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НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

РЕШЕНИЕ

Арбитражната комисия в арбитражно заседание на двадесет и шести
март две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕJШНA ТЕНЕВА
ЧЛЕПОВЕ:ВАЛЕНТИНАЗАРТОВА

СТОЙНА СЕРБЕЗОВА
ЕВГЕНИ ЯНЕВ

РУМЕН СИМЕОНОВ

при секретар Жасмина Саръиванова
изслуша докладването от арбитъра Веселина Тенева арбитражно дело N2 2
/2007 г. 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 9301/1/ от 19.03.2007 г. от ТР "София Изток" към СЕБ, ТР
"София" към НСФЕБ, ТР"Земляне" към НСФЕБ и ТР "Люлин" към
НСФЕБ, подписано от техните представители, относно откриване на
арбитражно производство по чл.14 от Закона за уреждане на колективните
трудови спорове /ЗУКТС/. В искането се излага от искателите, че не е
постигнато споразумение между ръководството на "Топлофикация София"
АД и Синдикалните организации при "Топлофикация София" АД и е
възникнал колективен трудов спор относно повишаване на работната
заплата, компенсиране на заплащането на труда с коефициент на инфлация
за времето от 1998г. до 2006г., като натрупаната инфлация за периода е
49,7%, за увеличаване размера на началните основни работни заплати на
база промените в новите длъжностни характеристики, индексиране на
работните заплати с коефициент на инфлация за изтеклата година, считано
от 01.01 за текущата и осигуряване на работно облекло. Предявяват искане
за образуване на арбитражно производство, с оглед определяне на
минимално необходимите дейности по смисъла на чл.14 от ЗУКТС.



Към искането са приложени следните доказателства: споразумение
за минимум дейности по ЧЛ.14 от ЗУКТС, с един брой приложение,
уведомителни писма и шест броя протоколи.

Със заповед на И2 80/14 от 23.03.2007г. на Директора на Национален
институт за помирение и арбитраж е назначена настоящата арбитражна
комисия и е определен председател. От арбитрите, които са включени в
списъка по чл.4а,ал.7,т.5 от ЗУКТС са подписани декларации за
безпристрастност, поради което арбитражната комисия е редовно
конституирана съгласно изискванията на чл. 14,ал.3 от същия закон.

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

От представените по делото протоколи се установява, че са
проведени няколко срещи между представителя на работодатели и
синдикатите през месец февруари 2007г., като от протокол от 14.03.2007 г.
е видно, че е проведена среща между представителя на работодателя
изпълнителния директор на "Топлофикация София" АД Наско Михов и
представител на стачния комитет, със запис в протокола: "след проведени
преговори страните констатираха различия и невъзможност да бъдат
намерени взаимноизгодни решения, с оглед на което не се достигна от
минимум дейности, съгласно изискванията на ЧЛ.14 от ЗУКТС".

В съдебно заседание проведено на 26.03.2007 г. присъстваха
представители на всички искатели-синдикатите и представители на
работодателя - "Топлофикация София" АД-изпълнителния директор г-н
Наско Михов, зам. Изпълнителния директор г-н Божинов и
упълномощения от изпълнителния директор на "Топлофикация" АД
директор на дирекция "Правна" Боян Терзиев-юрист. Представено е
удостоверение за актуално състояние на търговското дружество по ф. дело
И2 1084/1993 г. по описа на Софийски градски съд, доказващо
легитимност на лицата, представляващи дружеството.

В проведеното съдебно заседание страните изразиха становище по
искането на синдикатите, с което е сезирана арбитражната комисия и
направиха следното уточнение:

Заявиха, че са постигнали Споразумение за минимум дейности в
"Топлофикация София" АД, съгласно изискванията на ЧЛ.14 от ЗУКТС,
състоящо се в 13 точки, което споразумение е приложено към искането
отправено до НИПА, като заявиха, че са постигнали съгласие по
т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.7,т.8,т.9,т.10,т.11 и Т.13 от споразумението. Страните -
представителите на синдикатите и представителите на работодателя
уточниха, че не са постигнали съгласие по отношение Т.6 от
споразумението, която гласи: "Работещи съоръжения за ТЕЦ:
парогенератори и водогрейни котли /без турбогенератори, с изключение на
турбогенератор И2 5 В ТЕЦ "София Изток"/" и по т. 12 която гласи: " След
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приключване на отоплителния сезон, спиране на битово-горещо
водоснабдяване на всички потребители/ спиране на всички ТЕЦ и ВЕЦ".

