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ВЪВЕДЕНИЕ
От м. юни 2013 г. до м. декември 2015 г. Националният институт за помирение
и арбитраж изпълни проект „Разрешаване на спорове“ като Компонент 2 от проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“,
част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. Цялостното изпълнение на проекта и неговите резултати са обсъдени
на проведената през м. ноември 2015 г. Заключителна конференция, одобрени от
Надзорния съвет на НИПА на заседанието му от 15.12.2015 г. и обективирани в
специален раздел на интернет страницата на НИПА, и в Сборник материали и
Заключителен доклад.
Резултатите от проекта могат да се обобщят като изградена онлайн на интернет страницата на НИПА и тествана система за проследяване на колективни
трудови спорове, както и разработени съвместно с представители на социалните партньори консенсусни предложения за промяна на нормативната уредба по
отношение на посредничеството/помирението и арбитража като извънсъдебни
способи за уреждане на колективни трудови спорове. В окончателния доклад от
междинната оценка на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване
на условията на труд на работниците и служителите“ се съдържа положителна
оценка на постигнатите резултати на Компонент 2 „Разрешаване на спорове“,
като се посочва в заключение, че той е от голямо стратегическо значение и е
насочен към реални нужди на социалните партньори. Проектът на НИПА е посочен в доклада като пример за ефективно и ефикасно изпълнение, благодарение
на лидерството и експертизата на института, както и на прякото включване на
социалните партньори. В заключението на доклада е записано, че инструментът
за проследяване на КТС е създаден и тестван, социалните партньори предлагат и
промени в законодателството, свързани уредбата на посредничеството/помирението при уреждане на КТС. Също така е оценен и факта, че НИПА има ясна визия за капитализиране и надграждане на резултатите в посока правото на стачка,
чрез разработка на законодателни промени.
При обсъжданията на поетапното изпълнение на Компонент 2 в Надзорния
съвет на НИПА бе подчертано, че има нужда, при възможност, проектът да продължи, като предложенията за изменение и допълнение на нормативната уредба
в частта относно посредничеството и арбитража да се допълнят с разработени на
тристранна основа предложения за изменение и допълнение на ЗУКТС относно
правото на стачка и неговата реализация. В резултат НИПА разработи предложение за надграждане на Компонент 2 относно подобряване на нормативната уред3

ба на правото на стачка. Предложение в този смисъл се съдържа и в препоръките
за подобрение на изпълнението на Проекта на стратегическо и оперативно равнище, направени в доклада при междинната оценка. По конкретно в доклада се
предлага предложението за удължаване на Компонент 2 да бъде одобрено, като
координирането на удължения проект да бъде в рамките на НИПА. Направени са
и препоръки за осигуряване на швейцарска експертиза за разширяване на обхвата на работа, включително организиране на проучвателно посещение в Швейцария за изучаване на специфични детайли от механизма за уреждане на спорове,
както и за предоставяне на мнения и съвети по вече постигнатите резултати.
На 11 ноември 2016 г. между Министерството на труда и социалната политика
и Швейцарското междинно звено (Балкански институт по труда и социалната
политика), като представител на правителството на Конфедерация Швейцария, е
подписано допълнително споразумение за удължаване на проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от
Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС. С него се предвижда да бъдат изпълнен проект
„Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ от НИПА.
Съгласно разработената логическа матрица се предвижда проектът да включва изпълнението на дейности по управление на проекта, анализ на текущото състояние на нормативната уредба и позициите за нейната промяна на социалните
партньори, проучвателно посещение в Конфедерация Швейцария и разработка
на доклад за приложимостта на уредбата на разрешаване на колективни трудови
спорове и добра практика в Р България, разработка на проект за изменение и
допълнение на съществуващата нормативна уредба (ЗУКТС и други относими
актове), както и провеждане на Заключителна конференция за представяне на
резултатите.
