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РЕШЕНИЕ

Днес, 15 май 2007 година в гр. София, Арбитражната комисия при Националния
институт за помирение и арбитраж (НИПА) в състав:

Председател: Валентина Зартова
Членове: Марияна Бъркашка и

Иван Сотиров,
назначени със заповед NQ1704/3 от 08.05.2007 год. на Директора на НИПА, разгледа по
доклад на председателя арбитражно дело NQ 3 по описа за 2007 година и за да се
произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искане на стачния комитет при "Тракия Глас България"
ЕООД срещу работодателя при същото дружество по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за
уреждане на колективните трудови спорове.

1. ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

1. На 10.01.2007 год. ФСО на КТ "Подкрепа" към "Тракия Глас България" е
отправила искане до директорите на заводите за плоско стъкло и за домакинско стъкло
към същото дружество (ВХ. NQна писмото 66/11.01.2007) за преразглеждане и промени
на текстове от с~чения колективен трудов договор, като едновременно с това е
уведомила, че ако не се постигне решение по посочените разпоредби ще се пристъпи
към процедрата по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). На
18.04.2007 год. е проведено общо събрание на работниците и служителите от
дружеството в посочените два завода, на което е прието решение за откриване на
процедура по ЗУКТс. На 21.04.2007 год. ФСО към КТ"Подкрепа" е внесла искане по
чл. 3 от ЗУКТС за провеждане на непосредствени преговори на 24.04.2007 год. - на
срещата страните не са постигнали споразумение. Направена е подписка в подкрепа на
решението на общото събрание за обявяване на ефективна безсрочна стачка и избор на
стачен комитет. В подписката са положени подписите на 686 работници и служители,
които безспорно представляват повече от половината работници и служители в двата
завода. На 25.04.2007 год. стачният комитет е предоставил на работодателя исканията
на работниците и служителите, като е обявил деня на стачката и състава на стачния
комитет.

2. Във връзка с обявената стачка страните са разменили различни в голямата си
част по съдържание предложения за минимални дейности и брой на обслужващи ги
работници и служители по време на стачката:
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За Завода за домакинско стькло работодателят предлага минимален пакет от 40
бр. производствени и непроизводствени дейности (вкл. счетоводство, човешки ресурси,
секретари и началници отдели), извършвани от 586 души, а в Завода за плоско стькло -
17 дейности, извършвани от 165 души производствен персонал и от непроизводствения
сектор (отдел Счетоводство, отдел Човешки ресурси; отдел Лаборатория; ръководители
на отдели; инженерите по производство; специалистите производствена поддръжка,
специалистите по контрол на качеството, специалистите Помощни съоръжения,
техниците Пещ и Харман).

Относно Завода за домакинско стькло стачният комитет предлага минимален
пакет от 12 производствени дейности, извършвани от 40 работници и служители, а в
Завода за плоско стькло минимален пакет от 5 дейности, извършвани от 49 работници и
служители.

За Завода за домакин ско стькло предложенията на страните съвпадат за
следните дейности и бройки работници и служители: а) нач. смяна Пещи - 4 бр.; б) нач.
смяна Смесително - 4 бр.; в) технолог ел. поддръжка и ремонт - 1 бр.; г) нач. смяна ел.
поддръжка и ремонт - 4 бр. ; д) нач. смяна Обща поддръжка - 2 бр.; е) нач. смяна
Помощни съоръжения - 1 бр.; ж) нач. смяна Поддръжка на помощни съоръжения - 1
бр. з) служител склад Материали - 1 бр.; и) стьклопроизводител в отдел Харман - 4 бр.;
к) оператор Подготовка на стьклена маса в отдел Харман-суровини - 6 бр.; л) монтьор
на машини в отдел Поддръжка на производство - 8 бр.; м) електротехник в отдел Ел.
поддръжка - 4 бр., като спорна остава разликата до предложените от работодателя 12
броя за тази дейност.

