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ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ

.

И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИЕ
Днес, 08.05.2009 г. (осми май две хиляди и девета година), в град София,
Арбитражна комисия при Национален институт за помирение и арбитраж
(НИПА) в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ВАЛЕНТИНАЗАРТОВА
РУМЕН СИМЕОНОВ
МАРИАНА БЪРКАШКА
ИВАН СОТИРОВ
назначени със Заповед N2 РД 0606/22.04.2009 Г. на Директора на НИПА,
разгледа докладваното от Председателя на Арбитражната комисия арбитражно
дело NQ 1 по описа за 009 г. на НИПА и за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството е образувано на основание
колективните

трудови

В Националният
Искане

чл.5 от Закона за уреждане

на

спорове.

институт за помирение

BX.NQ 1704101/15.04.2009

и арбитраж е постъпило писмено

г. от "КРЕМИКОВЦИ"

АД -

в неплатежо-

способност, гр.София, ЕИК 831642523, от една страна и Обединена синдикална
организация на КНСБ - "Кремиковци" АД, рег. по ф.д. NQ3911/1996

Г.

по описа

на СГС и Фирмена синдикална организация "ПОДКРЕПА" при "Кремиковци" АД,
рег. по ф.д. NQ33166/1992
на ар6итражна

процедура

Г.

по описа на СГС, от друга страна, за иницииране

по смисъла на

ЧЛ.5

от 3УКТС.

В Искането се сочи, че между страните е възникнал

колективен

трудов

спор, изразяващ се 8 следното: синдикалните

организации,

по-горе,

са внесли проект за колективен

трудов

страна по настоящото
договор

пълномощниците

(КТД) ,

производство

приет

на работниците

с

Решение

и служителите

проведени

преговори

с упълномощени

постигнато

съгласие

на ниво

работна

работодател, който представлява

на

общото

събрание

на

от 16.02.2009 г. По същия са

представители
група.

подробно описани

на работодателя

Синдикът

на дружеството

и е
-

същото, съгласно Решение NQ41106.08.2008

г. на СГС, VI-7 състав, постановена

по т.д. NQ 95/2007 Г., отказва да подпише

новия КТД, позовавайки се на откритата процедура по несъстоятелност

и

вменените му от закона задължения да защитава интересите на кредиторите и
масата на несъстоятелност, както и, че производството от повечето звена в
дружеството е спряно. Въпросът, с който настоящата Арбитражна комисия е
сезирана е : дали СЮ1ючванетона КТД в "КРЕМИКОВЦИ" Ад (в неплатежоспособност) влиза в противоречие със законовите разпоредби, предвид
обстоятелството,
производство
клаузи

от

че

дрvжеството

по несъстоятелност
тези

в

КТ,

които

се

намира

и се договарят

ще

се

в

открито

по-благоприятни

изплащат

от

масата

на

несъстоятелността?
Със Заповед NQРД 0606/22.04.2009 г. на Директора на НИПА е определено
да бъде открита

процедура

по уреждане

на колективен

трудов

спор

и

назначена петчленна Арбитражна комисия от арбитри, включени в Списъка по
чл.4а аЛ.7 Т.5 от ЗУКТС. Арбитражната

комисия е редовно конституирана,

съгласно изискванията на ЧЛ.5 ал.З от ЗУКТС.
В проведеното на 27.04.2009 г. заседание
сградата

на

колективния

"КРЕМИКОВЦИ"
спор, редовно

АД

на Арбитражната

неплатежоспособност),

(В

уведомени

при условията

комисия,
страните

в
по

на ЧЛ.19 ал.З от

Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на
колективни трудови спорове от НИПА, поддържат следните съображения:
РАБОТОДАТЕЛЯТ,
началник-отдел

чрез синдикът

на дружеството

.Правен" при същото -

ТОДОР

ЦВЕТАН БАНКОВ и

ЧОБАНО8,

твърди,

че

подписването на нов КТД влиза в противоречие както с основни принципи в
гражданското право, така и с императивни разпоредби от Търговския закон.
Страната се позовава на разпоредбите на чл.614, 616 и 722 от ТЗ, съгласно
които

