
до ................................................................................................, управител

в .................................................................... с ЕИК ......................................

и адр. в .............................................................................................................

ПОКАНА

чрез ............................................................................................, председател

на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“

в .................................................................... с ЕИК ......................................

от синдикални членове, работници и служители

относно искания на работниците и служителите
по чл. 3, ал. 2 от ЗУКТС

Уважаеми Г-дин УПРАВИТЕЛ,

Като  израз  на  добронамерено  желание  от  страна  на  Синдикалната  секция  на
НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ в ................................................................................................. с ЕИК ...................................... за
конструктивно  уреждане  на  повдигнати  въпроси  от  наши синдикални  членове  и  от
други работници и служители в предприятието относно трудовите и осигурителните
отношения и жизненото равнище, Ви  приканваме да пристъпим към преговори по
възникващия  колективен  трудов  спор  помежду  ни,  при  следните  искания  от  наша
страна:

1. .............................................................................................................................................................................................................................................;

2. увеличаване с 50% на основната работна заплата в дружеството;

3. .............................................................................................................................................................................................................................................;

4. .............................................................................................................................................................................................................................................;

5. сключване на Колективен трудов договор с включени горните искания.
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Определяме преговорен екип от страна на нашите синдикални членове с правомощие
да участва в преговорите и да сключи споразумение или колективен трудов договор в
горния смисъл, в следния състав:

1. ...................................................................................................................................................., длъжност ........................................................;

2. ...................................................................................................................................................., длъжност ........................................................;

3. ...................................................................................................................................................., длъжност .........................................................

Определяме  преговорният  екип  в  посочения  по-горе  състав  да  бъде  подпомаган  в
работата  си  от  следните  експерти  на  КТ „Подкрепа“ –  с  право  да  присъстват  на
всички заседания в хода на преговорите, да преглеждат относимата документация, да
съветват излъчения от наша страна преговорен екип при запазване в тайна на даваните
от тях съвети и да се изказват със съвещателен глас в рамките на преговорите:

1. ...................................................................................................................................................., позиция ............................................................;

2. ...................................................................................................................................................., позиция ............................................................;

3. ...................................................................................................................................................., позиция .............................................................

Тъй като предходната ни покана за пристъпване към преговори по реда на чл. 3, ал. 2 от
ЗУКТС, която отправихме към Вас на ………………...…… г. с Ваш вх.№….........., не беше уважена
(определеният тогава преговорен екип се яви съгласно посоченото в поканата в ………..… ч.
пред портала на завода в гр. ………………………………..…… и стоя там в продължение на 45 минути
без да бъде допуснат в предприятието – за което е съставен протокол с подписите на
присъствали  синдикални дейци и  журналисти),  определяме  този път  заседанието да
бъде проведено на на ………………...…… г. от ………..… ч. в заседателната зала на Синдикалния
регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в гр. ………………………………..…… с адрес …………………………...…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С оглед административното осигуряване на процесите – в случай, че в преговорите не
участва лично управител на .........……………………........................................................ – моля излъчените от Вас
представители да носят и да представят за прилагане към протоколната документация
издадено по надлежния ред  пълномощно в оригинал или заверено копие, от което
пълномощно да е видно, че същите имат право да преговарят от името на Работодателя
и да сключат за сметка на Работодателя Споразумение или Колективен трудов договор
по повдигнатите по-горе въпроси.

В  случай,  че  поканата  ни  за  пристъпване  към  преговори  за  разумно  уреждане  на
възникващия помежду ни  колективен трудов спор бъде повторно отклонена, ще се
принудим да пристъпим към предвидените по-нататъшни мерки за уреждане на спора
съгласно ЗУКТС – в това число – и чрез прибягване към ефективни стачни действия.

В  случай,  че  се  нуждаете  от  допълнителни  разяснения  по  настоящата  покана  или
желаете да направите насрещни конструктивни предложения, можете да се свържете с
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мен в качеството ми на председател на СС на КТ „Подкрепа“ в .................................................................,
на посочените по-долу координати:

……………..……………………………………………..……. тел. …………………………...…. e-mail ………………………………………..………..

Предварително благодаря за проявеното разбиране от Ваша страна!

………………...…… г. С УВАЖЕНИЕ: ………………………………………………………...………..

гр. ………………….. председател СС на КТ „Подкрепа“
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