СПОРАЗУМЕНИЕ
за прекратяване на ефективна стачка
Днес, ............................. г., съгласно чл. 15 от ЗУКТС и във връзка с обявена стачка, се проведе среща
между представителите на работниците и служителите и Работодателя ..................................................................
в гр. ....................................................... за непосредствени преговори за уреждане на възникналия колективен
трудов спор. На срещата присъстваха:
От страна на Стачния комитет:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

От страна на Работодателя:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

В резултат на проведените преговори страните констатират, че различията по спорните
въпроси са преодолени и е възможно да бъдат намерени взаимноизгодни решения, с оглед на
което те се споразумяват за следното:
1. Работодателят поема задължението и гарантира изплащането на пълния им размер на
трудовите възнаграждения за периода на стачните действия в срок до ............................................ г.
2. Страните се договарят, че ще подпишат Колективен трудов договор до ........................................ г.,
със следните клаузи в него:
1)

...................................................................................................................................................................................................................................................

;

2) увеличаване с 50% на основната работна заплата в дружеството;
3)

...................................................................................................................................................................................................................................................

;

4)

...................................................................................................................................................................................................................................................

;

3. Работодателят приема да не търси дисциплинарна, финансова или съдебна
отговорност на работниците и служителите за участието им в стачни действия в
рамките на процедурата по ЗУКТС.
4. Страните изразяват удовлетворение от постигнатото споразумение и декларират, че то
отговаря на интересите им и е постигнато в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки
и зачитане интересите на всяка от тях.
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5. Стачният комитет заявява, че с подписването на настоящото Стачно споразумение ще
предприеме действия за незабавно прекратяване на стачката.
6. Споразумението е изготвено в ............................ еднакви екземпляра – по един за членовете на
договарящите страни и синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в предприятието, за
Синдикалния регионален съюз в гр. ....................................................... и за Националната федерация /
синдикат ............................................................................................. на КТ „Подкрепа“, и подлежи на съвместно
оповестяване пред работниците и служителите и пред обществеността.
гр. .......................
........................... г.

.......................................................................

.......................................................................

за Работодателя

за Стачния комитет
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