
Подписката ще се използва /показва само пред съда при необходимост 

П О Д П И С К А  /С П И С Ъ К/ 

на работниците и служителите от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ БЪЛГАРИЯ”  АД, дали съгласие за провеждане на 
безсрочна ефективна  стачка съгласно чл.11 от ЗУКТС с начало 25.03.2008 г. и с продължителност  до 
постигане на споразумение по предявените на 19.02.2008 г. стачни искания, изброени в подписката: 
1. Не по-късно от 22 февруари 2008 г., Стачният комитет и работодателят да сключат споразумение за продължаване на 
срока на действие на Колективния трудов договор, който изтече на 31 януари 2008 г. 
2. Работодателят, не по-късно от 22 февруари 2008 г. да изработи и утвърди длъжностни характеристики, които да 

съответстват на сключените индивидуални трудови договори и да не противоречат и/или заобикалят законите в 
Република България. 

3. Работодателят, не по-късно от 22 февруари 2008 г. писмено да обяви пред синдикатите и пред всички работници и 
служители на дружеството: 

a. предвидените, до 31 януари 2009 г., организационно-управленски структури - по периоди на тяхното 
реализиране; 
b. за времето до 31 януари 2009 г, периодите и сроковете, и броят на работниците и служителите - предвидени 
за масови уволнения. 
4. Работодателят, за периода от 02 ноември 2007 г. до 01 февруари 2008 г., не по-късно от 29 февруари 2008 г., да 
изплати на всички работници и служители - работили при вредни за живота и здравето условия, пълните размери на 
договорените средства за безплатната храна и/или добавките към нея. 
5. Работодателят, за периода на действие на изтеклия Колективен трудов договор, не по-късно от 29 февруари 2008 г., 
да изплати на всички работници и служители - работили при вредни за живота и здравето условия, разликите до пълните 
размери на договорените средства за безплатната храна и/или добавките към нея. 
6. Работодателят, считано от 02 ноември 2007 г., да изравни основните месечни работни заплати за извършването на 
една и съща работа, като изплати съществуващите дискриминационни парични разлики, за фактическия период на 
дискриминиране, не по-късно от 29 февруари 2008 г.  
7. Не по-късно от 03 март 2008 г., Стачният комитет и работодателят да сключат споразумение за увеличаване с 25% на 
основните месечни работни заплати, считано от 01 февруари 2008 г.. 
8. Не по-късно от 03 март 2008 г., Стачният комитет и работодателят да сключат нов Колективен трудов договор с не 
по-лоши условия от изтеклия. 
9. Работодателят, не по-късно от 20 февруари 2008 г., писмено да отговори на синдикалните писма, заведени по 
надлежния ред. 
10. Работодателят незабавно да спре „оптимизирането” на персонала, което води до влошаване на услугите – предлагани 

от дружеството и увеличаване на загубите и риска от трудови злополуки. 
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