
"БДЖ· ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
гр. София

~~--:":":"~
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИЕ

Днес, 07 февруари2011 година в гр. София,Арбитражният орган

- едноличен арбитър при Националния институт за помирение и

арбитраж (НИПА) ЕвгениЯнев, назначенсъс заповед NQРД 06/06 от

31.01.2011г. на Директора на НИПА, разгледа материалите по

арбитражно дело NQ 3 по описа за 2011 година и за да се
произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искане на представителите на

работниците и служителите /стачния комитет/ на IIБДЖ - Товарни

превози" ЕООД по реда на чл. 14, ал.З от Закона за уреждане на

колективните трудови спорове. В искането се посочва, че не е

постигнато споразумение по смисъла на чл. 14, ал. 1 от 3УКТС

между ръководството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД и

представителите на работещите в дружеството. Приложен е

протокол от заседание на страните по колективния трудов спор,

проведено на 27.01.2011г.. Посочени са представителите на

работниците и служителите в арбитражното производство.
Предявява се искане за образуване на арбитражно производство с
оглед определяне на минимално необходимите дейности по

смисъла на ЧЛ.14,ал.1 от ЗУКТС.

На проведените две заседания по арбитражното дело на

02.02.2011г. и 04.02.2011г. в гр. София, представляващите
работещите в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, подпомогнати от
Стойчо Кръстев - правен експерт от една страна и управителите на



х.

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД в лицето на инж. Георги Друмев и

Александър Митрев, заедно с Ваня Флорова - главен юрисконсулт,

Любомир Иванов и Наско Христов, от друга страна представиха

позициите си по спорните въпроси, включително и чрез писмени

становища.

1.ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО

Видно от приложения протокол от 27.01.2011 г. по процедура от

ЧЛ.14 от 3УКТС за подписване на споразумение за минималните

дейности по време на стачните действия в "БДЖ - Товарни превози"

ЕООД, страните не са постигнали съгласие относно осигуряване на

задоволително транспортно обслужване на населението. В хода на

арбитражното производство страните също не постигнаха

споразумение относно времевия период и броя на влаковете, с които

да се извършват товарните превози при евентуални стачни действия.

от страна на работниците се предлага времеви график на работа от

16.00 часа до 24.00 часа и от 00.00 часа до 08.00 часа всеки ден, а от

страна на работодателя се предлага, освен в горепосочения времеви

период да се обслужват и още 14 бр. товарни влакове от и до клиенти -

предприятия, за които работодателят твърди, че са крупни

товародател и, които могат да се обслужват от дружеството само през

деня. По искане на страните бе определено вещо лице, което да се

произнесе по въпроса, дали извършването на превоз на товари във

времеви график на работа от 16.00 часа до 24.00 часа и от 00.00 часа

до 08.00 часа всеки ден би осигурило условия за извършване на

минимум 50 на сто от обема на превозите преди предприемането на

стачни действия, както и ако има необходимост да изготви друг

подходящ работен времеви график, За критерий, съгласуван със

страните, за определяне обема на превозите при изготвяне на
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експертното заключение се определи средно дневни бруто тон

километри за 201Ог. Видно от изготвенотоекспертно заключение при

работа в горепосочениявремеви график биха се извършвали 72,9 на

сто от обема на превозитепри база извършенитепревози през 201Ог.

Вещото лице счита, че неи се налага изготвянето на друг времеви

работен график с оглед изискването на чл. 51 от зжт. Страните
приематбез възраженияекспертнотозаключение.

2. ПР АВНИ ИЗВОДИ

Във връзка с предмета на настоящия спор, а именно обема на

дейностите, обслужвани от работниците и служителите на

дружеството по време на ефективна стачка, в настоящото

производство следва да се установи кои са необходимите условия,

според които ще се гарантира минималния обем дейности, касаещи

задоволителното транспортно обслужване на населението с оглед

разпоредбите на чл. 14, ал.1 т.2 от ЗУКТС и чл. 51 от Закона за

железопътния транспорт /ЗЖТ/.

Арбитражният орган по делото приема изцяло изложените факти и

обстоятелства в експертното заключение и счита, че то е

фактически обосновано, включително и с оглед факта, че е

изготвено въз основа на документация предоставена от

работодателя по критерий съгласуван между двете страни / средно

дневни бруто тон километри /.

Относно искането от страна на работодателя за обслужване на 14

бр. влакове през времето от 08.00 часа до 16.00 часа всеки ден,

арбитражния орган счита, че включването им в обема от минимално
необходимите дейности би ограничило неоправдано упражняването

на конституционното право на стачка, още повече, че законодателят

изрично е посочил в чл. 14, ал.1, т.2 от ЗУКТС, че трябва да се
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осигури единствено задоволително транспортно обслужване на

населението. Спецификите, свързани с транспортното обслужване

на определени клиенти на дружеството са неотносими към
предмета на спора.

Колкото до разпоредбата на чл. 14, ал.З от ЗУКТС, работодателят

не представя доказателства за непоправимост на евентуално

настъпили имуществени вреди при спиране дейноспа на

дружеството през деня от 08.00 часа до 16.00 час по време на

ефективна стачка. Наличието в приложимото законодателство на

срок за предизвестяване на работодателя за започване на

ефективни стачни действия му дава възможност да предприеме

необходимите действия за минимизиране на опасноспа от

непоправими вреди. Работодателят може да предприеме

подготвителни действия за планирано спиране на машини и

съоръжения. Работодателят изтъква единствено претърпяване на

материални загуби от евентуалното реализиране на ефективна

стачка, което не се оспорва от другата страна, а арбитражния орган

счита, че риска от евентуални търговски загуби е неизменна част от

упражняване правото на ефективна стачка и не представлява

обстоятелство, което да се вземе в предвид при постановяване на
решението. В тази връзка арбитражният орган счита, че не е налице
изискването за непоправимост на вредите по чл. 14, ал.1, т.З.

Що се касае до съдържанието на чл. 51 от ЗЖТ, а именно

задължението превозвачите I в настоящия случай "БДЖ - Товарни

превози"ЕООД I да осигурят не по -малко от 50 на сто от обема на

превозите преди предприемането на ефективни стачни действия
възниква съмнение дали тази разпоредба не противоречи на чл. 50

от Конституцията на Република България, въпрос, решаването на
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който настоящия арбитражен орган не счита, че е от

компетентноспа му и съответно няма да взима отношение в

настоящото арбитражно решение.

Във основа на изложените по горе фактически обстоятелства по
производството и правни изводи и на основание чл.14, ал.З от

ЗУКТС, Арбитражният орган

РЕШИ:

Определя времеви работен график, в който работещите в "БДЖ
- Товарни превози" ЕООД са длъжни да изпълняват трудовите

си задължения при условията на ефективни стачни действия,

както следва:

От 16.00 часа до 24.00 часа и от 00.00 часа до 08.00 часа всеки

календарен ден.

Решението е ОКОНЧАТЕЛНО и подлежи на незабавно изпълнение.

Арбитражен орган:

/Евгени Янев/