масата

длъжника,

на

несъстоятелноспа

включва

които са както до откриването,

производство за несъстоятелност,

имуществените

така

права

на

и след откриването

на

масата на несъстоятелноспа

служи за

удовлетворяване на всички кредитори в производството по несъстоятелност и
редът за удовлетворяване е точно определен в самия закон. Твърди се също,
че колективният трудов договор е безвъзмездна сделка с имуществени права
от масата на несъстоятелността, каквито сделки ЧЛ.646 аЛ.2 Т.2 от ТЗ изрично
определя като нищожни. Релевира се и доводът, че работодателят не би могъл
да изпълни точно и добросъвестно задълженията си по един КТД, предвид

тежкото си финансово състояние, което от своя страна влиза в противоречие и
с ЧЛ.8 и ЧЛ.63 от

ззд.

Конкретизира

завишен размер на материалните
по Браншовия

КТД. Въвежда

се, че новият КТД за дружеството

е с по-

придобивки, в сравнение с тези, предвидени

доводи,

относно

състоянието

и бъдещето

на

дружеството - че основни агрегати не работят вече 6 месеца - от 28.10.2008 Г.;
че за периода, през който са водени преговорите по новия КТД, са провеждани
и усилени преговори със сериозни инвеститори и именно очакванията от тях са
мотивирали работодателя
не са се оправдали
производствените

ктД;

за участие в преговорите за

и към настоящия

мощности,

последната кореспонденция

че тези очаквания

момент няма сериозен инвеститор;

които не работят
с "БУЛГАРГАЗ"

вече се рушат; че предвид

вероятно газта на дружеството

бъде окончателно спряна, което ще доведе и до окончателното
голямата част от добивното производство;

издържат не повече от 1 500 човека; че за последните
и НЕК дружеството

е натрупало

размер на 35 милиона лева към персонала
производството

да се поемат към работниците
окончателното

спиране

спиране на по-

пещ, ще могат да се
6 месеца, освен към

и допълнително

задължения

на предприятието;

не може да осигури дори работните

могат да се поемат нови задължения;

ще

че ако след това останалата част от

съоръженията продължава да работят - електродоменната

"БУЛГАРГАЗ"

че

че тъй като

заплати в момента, не

че каквито и допълнителни

задължения

те ще бъдат за сметка на друг кредитор;

на предприятието

в

е въпрос

на дни.

Развиват

че
се

подробни съображения и в писмен вид, представени в арбитражното заседание
на 27.04.2009 г. и допълнително депозирани на 07.05.2009 г.
СИНДИКАТИТЕ,
"КРЕМИКОВЦИ"

чрез ВАСИЛ ЯНАЧКОВ,
АД

Председател

на

(в
ФСО

неплатежоспособност)

неплатежоспособност),
"ПОДКРЕПА"

законова

пречка

организации,

да

производство по несъстоятелност.
нито в

кт няма

масата

на

ЛЮДМИЛ

"КРЕМИКОВЦИ"

при

ПАВЛОВ,
АД

(в

се

сключи

застъпват

ктД,

становището,

независимо

от

че няма
откритото

Твърди се, че в никъде в закона - нито в ТЗ,

забрана за сключване на КТД при откриване на производство по

несъстоятелност.
на дружеството

при

чрез

на ОСа-КНСБ

и чрез ЕВГЕНИ ЯНЕВ - юрист при КНСБ и действащ от

името и на двете синдикални
никаква

Председател

Релевира като основание, че работниците също са кредитори
и като такива, самите те са заинтересовани

несъстоятелността.

Подцържа

се,

че

на

от опазването на
оперативно

ниво

договореностите

са

несъстоятелноспа

постигнати,

има действащо

че

в

периода

от

КТД, чието действие

обявяване

на

е продължено

по

взаимно съгласие на страните и след изтичане неговия срок и че няма никаква
формална

пречка за подписването

работодателя

за безвъзмезден

ктД.

