен момент на глобалните преговори за климата, имаме 
увереността с нашия Призив, че ще направите всичко необходимо, думите да бъдат 
последвани от конкретни действия за устойчиво развитие в интерес работниците и всички 
хора в Република България!  

 
С уважение: 
 
Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ 

Председател: Валентин Вълчев 
 
Национална синдикална федерация „Метал-електро“ - КНСБ 

Председател: Асен Асенов 
 
Национална федерация на труда „Химия и индустрия“ - КНСБ 

Председател: Красимир Кръстев 
 

Федерация на независимите синдикални организации  
от леката промишленост - КНСБ 

Председател:Цветелина 
Милчалиева 
 

Синдикална федерация"Металици" - КНСБ 
Председател: Васил Яначков 

 
 
 
 
 

  
 


