РЕПУБЛИКА

БЪЛ ГА РИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ
И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИЕ

Днес. 05 октомври 2007 година в гр. София. Арбитражната
институт за помирение и арбитраж (НИПА) в състав:

НАЦИОНАЛЕН

инститэт

комисия при Напионалния

ЗА

в~:Д~Мl.1J~?
софиJ

.

Председател: Евгени Янев
Членове:
Кирил Бинев и
Недяпка Николова. назначени със заповед K~
1-'Д 061·Ю от 28.09.2007 год. на Директора на НИПА. разгледа по доклад на председателя арбитражно
лс.1O K~ 5 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Делото е образувано по искане на стачния комитет при ..Балкани ЛК" ЕООД срешу
работодателя при същото дружество по реда на чл. 14, ал.3 от Закона за уреждане на колективните
трудови спорове.

в

Националния институт за помирение и арбитраж е постьпило искане с вх. NQ 92/16 от
25.09.2()07г. от Стачен комитет на работещите в .Балкани-Лк" ЕООд. гр. Бургас. подписано от
предселателя на стачния комитет Д. Андреев. относно откриване на арбитражна производство по
'1.1.14от Закона за) реждане на колективни трудови спорове /ЗУКТС/. В искането се посочва. че не е
постигнато споразумение по смисъла на чл. 14 от ЗУКТС между ръководството на .Балкани -ЛК"
ЕООД и сгачният комитет. Приложено с проект на споразумение от страна на стачният комитет и
стачна лекпарация. Изброени са представителите на Стачния комитет в арбитраж ното ПРОИЗВОЩ.:тво.
Предявява се искане за образуване на арбитраж но произвоство с оглед определяне на минимално
неООлОДИШ1Те
дейности по смисъла на ЧЛ.14от зуктс.
На ироведено заседание на арбитражната комисия на оз. 10.20071'. в гр. Бургас. в
присъствието на представители на страните - представляващите Стачния комитет на работещите в
..Балкани ЛК" ЕООД и ръководството на дружеството в лицето на управителя - Г-н Юрий
Бородавип. зам.управител Хр. Вълканов. 10. Ерегов, началник МО - Г. Георгиев и юрисконсулт Г.
Ангелов. На заседанието присъстваха в качеството на трети пица и представители на ръководството
на .Лукойл Нефтохим Бургас" АД и представители на синдикалния регионален съюз на кт
..Полкрепа" гр. Бургас.
Прслставителитс на стачния комитет предложиха своя проект за споразумение по '1,1.14 . JJ
който са посочени дейностите: водоснабдяване. пароснабдяване /парогасене/ и електроснабдяване.
Според тях това би МОГ.10да се осьщесгвява със 126 работещи / 6 дежурни шлосера и 120 ел.
монтъори и механиици/ . като заявиха- че това е разчет, определен от работодателя. който подльржа
нормалната работа на ..ЛУКОЙ1 Нефтохим Бургас" АД през нощната смяна. почивните и празнични
ЛВ\. Отбеляза се. че всеки цех има авариен план.
В проведеното заседание страните изразиха становище по искането на стачния комитет, с
което е сезирана арбитражната комисия. Представителитс на работодателя заявиха. че в ..БалканиЛК" ЕООД работят около 1200 души. Дружеството осъществява дейността си основно на
площадката lIa .Лукойп Нефтохим Бургас" АД като обхваща капитално строителство и ремонти.
сервизно обслужване. включително се работи по отстраняване на аварии. Режимът на работа е
леноношсн. Оспорва се основанието на колективния трудов спор IКTC/. легитимността на стачния
комитет. Изтъкват се евентуалните икономически загуби, които би претърпяло Дружеството от една
ефективна стачка и опасностите за околната среда- обшествено и лично имущество. които биха
възникиали при неосигуряване на необходимия персонал за обслужване на съоръженията 11
инсталациите на .Лукойп Нефтохим Бургас" АД. Бе представен протокол от 26.04.20071'. В които са
описани договореностите между работници и работодател.
По предмета на арбитражното
производство. работодателя представи проект в табличен вид по дейности и звена с посочен
минимален състав работници и служители. а именно:

.1)

Управление ..Електооборудване"
ши: Реловна смяна 108 души:

- ИТР - 29 души; Дежурни

Управление ..Мсханооборудванс" 119д)ШJ1.