Относно Завода за домакин ско стькло изцяло спорни остават останалите
предложени от работодателя 28 производствени и непроизводствени дейности и
посочените от него за тези дейности бройки работници и служители: а) нач. смяна
Качествен контрол - 4 бр.; б) нач. смяна Крайно охлаждане - 4 бр.; в) нач. смяна
Калъпи - 2 бр.; г) служител Декорация - 1 бр. д) нач. смяна Декорация - 2 бр.; е) нач.
смяна Производство - 9 бр. ж) технолог Производствена поддръжка - 1 бр.; з) нач.
смяна Производствена поддръжка - 3 бр.; и) служител Производствено планиране - 2
бр.; к) служител склад Готова продукция - 4 бр.; л) служител Експедиционни дейности
- 2 бр.; м) служител Амбалаж - 3 бр.; н) служител Снабдяване - 2 бр.; о) приложен
специалист по качество в отдел Качествен контрол - 14 бр.; п) пакетировач в отдел
Крайно охлаждане - 290 бр.; р) оператор подготовка на стьклена маса в отдел Пещи - 4
бр.; с) формовчик на стьклени изделия в отдел Калъп - 25 бр.; т) декоратор на стьклени
изделия в отдел Декорация - 12 бр.; у) формовчик на стьклени изделия в отдел
Производство - 64 бр.; ф) формовчик на стьклени изделия в отдел Производство
(Смяна на производство) - 12 бр.; х) монтьор смяна на огнеупори в отдел Производство
- 2 бр.; Ц) монтьор на машини в отдел Поддръжка и ремонт на производството - 21 бр.;
ч) служител склад готова продукция в отдел Склад готова продукция - 11 бр.; ш)
мотокарист в отдел Склад амбалаж - 4 бр.; щ) отделите Счетоводство, Човешки
ресурси, Секретари и шефове на отдели - общо 40 - души.

За Завода за плоско стькло има частично съвпадение на дейности и бройки: а)
оператор на линия в производството на плоско стькло - горещи процеси - 21 бр., като
спорна остава разликата до предложените от работодателя 32 бр.; б) оператор на линия
в производство на плоско стькло - студени процеси - 4 бр., като спорна остава
разликата до предложените от работодателя 20 бр.; в) монтьор на машини - 8 бр., като
спорна остава разликата до предложените от работодателя 12 бр.; г) електротехник - 8
бр., като спорна остава разликата до предложените от работодателя 12 бр.; д) техник
помощни съоръжения - 8 бр., като спорна остава разликата до предложените от
работодателя 16 бр.
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Относно Завода за плоско стъкло изцяло спорни остават останалите предложни
от работодателя дейности и посочените от него за тези дейности бройки работници и
служители: а) товаро-разтоварачи - 38 бр.; б) мотокарист - 27 бр.; в) специалист по
качество - 8 бр.; г) отдел Счетоводство; д) отдел Човешки ресурси; е) отдел
Лаборатория; ж) ръководителите на отдели; з) инженерите по производство; и)
специалистите производствена поддръжка; к) специалистите по контрол по качеството;
л) специалистите Помощни съоръжения; м) техниците Пещ и Харман; н) специалистите
по обработка на стъкло.

3. Стачният комитет представи като доказателства:
а) Писмено становище от представител на професионалния синдикат "Кристал"

към фабрики за стъкло в Турция, в което се описва, че по време на стачки на работници
и служители през 2003 год. в едната от фабриките са работили 14, 4% от общия брой
работници, а в другата фабрика - 9, 72 % работници и служители.

б) писмено становище от инж. Горан Ризов, специалист "Технология на
производството на плоско стъкло", който застава на позицията, че при евентуална
стачка е необходимо да се осигури минимален работен режим на пещите - за плоското
стъкло производството трябва да се поддържа до излизане на лентата от темперната
пещ. При положение, че няма който да се погрижи за опаковането и складирането на
плоското и домакинското стъкло то се преобразува в трошки, транспортира се и се
складира за по-нататъшно използване в стълларска смес.

в) Заповед N!1 148/27.12.2006 год. , с която се нарежда "на 31.12.2006 год. всички
смени да преустановят работа в 16.00 часа и според графика на работа встъпва смяна
16.00-24.00 на 01.01.2007 год."

Работници от двата завода (Ахм ет Мустафов и Н. Недев) заявиха становище, че
с предлаганите от стачния комитет дейности и бройки (21 бр.) пещите няма да спрат, а
ще работят при по-нисък капацитет, като стъклената маса, която излиза от тях ще се
превръща в трошки и ще се използва отново в производството - поначало в шихтата за
едно зареждане на пещта се използват около 40 % счупени стъкла. При този режим на
работата пещите са работили и друг път: за 24 часа по Нова година, когато
производството е било спряно изцяло, съгласно представената от Стачния комитет
заповед N!1 148, както и по време на стачката в заводите през 2006 год.

