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ЕВРОПЕЙСКА  
СОЦИАЛНА ХАРТА

(Извлечение)

Обн. ДВ. бр. 43 от 4 Май 2001 г.

…

Право на сключване на колективни 
трудови договори

Член 6
За да се осигури ефективното уп-

ражняване на правото на сключване 
на колективни трудови договори, до-
говарящите страни се задължават:

1. да съдействат за провеждането 
на съвместни консултации между ра-
ботниците и работодателите;

2. да съдействат, когато това е необ-
ходимо и подходящо, за създаването 
на механизъм за доброволни прегово-
ри между работодателите или органи-
зации на работодатели и организации 
на работниците с цел условията за на-
емане на работа да се определят с ко-
лективни трудови договори;

�. да съдействат за създаването и из-
ползването на подходящи процедури 
за помирение и доброволен арбитраж 
за решаване на трудовите спорове;

и признават:
4. правото на работниците и на ра-

ботодателите на колективни действия 
в случай на конфликт на интересите, 
включително и правото на стачка, като 
се спазват задълженията, които биха 
могли да произтичат от сключените 
преди това колективни договори.
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EUROPEAN  
SOCIAL CHARTER

(Extracts)

…

The right to bargain  
collectively

Art. 6
with a view to ensuring the effective 

exercise of the right to bargain collec-
tively, the Contracting Parties under-
take:

1. to promote joint consultation be-
tween workers and employers;

2. to promote, where necessary and 
appropriate, machinery for voluntary 
negotiations between employers or 
employers’ organisations and workers’ 
organisations, with a view to the regu-
lation of terms and conditions of em-
ployment by means of collective agree-
ments;

�. to promote the establishment and 
use of appropriate machinery for concil-
iation and voluntary arbitration for the 
settlement of labour disputes; 

and recognise:
4. the right of workers and employers 

to collective action in cases of conflicts 
of interest, including the right to strike, 
subject to obligations that might arise 
out of collective agreements previously 
entered into.
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