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На основание чл. 4а, ал. 9, т. 1 и чл. 14, ал. 3 от Закона за уреждане на
колективните трудови спорове (обн. ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 Г., изм. дв, бр. 27 от 5
април 1991 Г., изм. ДВ, бр. 57 от 14 юли 2000 Г., изм. ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 Г., изм.
ДВ. Бр. 87 от 27 октомври 2006 Г. и във връзка с писмено искане от страна на
представителите на работниците и служителите от "Холдинг БДЖ" ЕАД за решаване на
колективен трудов спор по чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС

О ПР ЕДЕЛ Я М:

1. Да бъде открита процедура по уреждане на колективен трудов спор в "Холдинг
БДЖ" ЕАД.

2. Едноличен арбитър за решаване на спора Иван Димитров Сотиров, включен в
Списъка на арбитрите към НИПА под N2 А-14.

Определеният арбитър следва в срок до края на деня на уведомяването му да
представи в НИПА Декларация за необвързаност и независимост със страните по спора
съгласно Приложение N2 1 към чл. 19, ал. 2 от Правилата за осъществяване на
посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния
институт за помирение и арбитраж.

На основание чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС, в срока, посочен в същата разпоредба,
арбитърът да разгледа и реши колективния трудов спор по чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС по
реда на чл. 6 от ЗУКТС и в съответствие с чл. 21- 24 от Правилата за осъществяване на
посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове на
Националния институт за помирение и арбитраж.

Да се проведе заседание от арбитъра на 07.02.2011 Г., от 14.00 часа, в гр. София, ул.
"Иван Вазов", N2 3 в залата на 2-ри етаж в сградата на "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Копие от настоящата заповед да се връчи на определения арбитър и на страните
по спора.