на нов

Оспорва се становището

на КТД. Въвежда

характер

подписването на КТД е традиция в "КРЕМИКОВЦИ"
на нов е посегателство
новият

ктД

е

се доводът,

с

икономическото

Възразява се срещу съпоставката

на новия

състояние

ктД

че

АД и отказът за подписване

върху вече ползвани права от работниците,

съобразен

на

на

както и че

дружеството.

с Браншовия такъв за отрасъл

"Металургия", с довода, че последният е най-ниското ниво на договаряне, Т.нар.
"минимален ограничител" . Относно становището
икономическото
спирането

състояние

на дружеството

на производството

се въвеждат

касае само Коксохимичния

определящ за бъдещото на производството;
спиране на производството,

на работодателя за промени в
твърдения

-

че

завод, който не е

че спирането на газта не означава

а намиране на формула, по която да се осигурява

газ за съоръжение много по-малко от попзваното в момента; че всички разчети,
включително
възможност;

и тези

на ръководството

че предприятието

имало КТД; че подписването
работниците

в друга
отколкото

предвиждат

такава

.копапси",

и преди е изпадало в такива

но е

на КТД е акт на доверие между ръководството

и това ще спомогне

предприятието

на дружеството

за излизане

от кризисното

положение;

и
че

ще продължи да съществува, заедно с работниците си, макар и

конфигурация;
се използват

че

дружеството

на настоящия

има
етап;

много

повече

че недоброто

възможности,

представяне

на

пазара на продукцията на дружеството не е по вина на работниците.
В арбитражното

производство

са представени

и Арбитражната

комисия,

след изслушване становище на страните по спора, приема следните
доказателства:

финализиран

проект

отчети на дружеството

до 31.12.2008

31.03.2009 г.; Справка за задълженията

Справка

КТД

в

"КРЕМИКОВЦИ"

за 2009 г.; КТД Вх. NQ 835/14.12.2006

неплатежоспособност)

31.03.2009

на

г.: Справка за енергоресурси
за реално

получени

приходи

Г.; Финансови
на дружеството

писмени
АД

(в

Г.; Финансови

отчети на дружеството
за енергоресурси

за първото тримесечие
и извършени

разходи

към

на 2009 г.;
за периода

М.11.2008 Г. - 24.04.2009 Г.; 2 бр. Заповеди за спиране на основни агрегати и
Писмо от 24.04.2009

Г.

от "БУЛГАРГАЗ" ЕАД, Споразумение

NQ258/10.12.2008

г.

за

продължаване

спазване

на

клаузите

на

стария

КТД,

Решение

41106.08.2008 г. на СГС, VI-7 състав, постановено по т.д. NQ9512007

Г.,

NQ

Решение

от 25.11.2008 г. на САС, 6 състав, постановено по т.д. NQ2046/2008 г..
С

оглед

изразените

доказателства

и в рамките

г. от "КРЕМИКОВЦИ"

от

страните

становища,

на поставените

писмени

с Искане Bx.N2 1704101/15.04.2009

АД - в неплатежоспособност,

гр.София, ЕИК 831642523,

от една страна и Обединена синдикална организация
АД, рег. по ф.д. NQ 3911/1996

приетите

на КНСБ - "Кремиковци"

г. по описа на СГС и Фирмена

синдикална

организация "ПОДКРЕПА" при "Кремиковци" АД, рег. по ф.д. NQ33166/1992 г. по
описа на СГС и със Заповед NQ РД 0606/22.04.2009
ангажименти,

Арбитражната

фактическа

комисия

обстановка:

неплатежоспособност

приема

г. на Директора
за

"КРЕМИКОВЦИ"

и е открито производство

на НИПА,

установена

АД

е

следната

обявено

по несъстоятелност

в

с Решение

NQ41106.08.2008 г. на СГС, VI-7 състав, постановено по т.д. N2 95/2007

Г.,

като с

Решение от 25.11.2008 г. на САС, 6 състав, постановено по т.д. NQ2046/2008 г.
е определена начална дата на неплатежоспособността
момент,

в

дружеството

835/14.12.2006

действа

Колективен

с краен срок на действие

Г.,

Раздел XI от ПЗР на същия. На 10.12.2008
синдикалните

организации

258/10.12.2008

г. за продължаване

г. до подписването
31.03.2009
работниците

г. С

в последното

трудов

- 01.01.2009

и служителите

на

договор
Г.,

Вх.

