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РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИЕ

Днес 20 януари 201Ог. в откритото съдебно заседание, проведено на 15
януари 2010г. в гр. Раднево, Иван Димитров Сотиров, Арбитър при
Националният институт за помирение и арбитраж (НИl1A), назначен със
Заповед NQ РД-06/О2/ 13.01.2010 г на Директора на НИПА, разгледа
Арбитражно дело NQ 1 по описа за 20] Ог. и за да се произнесе взе предвид
следното:

Арбитражното дело е образувано от Стачния комитет на Дружество
.Ремотекс - Раднево" ЕАД гр. Раднево, поради непостигнато споразумение
по чл. ]4 от Закона за уреждане а колективните трудови спорове (ЗУКТС).
Към Искането NQ 1706/ 01/13.01.2010r. е представен и проект за
Споразумение между Стачния комитет и работодателя. Проектът съдържа
следните пунктове:

1. определя се мястото за провеждне на стачката - пространството
между Механичен цех и КШJ,.

2. Стачният комитет поема задължението за стриктно спазване на чл. I 3
от ЗУТС.

З. Стачният комитет поема задължението да представи списъци на
лицата, участващи в стачката.

4. Страните се споразумяват да бъде осигурен персонал в поделенията
на дружеството с непрекъснат процес на работа, както следва:
а) К[Щ - 3 бр. термисти и 2 бр. ковачи,
Ь) Леярен цех - шихтовчик - 2 бр. , топилчик 8 бр., разливчик I бр.,

кран ист- 1 бр., и поддръжка - 2бр. ~фармовчик-12бр. и земеподготовка
6 бр. ;

с) Термичен участък към Механичен цех - 5 бр. термисти;
d) Участък флуиди - Ацетиленова станция - 2 бр. оператори.

1. ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВОТО.
Страните по колективния трудов спор не са постигнали съгласие по

Т.l и по т.3 от проекта за Споразумение. В откритото арбитражно
заседание та 15.01.201 Ог. процесуалните представители на работодателя се
отказват от искането си по т. 3 " Стачният комитет поема задължението да
представи списъци на лицата, участващи в стачката", по т. 2 от проекта
изразяват становище, че този текст е ненужен, тъй като е задължение по
закона и следва да отпадне. Предлагат към т. 4 да се добави още 20
работници -- багерна бригада при авария. Представят Писмена защита и
експертно становище от инж. Дичо Тодоров, ръководител Ремонта д йност



при .Ремотекс - Раднево" ЕАД. Представителите на Стачния комитет
изразяват мнение за отпаднат т.2 и т.3 от проекта, противопоставят се
искането за допълване на т. 4 от проекта за споразумение. Представят
писмена защита по същество и настояват да се утвърди т. 4 от проекта.
Този пункт бил предварително съгласуван между страните като
необходим/минимален праг на производствените дейности по време на
ефективна стачка.

П. ПРАВНИ изводи
Производството е по чл.14, ал.3 от ЗУТС - задължителен арбитраж

поради непостигнато споразумение между стачен комитет и работодател за
условията за изпълнение на дейности, чието неизпълнение или спиране би
могло да създаде опасност по хипотезите на т.1-т.4 на ал.1, чл.14 ЗУТС.

По представения проект за споразумение, арбитърът счита, че т.l от
проекта за споразумение относно мястото на провеждане на стачката не
попада в обхвата на разпоредбата на чл. 14 ЗУКТС и поради това не следва
да се обсъжда като елемент от Споразумението, респ. от Решението на
арбитражен състав. За пълнота на изложените по-горе мотиви е
необходимо да се отбележи, че съгласно чл. 12. ал.1 от закона, докато трае
стачката, работниците са длъжни да бъдат в предприятието през
установеното за тях работно време. Предприятие по см. на § 1 т.2 от
Допълнителните разпоредби на КТ е всяко място - предприятие,
учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни,
където се полага наемен труд. Недопустимо е по пътя на договарянето да
се игнорират императивни правни норми, каквито безспорно се съдържат
се съдържат в чл.12 от ЗУКТС. Предложенията на работодателя стачката
да се провежда на точно определени площадки, производствени халета или
зали е в противоречие със ЗУКТС и конституционни норми за правото на
свободно движение на хора и капитали, а опасенията за злополуки не е
подкрепиха с доказателства.

По отношение на отпадналата т.2 от проекта за споразумение,
мотивите на работодателя, че не следва да се договорят задължителни
норми по чл.13 от ЗУТСК следва да бъдат споделени изцяло.

Неоснователно и недоказано се явява искането на работодателя да се
за осигуряване на допълнителни дейности със задължителен характер -
персонал за ремонт - багерна бригада от 20 работници.

Видно от Становище на инж. Дичо Тодоров, ръководител Ремонта
дейност при .Ремотекс - Раднево" ЕАД, става въпрос за обичайни
дейности по поддръжка и ремонт на дефектирали детайли от съоръжения,
които не се отнасят за наложителните и неизбежни производствени
процеси, поддържането/запазването на които е от значение за
безопасността на предприятието. Използваната терминология за обяснение
на ремонтни дейности категорично не кореспондира с понятийния апарат



на Закона за защита при бедствия, касаещ неотложните производствени
аварии и ремонтно-спасителни и възстановителни мероприятия.

Воден от горното и след обсъждане на устните обяснения на
страните, на приетите писмени доказателства, и като взе предвид липсата
на споразумение между Стачен комитет в "Ремотекс -Раднево" ЕАД и
работодателя за условията за изпълнение на дейности, чието неизпълнение
или спиране би могло да създаде опасност за производството в .Рсмотекс -
Раднево" ЕАД арбитърът

РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ минималните производствени дейности по време на

стачка с осигурен персонал в поделенията на дружеството при непрекъснат
про цес на работа, както следва:

а) кгщ - 3 бр. термисти и 2 бр. ковачи,
Ь) Леярен цех - шихтовчик - 2 бр. , топилчик 8 бр., разливчик ] бр.,

кранист- 1 бр., и поддръжка - 2бр. ; фармовчик-12бр. и земеподготовка
6 бр. ;

с) Термичен участък към Механичен цех - 5 бр. термисти;
d) Участък флуиди - Ацетиленова станция - 2 бр. оператори.

Решението е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение.

Арбитър: U~