итр - зо души:

Дежурни

- 92 души: Изпитатели - 2

- З2 души: Редсана С\1ЯIJa -

в проекта

се настоява за 100% присъствие на бригадирите.

На насроченото на 04.1 0.2007г. второ заседание на арбитражната комисия, представителите
на Стачния комитет представиха писмен вариант на "Списък на минимален състав за присъствие
по време на стачката за осигуряване изискванията на ЧЛ.14от ЗУКТС", който включва:
Управление .Елекгооборудване''

- ИТР - 15 души; Дежурни - 60 души;

Управление .Мехаиооборудваие"

- ИТР - 4 души; Дежурни - 24 души;

След проведени разисквания представителите на Стачния комитет изразиха съгласие с
аргументите на работодателя относно броя на дежурните в Управление .Електооборудване'' и броя
изпитатели в цех "РЕТ" . Представиха писмена декларация, че в случай на авария по време на
ефективната стачка, ше се включат своевременно при нейното отстраняване съгласно аварийните
планове. Страните размениха мнения относно необходимостта от Т.нар. .людменници", които да
поемат дежурствата в случаите на превишаване на максималната продължителност на работната
смяна при сумирано изчисляване на работното време. Бе посочено от страна на работодателя, че за
определяне броя на .людменниците'' спрямо броя ,,дежурни" практиката е три към осем. Други
експертни писмени становища по предмета на спора не бяха представени пред арбитражната
комисия.
При тази фактическа обстановка, арбитражната комисия приема за установено следното:
1.

Налице е КТС между работещнте от "Балкани ПК" ЕООД и работодателя относно
увеличение на основните работни заплати.
Исканията на работниците не са
уважени от работодателя и те имат правната възможност съгласно ЗУКТС да
обяват стачка.

2.

Конкретния правен казус не попада под действието на ЧЛ.16 от ЗУКТС, в който
изчерпателно се изброяват хипотезите, при които не се допуска стачка.

3.

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 на стачката на мероприятията, чието неизпълнение или
спиране може да създаде опасност за лицата, дейностите,
вещите и
обстоятелствата, посочени вт.т. 1-4 в чл. 14, ал. lотЗУКТс.
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 нанася нето 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 работници/служители.
4.
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 действашите актове - Гражданско-процесуалння
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.

от гореизложеното в предходната т. 4 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 нанася нето на икономически
загуби
на .Балкани-Лк" ЕООД и •Лукойл
Нефтохим Бургас" АД, от неизпълнение на дългосрочни
договори, спиране или намаляване обема на
определени дейности и производства, респ.
повишаване себестойността 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 на дейностите по време на стачка 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).
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 "БАЛКАНИ-ЛК"
Бургас посочените по-долу видове минимални дейности и брой работници и служители

ЕООД-

Сервизно обслужване по :
1.

Водоснабдяване;

2.

Пароснабдяване

3.

Електроснабдяване

/парогасене/

Управление .Електрооборудване"
Цех
АВД
и
ПБ
ККр.
ГО
и
СКА
КОГ
ТСНП
НТ
.Росенец"
ПЕВН
ПАН В и
АН
ППиП
КиЛ
ЕОиЕА
Етилен
Ксилоли
СОВ
ЦПС
ИПО
РЕТ

Инсталация

РПК

ИТР
1

Дежур.
8

1
1

8
8

1
1
1

4
8
4

1
1

8
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
8
4
4
4
8
8

Редовна смяна

2
изпитатели

1

* Редовна смяна - гарантират се бройките на определените .лтодменници", съотношение 3/8 спрямо
дежурните, т.е. на 94 дежурни следва да се определят 34 подменници
Управление "Механооборудване"
Цех
АВД
ПБ
ККр.
ГО
СКА

и

ИТР
1

Дежур.
8

и

1
1

8
8

Инсталация

Редовна смяна

КОГ
ТСНП
НТ
"Росенец"
ПЕВН
ГПР
ПАНВ
и
АН
ППиП
КиЛ
ЕОиЕА
Етилен
Ксилоли
СОВ
ИПО

•

1
1

4
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1

4
3
4
4

Редовна смяна - гарантират се бройките на определените
спрямо дежурните, Т.е. на 34 дежурни следва да се определят

Общ брой работници и служители по ЕО и МО - 230 души.
Решението е ОКОНЧАТЕЛНО

Председател:

/Евгени Янев/

и подлежи на незабавно изпълнение.

Членове:

.лтодменници",

1О подменници

съотношение

3/8