NQ

съгласно § 2 от

г. между Синдика на дружеството
е

подписано

Споразумение

и
N2

спазване на клаузите на стария КТД от 2006

на нов такъв, за което страните
Решение

- 06.06.2008 г. Към този

Общото

събрание

договарят
на

крайна дата

пълномощниците

на

от 16.02.2009 г. е приет нов проект за КТД. При

изготвянето на същия са проведени преговори с упълномощени

представители

на работодателя и е постигнато съгласие на ниво работна група, обективирано
с

подписа на Оперативния

способност).
2009

Г.,

директор

Синдикът на дружеството
по

несъстоятелност

съображения,
на дружеството,

на "КРЕМИКОВЦИ"

АД (в неплатежо-

отказва да подпише цитирания КТД от

свързани

с

откритото

производство

по

които най-общо се свеждат до становището

за наличие на законова забрана, респективно

-

за липса на правомощия

на

синдика да подпише такъв договор. Отказът на синдика да подпише нов КТД
предпоставя колективен трудов спор в дружеството,
е сезирана настоящата

Арбитражна

за разрешаването

на който

комисия с искането да даде отговор на

на КТД в "КРЕМИКОВЦИ" АД (в неплатежо-

въпроса: дали сключването

способност) влиза в противоречие със законовите разпоредби, предвид
обстоятелството,

че дрvжеството

ство по несъстоятелност

се намира в открито производ-

и се договарят по-благоприятни

клаузи от

тези в КТ, които ще се изплащат от масата на несъстоятелността?

При така установената

фактическа

обстановка, Ар6итражната

комисия

извежда следните правни изводи:

1. Относно наличието на колективен
Действително,

трудов спор.

както е посочено в писменото становище на синдика на

"КРЕМИКОВЦИ" АД (в неплатежоспособност)

липсва легална дефиниция за

понятието "колективен трудов спор". Това обстоятелство

обаче, в никакъв

случай не следва да омаловажава съдържанието на последното, доколкото то
обективно съществува в правната действителност, при това нерядко с тежки и
конкретно легално дефинирани последици.
Колективните трудови спорове се разпичават от индивидуапните такива по
своята правна природа и за разлика от последните те в по-голямата си част са
неправни (неискови) спорове, доколкото се отнасят до бъдещо установяване на
права и задължения на страните по трудовите правоотношения. Именно поради
това, колективните спорове имат и по-широк предмет - не само конкретните
трудови

правоотношения

и

техните

задължителни

елементи,

но

и

осигурителните отношения, жизненото равнище, социалните придобивки и Т.н.
В настоящия казус такъв спор безусловно е налице, макар и възникнал на
един по-късен етап - при провеждането на преговорите за изготвяне на проект
за нов КТД, както и при подписване на Споразумението от 10.12.2008 г. за
продължаване действието
легитимноспа

на стария КТД, спор

на тези действия

между

страните

относно

не е имало. Към настоящия момент обаче,

такъв възниква, предвид отказа на синдика да подпише новия КТД, респективно
- да обвърже "КРЕМИКОВЦИ" АД (8 несъстоятелност)

с неговото бъдещо

действие.
Успоредно с това, следва да се има предвид, че цел на изхода от този спор
не е и в никакъв случай не може да бъде, да се задължи работодателят да
сключи

КТД

против

волята

на

представляващия

го

орган

-

това

би

противоречало

на самата

свобода

на договаряне,

принцип. В хода на производството
сезирана настоящата Арбитражна
навеждат единствено
думата,

не

доводи,

позволява

горното,

осъществяване
синдикатите

комисия, представителите

синдикът

следва

на

в най-общ смисъл на

предприятие

да се приеме,

в

имат разнопосочни

че относно

- сключване
виждания,

да бъде квалифициран

да се произнесе

2. Относно

правната

В писмено

становище,

поддържано

природа

за

наличието

и
на

по него и с оглед конкретния

като колективен

трудов

Арбитражна

спор по
комисия

на КТД.

