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РЕШЕНИЕ
16 февруари 2011 г.
Арбитражният орган - Иван Димитров Сотиров, назначен
със Заповед NQ РД-Об/О9/О3.02.2011г. на Директора на Национален
институт за помирение и арбитраж, с участието на Протоколиста
Славка Иванова в открити заседания, проведени на 07.02.2011 г. и
11.02.2011 г., разгледа Арбитражно дело NQ 4/2011 г., образувано по
Искане на представителите на работниците и служителите от
"Холдинг БДЖ" ЕАД (Стачен комитет) за определяне на минимални
прагове за задоволително транспортно обслужване на населението
при предприемане на ефективни стачни действия по Закона за
уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКСТ).
За да се произнесе, Арбитърът взе предвид следното от
фактическа и правна страна:
1. ФАКТИЧЕСКИ

ОБСТОЯТЕЛСТВО

ПО ПРОИЗВОДСТВОТО.

Постъпило е Искане NQ 93/10 от 01.02.2011г. от Стачен
комитет (представители синдикалните организации) за откриване на
производство по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС.
Искането е допустимо,
страните се представляват
от
упълномощени представители на синдикалните организации, избран
Стачен комитет и от представляващия работодателя - инж. Пенчо
Попов, изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД.
ПО арбитражната преписка са обсъждани и са приети всички
представени от страните писмени документи, вкл. служебно
изисканите от Арбитъра 2 (две) технически експертизи.
След проведените две арбитражни заседания, спорно е
останало между страните :
1). Има ли "Холдинг БДЖ"ЕАД качеството "Превозвач" ? ;
2). Какъв да бъде часовия диапазон, в който структурите на
"Холдинг БДЖ"ЕАД да работят по смисъла на чл. 51 от Закона за
железопътния транспорт при обявяване на ефективни стачни
действия в Холдинга ?
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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 за живота и
здравето на хората и/или да причини значителни материални щети
по хипотезите на т.1-т.4 на ал. 1, чл. 14 ЗУТС.
Предвид изразените становища на страните и приетите
писмени доказателства, Арбитърът приема, че "Холдинг БДЖ" ЕАД
притежава качеството "Превозвач", съгласно Удостоверение изх. N2
20101123151323/23.11.2010r.,
правоприемник
на БДЖ-ТЯГОВ
ПОДВИЖЕН СЪСТАВ /ЛОКОМОТИВИ/ и Национален Лиценз N2 2
и Постоянен Национален Лиценз N2 3, издаден от Министерството
на транспорта.
При постановяване на настоящето арбитражно решение,
Арбитърът е длъжен да се съобрази със задължителната сила на
предходните 3 (три) решения от производствата по чл. 14, ал. 1 и ал.
3 от ЗУКТС, постановени за "БДЖ - Товарни превози" ЕООД от
07.02.2011г., за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД от 07.02.2011г.
и Решение от 14.02.2011 г. по Арбитражно дело N2 1, действащо в ДП
"Национална компания Железопътна инфраструктура".
"Холдинг БДЖ" ЕАД е превозвач по смисъла на чл. 51 от
ЗЖпТ и при стачни действия броят на обслужваните влакове е един
от елементите от обема на превозите, който трябва да е над 50 %.
Броят на влаковете е средство за покриване на производствен
капацитет - количествен критерий, заложен в закона. Вторият
елемент е изискването за качество, а именно задоволителното
транспортно обслужване на населението. В изпълнение на закона,
Арбитърът е длъжен да определи времеви периоди, през които
персоналът да работи по трудово правоотношение, в изпълнение на
ЧЛ.51 от ЭЖп'Г, В този "прозорец" се изчерпват двата критерия за
количество и качество по чл. 51 от ЗЖпТ - над 50 % от обема на
превозите
и задоволителното
транспортно
обслужване
на
населението.
Във връзка с изложеното, следва да има съответствие на
определеното работно време в "Холдинг БДЖ" ЕАД при ефективни
стачни действия с работното време, определено за другите
дружества от железопътната система, на които холдингът подава
тяга.
Воден от горното Арбитърът
РЕШИ:

1. ПРИЗНАВА за УСТАНОВЕНО, че "Холдинг БДЖ" ЕАД
притежава качеството "Превозвач" по смисъла на Закона за
железопътния транспорт (вкл., чл. 51 от ЗЖпТ).
п. УТВЪРЖДАВА График за работа на персонала на
"Холдинг БДЖ" ЕАД за изпълнение на трудовите правоотношения
на работниците и служителите при ефективни ста чни действия,
обявени едновременно или поотделно в "Холдинг БДЖ" ЕАД, в
"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, в "БДЖ - Пътнически превози"
ЕООД и в ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"
(ДП "НКЖИ"), както следва:
от 16,00 часа до 24,00 часа и от 00,00 часа до 8,00 часа, а при
закъснение на влаковете, същите да бъдат обслужвани по начин
недопускащ оставането им в пространство между гарите.
Решението е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение.

