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От "Кремиковци" АД /в неплатежоспособност/, БИК 831642523,
седалище и адрес на управление гр. София, кв. .Ботунец", п.к. 1870,
представлявано от Цветан Банков - синдик, от една страна

(предприятието)
и

от Обединена синдикална организация на КНСБ - "Кремиковци" АД,
рег. По ф.д. NQ3911/1996r. по описа на СГС, представлявано от Васил
Яначков - председател, и
Фирмена синдикална организация "Подкрепа" при "Кремиковци" АД,
рег. по ф.д. NQ 33166/1992г., представлявано от Людмил Павлов -
председател,

(синдикалните организации при предприятието)
находящи се на адрес: гр. София, кв. .Богуиец", "Кремиковци" АД,

(град/село/), улица, М, п.к тел., телекс, е-тай)

ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

Уважаеми господин Директор,

Между нас:
1.Ръководството на "Кремиковци" АД /в неплатежоспособност/

(предприятието)
и
2. Обединена синдикална организация на КНСБ - "Кремиковци" АД
и Фирмена синдикална организация "Подкрепа" при "Кремиковци"
АД

(синдикалните организации при предприятието)
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Възникна колективен трудов спор относно:
Сключването на нов Колективен трудов договор в дружеството.

Към настоящия момент, синдикалните организации, посочени по-
горе, са внесли проект за КТД, приет с решение на общо събрание на
пълномощниците на работниците и служителите от 16.02.2009г., и
съответно са проведени преговори с упълномощени представители
на работодателя и е постигнато съгласие на ниво работна група. За
да влезе в сила колективния трудов договор е необходимо от страна
на работодателя да се подпише синдика на дружеството /който
съгласно решение N2 41/О6.08.2008г. на СГС, УI - 7 състав,
представлява "Кремиковци" АД/. Позовавайки се на откритата
процедура по несъстоятелност и вменените му от закона задължения
да защитава интересите на кредиторите и масата на
несъстоятелността, както и, чепроизводството в повечето от звената
на дружеството е спряно, синдикът отказва да подпише новия КТД.
Възникна колективен трудов спор и за съжаление не можахме да
постигнем решение в рамките на непосредствените преговори между
страните.

Ето защо се обръщаме към вас с молба да дадете ход на
арбитражно производство за решаване на нашия колективен трудов
спор и определите петчленна арбитражна комисия от посочените от
нас по реда на предпочитанието ни арбитри /които ще посочим в
отделно писмо/, с оглед включването им в арбитражната комисия за
решаване на спора.

С настоящото, инициираме арбитражна процедура и се надяваме
арбитражът да се произнесе дали сключването на колективен трудов
договор в "Кремиковци" АД/в неплатежоспособност/ влиза в
противоречие със законовите разпоредби, предвид обстоятелството,
че дружеството се намира в открито производство по
несостоятелност и се договарят по-благоприятни клаузи от тези в
КТ, които ще се изплащат от масата на несъстоятелността.

(описание на предмета на спора и исканията на страните)

Имената, адресите и телефонните номера на определените ни по реда на
чл. 1, ал. 2 от ЗУКТС представители по спора са, както следва:
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1. За работодателя: Цветан Банков - синдик на дружеството, тел. за
контакт 9352112,

2. За синдикалните организации: Васил Яначков, тел. за контакт 935
3061, Людмил Павлов - тел. за контакт 935 3051

Прилагаме следните писмени документи и други материали, които
според нас са от съществено значение за решаването на спора:

1. Проект за КТД на дружеството.

2. Удостоверение за актуално състояние на "Кремиковци" АД.

Дата: 14.04.2009г.

с уважение,

За РZБОТдателя:

Цвета ,ан ~ синди
 

  За синдикалните организации:

о - п едседател на ОБСО на КНСБ - "Кремиковци" АД

Людми
"Крем и
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