4. Работодателят представи:
а) Разяснителна информация, че с оглед да се избегне появата от риск за пещите

е необходимо те непрекъснато да работят, както и да функционират машините и
оборудването, изтеглящи стъклото от пещта. За да не бъдат нанесени вреди и щети на
последващи процеси е необходимо произведените изделия да бъдат пакетирани.
Невъзможно е пренасянето на голямо количество трошки в системата за стъклени
трошки. Прекаленото натоварване извън капацитета би причинило повреди и аварии в
системата, както и повреждане на конвейрни ленти.

б) Схема на производствения процес в Завода за плоско стъкло.
в) Три писмени технически становища на:

• инж. Денко Василев Колев - специалист "Технология на силикатите -
стъкло", бивш директор в "Диамант" ЕАД-Разград, който застава на
позицията, че при намаляване на капацитета, или при спиране на
работата на пещта се създава риск от нанасяне на вреди върху
огнеупорите в пещта, като може да се получи и пробив с изтичане на
гореща стъкломаса. Инж. Колев заявява също, че системите са
пригодени да поемат до 25 % от стъкломасата - при надхвърляне на
това количество рязко спада процентът на готовата продукция, което
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ще доведе до огромни материални загуби и неминуемо съкращаване
на междуремонтния период на пещите;

• доц. д-р инж. Иван Найденов Груев - декан на факултет по
металургия и материалознание при ХТМУ-София е застанал на
становището, че промяната в температурния режим предизвиква
динамични движения на рефракторите и поражда висок риск от
срутване на пещите. Връщането на цялото стъкло обратно като брак
може да доведе до пожар и отделяне на вредни газове в атмосферата.

• Проф. д.б.н. Делчо Каменов - лицензиран експерт по екология и
опазване на околната среда на ~инистерство на околната среда и
водите заявява, че намаляването на капацитета на пещите ще
предизвика нарушение в температурния баланс на пещта, ще
предизвика бедствена ситуация - поради това е невъзможно
намаляване на капацитета на стъклопроизводствената пещ. Системите
транспортиращи стъклените трошки са конструирани за поемане на
нормалното количество брак. Липсата на необходимите 25-30%
стъклени трошки в шихтата, ще наложи захранване само със
суровини, при което в околната среда ще бъдат отделени прахови
емисии в голямо количество. Затрудненията в процеса на топене в
пещта ще изисква по-високо потребление на природен газ и
електрическа енергия и ще има за последица повишаване на
себестойността на продукцията. В случай, че цялото количество
стъкломаса се връща във физийона се появява риск от пожар и от
увеличаване на количеството на отделните отпадъчни води. Процесът
на охлаждане на голямо количество стъкломаса във физийона ще
изисква потребление на голямо количество вода.

От страна на работодателя бяха заявени становища, че изнесените от
представителя на турския синдикат данни са несъотносими към настоящия спор, тъй
като нивото на оборудването на българските и турски заводи за стъкло е твърде
различно: българските два завода на "Тракия Глас България" са с високо ниво на
оборудване, изискващо по-малко хора и по-голям контрол; заедно с това българските
работници са с по-малка квалификация и опитност от турските си колеги в бранша.

Работодателят оспори обстоятелството, че процесът е бил изцяло спрян на
31.12.2006-01.01.2007 год., тъй като от абз. трети на представената от Стачния комитет
Заповед е видно, че за неработните 8 часа е имало графици за работа в посочените два
ДНИ. Работодателят не представи като доказателства по делото тези графици.

Работодателят заяви, че предложеният от Стачния комитет график ще нанесе
вреди на предприятието, може да създаде риск за здравето на хората, на чуждо
имущество в резултат на аварии, както и замърсяване на околната среда, вследствие на
прахови емисии над допустимите.

5. В заседанието на 14 май 2007 год. по искане на Арбитражната комисия двете
страни изложиха становища какви са конкретните трудови ангажименти на
работниците от дейностите, по които страните имат разногласие.

П. ОТ ИЗЛОЖЕНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА СЛЕДВАТ
ТАКИВА ПРАВНИ ИЗВОДИ

Във връзка с предмета на настоящия спор, а именно обемът на минималните
дейности и обслужващи ги работници и служители по време на стачка, по делото
следва да бъдат установени кои са необходимите условия за осъществяване по време
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на стачката на мероприятията, чието неизпълнение или спиране може да създаде
опасност за лицата, дейностите, вещите и обстоятелствата, посочени в Т.т. 1-4 в чл. 14,
ал. 1 от ЗУКТС.