Становището на представителите на синдикалните организации е, че
тези точки следва да бъдат одобрени от арбитражната комисия и следва да
останат в споразумението, тъй като отговарят на изискванията на ЧЛ.14 от
ЗУКТС. Представителите на работодателя изразяват становище, че ако
тези точки останат в споразумението им, изпълнението им би довело до
спиране дейността на генераторите, които произвеждат електрическа
енергия, с което ще се утежни финансовото положение на дружеството, ще
причинят вреди на дружеството, ще доведат до нарушаване на договора за
снабдяване с топлинна енергия на гражданите.

Приложен е към споразумението изчерпателен списък в който влизат
Министерски съвет, Министерства, държавни учреждения и ведомства,
общини на територията на гр.София, които са длъжници на
"Топлофикация София" АД, който списък е неотносим към Т.б и Т.12 от
споразумението, а към други точки от същото.

При тази фактическа обстановка арбитражната комисия приема за
установено следното:

Предмет на спора са Т.б и Т.12 от споразумението за минимум
дейности в "Топлофикация София" АД, съгласно изискванията на ЧЛ.14 от
ЗУКТС.

Налице е колективен трудов спор между синдикатите и
работодателя. Исканията на работниците не са уважени от работодателя и
те имат правната възможност по ЗУКТС да обявят стачка. ЧЛ.1 6 от ЗУКТС
изчерпателно изброява в кои свери не се допускат стачки и това са: в
системата на Министерството на отбраната, Министерството на
вътрешните работи, съдебните, прокурорските и следствените органи.
"Топлофикация София" АД, която отраслово принадлежи към
Министерство на икономиката и енергетиката не попада в забранените
сфери на цитираната разпоредба от ЗУКТС.

С предвижданията на т. 6 за спиране на работещи съоръжения на
ТЕЦ не се създават опасност за живота и здравето на гражданите, за
комунално-битовото обслужване на населението, не се нанасят
непоправими вреди върху обществено или лично имущество, не се
застрашава производството и доставката на топлоподаване и т. н., поради
което, същата не е в противоречие с разпоредбата на ЧЛ.14 от ЗУКТС и
следва да бъде одобрена от настоящата арбитражна комисия.

С т. 12 от споразумението със спирането доставката на битово -
горещо водоснабдяване след отоплителния сезон се засягат интересите на
всички потребители на топлофикацията, което може да затрудни
комунално-битовото обслужване на населението, представляващо
нарушение по Т.2 от ЧЛ.14 на ЗУКТС.
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С тези съображения арбитражната комисия приема, че не следва да
се уважи искането за одобряване на T.12 от споразумението.

Водена от горното, Арбитражната комисия

РЕШИ:

Одобрява Т.6 от споразумение за минимум дейности в
"Топлофикация София" АД, съгласно изискванията на ЧЛ.14 от ЗУКТС,
както следва:

"Работещи съоръжения за ТЕЦ: парогенератори и водогрейни котли
/без турбогенератори, с изключение на турбогенератор N2 5 в ТЕЦ "София
Изток"/" .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за одобряване на T.12 от
споразумение за минимум дейности в "Топлофикация София" АД,
съгласно изискванията на ЧЛ.14 от ЗУКТС, както следва: "След
приключване на отоплителния сезон, спиране на битово - горещо
водоснабдяване на всички потребители/ спиране на всички ТЕЦ и ОЦ"/.

Решението е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение.

Председател:
Весе

Членове:
1.Валентина Зартова. .      ....
2.СтоЙна Сербезова  
3.Евгени Янев. . . . . . . .               . . . . и "о
4.Румен Симеонов........  ... ~ ...c.. СсР е)-(.
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