депозирано

определя,

възможността

по него.

в заседанието

в хода на производството,

несъстоятелност)

по

което предпоставя

на ЧЛ.1 аЛ.1 от ЗУКТС, а от там и настоящата

е компетентна

производство

на нов КТД, работодателят

спор между тях, който спор с оглед страните

смисъла

на работодателя

ктД.

на това действие

предмет, следва

правен

обаче, а и в самото Искане, с което е

че според тях законът,

несъстоятелност да сключва нов
Предвид

която е основен

синдикът

на 27.04.2009

на "КРЕМИКОВЦИ"

че КТД е от категорията

г. и
АД (в

на безвъзмездните

договори.
Безвъзмезден
другата престация
насрещен

е този договор,

по който една от страните

или се задължава

еквивалент.

Основната

такива е свързана с последиците

да извърши

разлика

предоставя

на

нещо в нейна полза без

на тези договори

с възмездните

от тях, които най-общо се свеждат до две

такива, а именно: първо, че който се е задължил безвъзмездно е обвързан с помалко строгост от този, който се обвързал срещу насрещна престация и второ,
че интересът на този, който получава нещо безвъзмездно
отколкото

ако получава

същото

възмездно.

Така

се закриля по-малко,

например,

отговаря пред дарения, нито ако бъде съдебно отстранен,

дарителят

не

нито ако дарената

вещ е обременена с недостатъци.
Смисълът

и целта на законовото

договори е допълнителна
определен задължителен

предвиждане

уредба на трудовите

правоотношения,

елемент от фактическия

арг. чл.66 ал.1 т.7 от КТ, чл.242 от

кт.

на колективните

които имат

си състав - възмездност -

Нормативната

трудов договор не е да предостави безвъзмездно

трудови

логика на колективния

на работниците

определени

блага, а да установи по взаимно съгласие на страните, условия на труд и
съдържание на трудовите правоотношения по-благоприятни от предвидените в
Кодекса

на

труда.

договорености

Нещо

стават

част

повече,
от

така

постигнатите

задължително

по-благоприятни

възмездното

индивидуално

трудово правоотношение на всеки работник, спрямо който КТД се прилага, по
което

правоотношение

конкретният

работник

има

точно

определени

задължения. От друга страна, самите колективни трудови договори включват в
себе си и задължения за работниците било индивидуално, било като членове
на синдикалните

организации,

страна

по такъв договор. Допълнителен

и

съществен аргумент по противовес на становището за безвъзмездност на КТД
е и предвидената изрична защита при неизпълнение

по ЧЛ.59 от КТ, като

правото на иск е предоставено и на двете страни, което би било недопустимо,
ако договорът беше безвъзмезден
еквивалентността

по своята правна природа. Колкото до

на насрещните престации -

няма законово изискване за

последното, достатъчна е изразената воля от страните, Т.е. самите те да считат
престациите за еквивалентни и да приемат тяхната размяна, респективно последиците от същата.
Предвид горното, настоящата Арбитражна

комисия счита, че доводът

на работодателя. че колективният трудов договор е безвъзмезден по своя
характер е неоснователен.

З. Относно приложимоспа
Настоящата
цитираната

Арбитражна

разпоредба

е

на чл.646 ал.2 Т.2 от Търговския закон.
комисия

счита,

неотносима,

че

в

разглеждания

казус

последната

касае

доколкото

различно фактическо и правно положение. За да намери приложение текста
на ЧЛ.646 аЛ.2 от ТЗ и то независимо коя от визираните в него хипотези е
необходимо да са налице две предпоставки:
Първата е действието да е извършено в Т.нар. "подозрителен период", Т.е.
от датата, която е обявена за начало на неплатежоспособността до откриване
на

производството

по

несъстоятелност.

