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РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИ~

Арбитражната комисия в арбитражно заседание на трети април две
хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Асенов Мингов

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Йорданова Тенева
Диана Димитрова Ангелова
Минчо Боев Коралски
Стойна Илиева Сербезова

при секретар Мария Спирова
изслуша докладваното от Председателя Емил Мингов арбитражно дело N2
112008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано на основание чл. 14 от
Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

В Националния институт за помирение и арбитраж е постъпило
искане вх. N2 1704/01/21. 03. 2008г. от Стачния комитет при "ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД, относно Председателя на Стачния
комитет Денчо Ройдев, относно образуване на арбитражно производство
по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
(ЗУКТС). В искането се сочи, че не е постигнато споразумение по смисъла
на чл. 14, ал. 1 ЗУКТС между работодателя и работниците в
предприятието, за което представят протокол от 19. 03. 2008г. от
преговорите, проведени по чл. 14 ЗУКТС между представители на
работодателя и Стачния комитет при "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ" АД.

СЪС Заповед N2 РД06112/ 24.03. 2008г. на Директора на Националния
институт за помирение и арбитраж, е наредено да бъде открита процедура
по чл. 14, ал. 3 ЗУТС, а със Заповед N2 РД06113/ 24. 03. 2008г. е назначена
Арбитражна комисия от арбитри, включени в списъка по чл. 4а, ал. 7, т. 5



ЗУКТС. Арбитражната комисия е редовно конституирана съгласно
изискванията на чл. 14, ал. З от същия закон.

Арбитражната комисия обсъди доводите на страните и събраните по
делото доказателства и приема за установено следното:

Видно от съдържанието на протокол от 19. ОЗ. 2008г. за проведените
преговори между представители на работодателя и членовете на Стачния
комитет в "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД, страните не са
постигнали споразумение по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС относно определяне на
дейностите, чието неизпълнение или спиране през време на стачка може да
създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от
спешна или неотложна медицинска помощ, или ПОС1Ъпилиза болнично
лечение; за производството, разпределението, преноса и доставката на газ,
електрическа и топлинна енергия, задоволителното комунално-битово и
транспортно обслужване на населението и за спиране на радио- и
телевизионните излъчвания и гласовите телефонни услуги; за нанасяне на
непоправими вреди върху обществено или лично имущество или
природната среда, и за обществения ред.

В арбитражното заседание на 26. ОЗ. 2008г. присъстваха
представители на работниците и служителите по колективния трудов спор
и упълномощени от тях лица, и представители на работодателя "ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД. Представено бе удостоверение за
актуално състояние на дружеството работодател, доказващо легитимността
на лицата, които го представляват.

В проведеното арбитражно заседание, Стачният комитет представи
проект за споразумение по чл. 14 ЗУКТС, прието като доказателство по
делото. Представителите на работодателя се запознаха с проекта и
изразиха несъгласие по пункт 1 до 4-ти включително (с изключение на т.
4з), а по останалите пункт 4з и 5 до 7-ми вкючително, заявиха, че ги
приемат.

Предвид противоречията по отношение на определяне на кръга
дейности по чл. 14 ЗУКТС и искането на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪШ АРИЯ" АД да представи свой писмен вариант на споразумение,
Арбитражната комисия даде възможност за следващото заседание да бъде
представен искания писмен проект за споразумение като покани страните
да продължат преговорите за уреждане на същинския колективен трудов
спор.

На следващото заседание, проведено на Зl. ОЗ. 2008г., след
изявления на страните, че не са постигнали споразумение за уреждане на
същинския трудов спор, "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД
представи писмен проект за споразумение за дейностите по чл. 14 ЗУКТС,
с което се запознаха представителите на работниците и служителите.
Същите заявиха, че не приемат предложения проект за споразумение.
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Като отчете различията във вижданията на страните, Арбитражната
комисия очерта дейностите, които имат съществено значение по
отношение на разпределението на електрическа енергия на потребителите,
така, че да не се стигне до опасност за живота и здравето на гражданите,
нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили
за болнично лечение; за производството, разпределението, преноса и
доставката на газ, електрическа и топлинна енергия, задоволителното
комунално-битово и транспортно обслужване на населението и за спиране
на радио- и телевизионните излъчвания и гласовите телефонни услуги; за
нанасяне на непоправими вреди върху обществено или лично имущество
или природната среда, и за обществения ред.

Този кръг от дейности, единодушно приети и от страните, се свежда до:
1. Осъществяване на диспечерската дейност в "ЧЕЗ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД.
2. Осъществяване на дейността на операторите в подстанциите в "ЧЕЗ

рАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГ АРИЯ" АД.
3. Осъществяване на аварийно-възстановителна дейност в "ЧЕЗ

рАЗПРЕДЕJIИE БЪЛГ АРИЯ" АД.
4. Провеждане на предвидените по предварително определен график

изпити за правоспособност за работа в дейностите по предходните
пунктове.
Що се отнася до направените искания от страна на ръководството на

"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГ АРИЯ" АД, Арбитражният орган е на
мнение, че, с оглед на изискванията на чл. 14 ЗУКТС не може да се
направи обоснован извод за ВКЛJOчванетоим в кръга на дейностите,
чието неизпълнение или спиране може да доведе до неблагоприятните
последици, изрично посочени в чл. 14 ЗУКТС. Не може да бъде прието,
че неотчитането на изразходваните количества електрическа енергия от
потребителите, може да доведе до опасност за тяхното здраве или
живот, или до увреждане на лично и обществено имущество. Същото
важи и за дейностите по присъединяване на нови потребители, както и
изготвянето на констативни и прогнозни енергийни баланси на
дружеството.

Арбитражният орган обаче смята за основателно искането,
направено от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, за включване в
кръга на дейностите по чл. 14 ЗУКТС, тези по прекъсването на битови и
стопански потребители в изпълнение на административните актове,
издадени от органите на Държавния национален строителен контрол по
реда на чл. 224, ал. 4 от Закона за устройство на територията.
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Водена от горното, Арбитражната комисия

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ дейностите, които следва да бъдат осъществявани в
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД, по време на ефективна
стачка, в съответствие с изискванията на чл. 14 ЗУКТС:

1. Осъществяване на диспечерската дейност в "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪШ АРИЯ" АД.

2. Осъществяване на дейността на операторите в подстанциите в "ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪШ АРИЯ" АД.

3. Осъществяване на аварийно-възстановителна дейност в "ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛИЕ БЪШ АРИЯ" АД.

4. Провеждане на предвидените по предварително определен график
изпити за правоспособност за работа в дейностите по предходните
пунктове.

5. Прекъсването на битови и стопански потребители в изпълнение на
административните актове, издадени от органите на Държавния
национален строителен контрол по реда на чл. 224, ал. 4 от Закона за
устройство на територията.

Решението е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение.

Председател:
Емил Мингов

Диана Ангелова

Членове:

Минчо Коралски

Стойна Сербезов
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