В рамката на цитирания чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС работодателят, настоявайки за
своите искания, се обосновава с текста на чл. 14, ал. 1, т. 3, а именно да се предотврати
нанасянето на непоправими вреди върху общественото или лично имущество или
природната среда. Поради това от аспекта на този текст ще бъде преценявана
обосноваността на предложенията на двете страни по минималните дейности и
работниЦEJслужители.

1. В ЗУКТС липсва законова регламентация на понятието "обществено и лично
имущество", поради което то следва да бъде изведено от други действащи нормативни
актове, както и от общоразбиремото съдържание на този израз:

Понятието "обществено имущество" е регламентирано в нормативната уредба,
като имущество на държавата, на общините, на кооперациите, на обществените
организации и на другите юридически лица, в които те участвуват (Решение на
Великото народно събрание във връзка с разпореждането с държавно, общинско и
друго имущество, Наказателен кодекс). Тази регламентация се покрива и с
общоразбираемото съдържание на понятието "обществено имущество" - имущество,
което не принадлежи на отделния субект, а на обществото като цяло и като такова може
да бъде стопанисвано от държавата, общините и корпоративните организации -
коперации и сдружения.

Понятието "лично имущество" се използва в действащата нормативна уредба за
обозначаване на имущество на отделно физическо лице. В този смисъл понятието се
използва в много от действащите актове - Гражданско-процесуалния кодекс, Кодекса
за международно частно право, Семейния кодекс, Закона за данъка върху добавената
стойност, Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Търговския закон.

Изведено по посочения по-горе начин съдържанието на понятието "обществено
и лично имущество", употребено в чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗУКТС изключва имуществото
на стопанските субекти, респ. - на работодателя. (Ако представителят на турския
синдикат "Кристал" е цитирал точно текста на действащия в Турция Закон за
колективните трудови спорове, то очевидно е, че между българската и турската
нормативна уредба съществува различие за обема на минималните дейности по време
на стачка).

2. От гореизложеното в предходната т. 1 следва да се заключи, че ирелевантни за
решаването на настоящия спор са възраженията на работодателя, че минималните
дейности по време на стачка следва да изключат нанасянето на вреди на имуществото
на "Тракия Глас България", по-високи разход на вода и електричество, респ. -
повишена себестойност на произвежданата продукция

Същевременно работодателят не конкретизира определено обществено и/или
лично имущество, за което съществува риск да бъде увредено, вследствие на
намаляване по време на стачка на дейностите (респ. - на работниците и служителите)
под предложените от него нива. Поради това Арбитражната комисия приема, че няма
такова обществено и/или лично имущество, което би било застрашено от намаляване по
време на стачка на дейностите под нивата, предложени от работодателя.

3. От посоченото в Т.т. 1 и 2 следва, че при решаването на настоящия спор
трябва да бъде съобразено при какви минимални дейности и работници и служители
няма риск от увреждане на природната среда (ЗУКТС - чл. 14, ал. 1, т. 3, втората
хипотеза).

Решение от 15май 2007 год. по арб. дело М 3/2007 год.
Арбитражна комисия при Националния институт за помирение и арбитраж



6

lla първо място работодателят не посочи конкретни рискове за природната
среда, ако се прекрати производството на готова продукция, както и на дейностите,
свързани със снабдяването на заводите със суровини и материали, с крайната обработка
на продукцията, контролът за качеството на готовите изделия; тяхното амбалиране,
складиране и експедиция. Липсата на подобни рискове се потвърждава и от
представената от Стачния комитет Заповед NQ 148/27.12.2006 год., от която се
установява, че за 24 часа (от 16.00 часа на 31.12.2006 год. до 16.00 часа на 01.01.2007
год., когато е застъпила на работа смяната ,,16.00-24.00") е преустановена работата на
всички смени и това не е довело до риск от аварии. Представителят на стачния комитет
Н.Недев също потвърди, че "по Нова година нямаше производство и 24 часа нямаше
такова." (протокол от 11.05.2007 год.). Поради това Арбитражната комисия приема, че
няма връзка между евентуален риск от увреждане на природната среда и:

а) непроизводствените дейности в двата завода, за които работодателят настоява
да бъдат включени в минималния пакет - това са дейностите:

• в Завода за домакинско стъкло: отделите Счетоводство и Човешки
ресурси; секретарите; шефовете на отдели;

• в Завода за плоско стъкло: отделите Счетоводство, Човешки ресурси,
лаборатория; ръководителите на отдели;

б) дейностите в двата завода, които имат пряка връзка с производството на
готова продукция, със снабдяването на суровини и материали, както и с крайното
планиране, обработка, контрол, складиране и експедиция на готовата продукция, за
които работодателят настоява да бъдат включени в минималния пакет. При определяне
на тези дейности Арбитражната комисия взе предвид и становищата на двете страни,
предоставени в заседанието на 14 май 2007 год (т. 1. 5 по-горе). Това са дейностите:

• в Завода за домакинско стъкло: нач. смяна Качествен контрол; началник
смяна Калъпи; служител Декорация; нач. смяна Декорация; технолог
Производствено поддържане; служител .Провэводотвено планиране;
служител склад Готова продукция; служител Експедиционни дейности;
служител Амбалаж; служител Снабдяване; приложен специалист по
качеството в отдел Качествен контрол; пакетировач в отдел "Крайно
охлаждане"; формовчик на стъклени изделия в отдел Калъп; декоратор на
стъклени изделия в отдел Декорация; формовчик на стъклени изделия в
отдел Производство, формовчик на стъклени изделия в отдел
Производство (Смяна на производството); монтьор на машини в отдел
"Поддръжка и ремонт на производството"; служител Склад готова
продукция; мотокарист в склад "Амбалаж";

• в Завода за плоско стъкло: товаро-разтоварачи; мотокаристи; специалист
по качеството; специалисти производствена поддръжка; специалисти по
контрол на качеството; специалисти Помощни съоръжения; специалисти
по обработка на стъкло; инженери по производство.

На второ място, по повод възраженията на работодателя за опасност за
природната среда (пожари, взривове, отделяне на вредни газове и прахови емисии над
допустимото и др. под.) от намаляване на температурата и минималния капацитет на
пещите и от обратното връщане на голямо количество стъкло в системата за стъклени
трошки (вж. писмената разяснителна информация на работодателя, както и
представените от него технически становища на трима специалисти), Арбитражната
комисия, след обсъждане на събраните доказателства приема следното:

а) По време на стачка следва да се поддържа нормалната температура в пещите и
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да се осигури работата им при минимално необходимия капацитет. Работата на пещите,
свързана с отделянето на голямо количество газове, висока температура и сложни
термични процеси има връзка с въпроса за опазване на природната среда. Следните
предоставени по делото доказателства и становища навеждат на тези изводи:

• Работодателят излага такава категорична позиция в писмената си
разяснителна информация, както и в устните становища на неговите
представители в заседанието на 11.05.2007 год. и на 14.05.2007 год.;

• Аналогични позиции се застъпват и в представените от работодателя
писмени технически становища на тримата специалисти;

• Представителите на Стачния комитет също заявиха, че пещите не могат
да спират и че те не са спирали и по Нова година (вж. становището на: Н.
Недев: "Относно пещите - не могат да спират и както е посочено и в
заповедта има хора, които да дежурят и в празници"; адв.
Ангелова:" ...пещите няма да се спират" (протокол от арб.заседание на
11.05.2007 год.).

• Представеното от Стачния комитет писмено становище на инж. Ризов
също установява, че "При евентуална стачка е необходимо да се осигури
минимален работен режим на пещите. За плоското стъкло производството
трябва да се поддържа до излизането на лентата от темперната пещ".

б) Има връзка с въпроса за опазване на природната среда и дейността, свързана
с връщането на определено количество стъкло в системата на стъклените трошки. Тази
връзка се изразява в необходимостта да не се превишава капацитета на транспортната
система, респ. - на стъклото във физийона, за да се осигури нормалното връщане на
част от трошките в пещта, а останалата част от тях да се складира.