Не

случайно

законодателят

е

предвидил две хипотези на недействителност - тази по ЧЛ.646 ал.1 от ТЗ, която
определя относителната недействигепност
не са извършени

по установения

вече

на посочените там действия, които
в откритото

производство

по

несъстоятелност ред и таи по ЧЛ.646 ал.2 от ТЗ, която обхваща по-тясна

хипотеза

на недействителност

период -

от началната

дата

на действия,

извършени

точно в определен

до откриване на

на неплатежоспособността

производството по несъстоятелност.

Разграничението

между двете алинеи

отчита същностната разлика на отделните периоди, през които длъжникът има
или би имал различна свобода на действията си - докато след откриването на
производството
предвидена
производство
откриването
период"

по несъстоятелност

възможност
ред,

то

за действия
между

хипотеза

своеобразна

при спазването

началната

на производството

не е категорично

допълнителна

е налице

дата

и именно

на недействителност,

и е

на установен от самото

на неллатежослособност

по несъстоятелност,

проявен

публичност

т.нар.

и

"подозрителен

по тази причина е въведена
различна

от предвидената

по

ал.1 на същия текст.

Втората предпоставка е уврежда щите кредиторите
т.нар. "подозрителен

действия

освен през

период" , следва да са извършени и лично от длъжника.

Очевидно и това условие не е налице, предвид обстоятелството,

че органите

на управление на дружеството - длъжник са лишени от правото да управляват
и да се разпореждат

с имуществото

откриване на производство

на "КРЕМИКОВЦИ"

по несъстоятелност

за

и тези права са възложени на

назначения от съда временен синдик, а в последствие
постоянен такъв. Следователно,

АД, с решението

и на определения

за

не би могло да се говори за визираните

от

закона "лични действия на длъжника". В този смисъл е и установената
на ВКС - Решение NQ733/13.05.2003

г. на ВКС, V

г.о.

постановено

практика
по гр.д. NQ

235/2003 г.
Очевидно

е, че настоящият

казус

не попада

под действието

на тази

хипотеза, тъй като видно от приложените

по делото Решение NQ41/06.08.2008

г. на СГС, VI-7 състав, постановено по

NQ95/2007

г. на СДС, 6 състав, постановено
неплатежоспособност

Т.Д.

Г.,

Решение от 25.11.2008

по т.д. NQ 2046/2008 Г., за началната дата на

на "КРЕМИКОВЦИ"

производството по несъстоятелност

АД е обявена датата 06.06.2008

Г.,

е открито на 06.08.2008 г. и следователно,

подписването на КТД от месец март, април или май 2009

Г.

не може да

бъде извършено през периода, визиран в чл.646 ал.2 от ТЗ.
Предвид

горното,

настоящата

Арбитражна

комисия

счита,

че

аргументът на работодателя, че подписването на нов КТД противоречи на
чл.646 аЛ.2 от ТЗ е неоснователен.

4. Относно правомощията

на синдика като работодател.

Правомощията на синдика са изчерпателно изброени в ЧЛ.658 от ТЗ. Те в
много отношения напомнят правомощията

на търговския управител,

който

управлява търговското предприятие на търговеца - принципал и му осигурява
търговски

просперитет

с личните

си качества

и умения,

по силата

на

упълномощаването си. Синдикът обаче, се "натоварва и упълномощава" вече
не от търговеца, а от съда, с цел извеждане на дружеството от състоянието на
неплатежоспособност, респективно - на несъстоятелност. Неговите функции се
определят като "управител по необходимост" на предприятието на длъжника,
като тези си правомощия синдикът следва да упражнява в интерес не само на
кредиторите, както в настоящия спор се твърди от работодателя, но и в интерес
на самия длъжник и на цялото общество, управлявайки дружеството в посока
на запазване и попълване на масата на несъстоятелноспа.
В ЧЛ.658 аЛ.1 Т.1 и Т.2 от ТЗ е предвидено, че синликът представлява
дружеството и управлява текущите му дела. По силата на тези разпоредби, той
е фигурата, която осъществява функциите на работодател по смисъла на
Кодекса на труда. Нито Търговския закон, нито Кодекса на труда, а още помалко основните принципи в гражданското ни право, ограничават по някакъв
начин правомощията на синдика като работодател. Показателно в случая е, че
представителите на "КРЕМИКОВЦИ" АД (в неплатежоспособност)

не отричат

обстоятелството, че синдикът сключва, изменя и прекратява индивидуалните
трудови договори, че наема външни изпълнители на определени дейности и
Т.Н.

Съгласно § 1 Т.1 от Допълнителните

разпоредби на Кодекса на труда,

работодателя е всяко фиэическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание,
което

самостоятелно

правоотношение.
работодателя,

наема

Законът
предвид

работници

не предвижда
обявяване

на

или

служители

ограничения

по

трудово

във функциите

дружеството

в

на

ликвидация

неплатежоспособност или друга форма на правно съществувание под особен
режим. Докато дружеството съществува като правен субект, Т.е. не е заличено
от Търговския регистър, лицето, което го представлява изпълнява и всички
функции на работодател, по смисъла на § 1 Т.1 от КТ, без каквито и да било

ограничения - арг. Решение NQ664/1998 г. на ВКС, 111 Г.О., постановено по гр.д.
NQ1712/1997 г.
Воденето на преговори за нов колективен трудов договор, респективно сключването на такъв са изцяло в правомощията на синдика на дружество,
обявено в неплатежоспособност

и в условията на открито производство по

несъстоятелност.
Предвид
аргументът

КТД

горното,

настоящата

на представителя

влиза

в

арбитражна

на работодателя,

противоречие с

комисия

че подписването

правомощията му

"КРЕМИКОВЦИ" Ад (в неплатежоспособност)

счита,

на

на

че
Н08

СИНДИК

на

е неоснователен.

5. Относно наличието на увреждащо кредиторите действие
В Търговския закон изрично са посочени случаите, при които, по презумпция
че е определено действие на синдика би могло да доведе до увреждане на
масата на несъстоятелността, то се извършва след надлежно разрешение на
съда. Подписването на колективен трудов договор, респективно - уреждането
на трудовите отношения в дружеството не са сред тези случаи. Дори и да има
съмнения по този въпрос, хипотетично, синдикът, както и всеки кредитор, би
могъл да отнесе

въпроса до

съда

по несъстоятелност.

Характерът

на

ангажиментите обаче, поемани по реда на колективното трудово договаряне са
свързани с нормалното управление

на дружеството,

което възложено

синдика с факта на назначаването

му и следва да бъдат

включени

на
в

изискуемия се отчет по реда на чл.6S9 ал.2 от Търговския закон, но не следва
да са обект на съдебно разрешение, доколкото в закона няма задължение за
такова.
Колкото до конкретното икономическо състояние на "КРЕМИКОВЦИ" АД (в
неплатежоспособност), изложените съображения и от двете страни по спора са
неотносими към последния, доколкото видно от Искането за сезиране на
Арбитражната комисия, поставения пред същата въпрос е не дали да се

сключи точно

ктд.

ТОЗИ

КТД, а

Д31iИ

СИНДИКЪТ

има право изобщо да сключва

Водена от горните мотиви, Арбитражната

РЕ Ш

комисия

и=

Трудовото и търговското
законодателство в
страната НЕ
ПРЕПЯТСТВАТ сключването на нов Колективен трудов договор в
"КРЕМИКОВЦИ" АД (в неплатежоспособност) след откриването на
производство по несъстоятелност.
Определянето на конкретните параметри на същия зависи изцяло от
волята на договарящите се, формирана на базата на оптималното
съотношение между поемане на ангажименти и възможност за тяхното
изпълнение.
Решението е окончателно.
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