Следните предоставени по делото доказателства и становища HaBe~~aT пряко
или косвено на този извод:

• Писмената разяснителна информация на работодателя, както и
становищата на представителите на работодателя в заседанията на
11.05.2007 год. и на 14.05.2007 год.;

• Представените от работодателя технически становища на тримата
специалисти;

• Становище на представителя на Стачния комитет Ахмет Мустафов: "В
шихтата за едно зареждане на пещта счупените стъкла са максимум 40%"
(арб. заседание на 11.05.2007 год.);

• В писменото си становище инж. Ризов заема позицията: "При положение,
че няма кой да се погрижи за опаковането и складирането на стъклото
лентата може да се преобразува в трошки, които с транспортни ленти се
пренасят и е необходИМОда се складират за вторично използване в
стъкларската шихта. За домакинското стъкло готовата стопилка при
неработещи автомати за чаши може да се излива в цеха за стопилка. От
там се транспортира във вид на трошки и се складира за по-нататъшно
използване в стъкларската смес".

Предвид изложеното Арбитражната комисия счита, че минималните дейности и
работници по време на стачка трябва да подсигурят извозването и складирането на
стъклените трошки при съблюдаване на максималния капацитет на транспортната
система и и на стъклото във физийона.

4. Въз основа на изложеното в т. 3 Арбитражната комисия преценява, че във
връзка с опазване на околната среда е необходимо да се осигури безопасна работа на
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пещта, както и да се предотврати евентуалното вредно въздействие на произведените
по време на стачка голямо количество стъклени трошки. Във връзка с това е
наложително да се осигурят по време на стачка освен дейностите и работниците,
предложени от Стачния комитет, още и извършването на допълнителни дейности,
определени въз основа на становищата на страните в заседанието на 14.05.2007 год.
(т. 15по-горе). Това са следните дейности, респ= работници и служители за тях:

а) В Завода за домакинско стъкло:
• началник смяна Крайно охлаждане - 2 бр.;
• началник смяна Производство - 4 бр.;
• началник смяна Производствено поддържане - 2 бр.;
• оператор подготовка на стъклена маса в отдел "Пещи" - 4 бр.;
• монтьор смяна на огнеупори в отдел "Производство" - 1 бр.

б) В Завода за плоско стъкло:
• техници Пещ и Харман - 4 бр.

Въз основа на всички изложени по-горе мотиви и на основание чл. 14, ал. 3 от
ЗУКТС Арбитражната комисия

РЕШИ:

УТВЪРЖДАВА по време на стачката на работниците и служителите към
"Тракия Глас България" ЕООД-Търговище посочените по-долу видове минимални
дейности и брой работници и служители, които да осигуряват работа при минимално
необходимите за пещите температура и капацитет, както и при съблюдаване на
максималния капацитет на транспортната система за извозване на стъклени трошки и за
подаването им във физийона:

а) В Завода за домакинско стъкло:
• началник смяна Крайно охлаждане - 2 бр.;
• началник смяна Пещи - 4 бр.;
• началник смяна Смесително - 4 бр.;
• началник смяна Производство - 4 бр.;
• технолог Ел. Поддържане и ремонт - 1 бр.;
• началник смяна Ел. Поддържане и ремонт - 4 бр.;
• началник смяна Производствено поддържане - 2 бр.;
• началник смяна Обща поддръжка - 2 бр.;
• началник смяна помощни съоръжения - 1 бр.;
• началник смяна поддържане на помощните съоръжения - 1 бр.;
• служител склад Материали - 1 бр.;
• оператор подготовка на стъклена маса в отдел "Пещи" - 4 бр.;
• стъкло производител в отдел Харман - 4 бр.;
• оператор подготовка на стъклена маса в отдел Харман (суровини) - 6

бр.;
• монтьор смяна на огнеупори в отдел "Производство" - 1 бр.;
• електротехник в отдел Ел. поддръжка - 4 бр.;
• монтьор на машини в отдел "Поддръжка на производство" - 8 бр.

б) В Завода за плоско стъкло:
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• оператор на линия в производството на плоско стъкло - 21 бр. (пещ -
1 бр., шихта - 1 бр., баня - по 1 от смяна, 3 нови работници, 3
технически, 3 технически от Турция);

• оператор на линия в производството на плоско стъкло - студени
процеси - 4 бр.;

• монтьор на машини - по 2 на смяна - общо 8 бр.;
• електротехник - по 2 на смяна - общо 8 бр.;
• техник помощни съоръжения - по 2 на смяна - общо 8 бр.;
• техници Пещ и Харман - 4 бр.

Решението е ОКОНЧА ТЕЛНО.

Членове:

2  
(Иван Сотиров)
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