Целта на проекта е съвместно със социалните партньори да бъдат разработени предложения за подобряване на нормативната уредба относно правото на
стачка на работниците и служителите чрез изменения и допълнения на ЗУКТС
и свързаните нормативни актове, използвайки подходящите подходи, решения
и практика на Конфедерация Швейцария, и в съответствие с международните
трудови стандарти. В хода на изпълнението на проекта се предвижда да бъде
търсено общо съгласие между социалните партньори за изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с правото на стачка. Очакваният резултат
ще бъде ЗИД на ЗУКТС, които ще съдържат съвместни предложения и алтернативни варианти на текстове относно уредбата на правото на стачка и неговата
реализация, както и предложения за изменение и допълнение на свързаната нормативна уредба. Освен Заключителна конференция в края на изпълнението на
проекта, на която се предвижда представяне на резултатите пред ръководствата
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на социалните партньори, е предвидено провеждането на три работни срещи с
цел верификация на междинните резултати пред по-широк кръг експерти и представители на социалните партньори.
Изпълнението на проекта предвижда създаването на експертна работна група
за предвидените дейности, формирана на еквивалентен принцип между експерти
на представителните организации на социалните партньори, експерт на МТСП
и експерт на НИПА. Осигурено е сътрудничество при организирането и провеждането на планираното посещение в Конфедерация Швейцария от Департамента
по труда към Държавния секретариат по икономически въпроси, изразяващо се
в подготовка за срещи с представители на министерството, на работодателски и
синдикални организации, с цел проучване на швейцарския опит в уреждането на
колективните трудови спорове и нормативната уредба и практика в областта на
правото на стачка.
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ДЕЙНОСТ 1. Управление на проекта
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Със Заповед РД-01-149/23.02.2017 г. на министъра на труда и социалната политика е създаден екип за управление на проекта, като за ръководител/управляващ
проекта е определен Владимир Бояджиев, директор на НИПА, за финансист/
счетоводител на проекта – Недьо Семов, главен счетоводител на НИПА, и за
технически изпълнител – Весела Симеонова-Кожухарова, главен специалист
„АО“ в НИПА.
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ПО ПРОЕКТА
Представителните организации на работниците и служителите, както и тези
на работодателите, определиха свои представители за участие в експертната
работна група по проекта. Министърът на труда и социалната политика също
определи представител от името на МТСП, както и директорът на НИПА – от
името на Националния институт за помирение и арбитраж. Със заповед № РД01217/29.03.2017 г. на министъра на труда и социалната политика и със заповеди на
ръководителя на проекта и директор на НИПА е формиран съставът на Експертната работна група по проекта, както следва (по азбучен ред):
1. Валентина Зартова, член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и юридически съветник в БТПП;
2. Валери Апостолов, съветник към Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ
„Подкрепа“);
3. Проф. Емил Мингов, ръководител на Инспектората на Министерството
на труда и социалната политика (МТСП),
4. Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ в Асоциация
на индустриалния капитал в България (АИКБ);
5. Проф. Любомир Стефанов, член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива (ССИ),
6. Марияна Иванова, главен експерт в Националния институт за помирение
и арбитраж (НИПА);
7. Румяна Георгиева, парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения“ в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
8. Снежана Славчева - директор „Индустриални отношения“ в Българска
стопанска камара (БСК);
9. Чавдар Христов, вицепрезидент на Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ).
Експертна работна група (ЕРГ), създадена като основен изпълнител на проек6

та за обсъждане, обобщаване и разработване на съвместни предложения от социалните партньори за подобряване на нормативната уредба, относно правото на
стачка на работниците и служителите, чрез изменения и допълнения на ЗУКТС и
свързаните с него нормативни актове, има като свои основни задачи:
1. Разработка на общ доклад за текущото състояние на основните позиции, необходимите промени и принципните предложения за подобряване на нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите, както и свързаните с това проблеми и въпроси на тяхното прилагане;
2. Обсъждане на общия доклад и формулираните предложения за изменение
и допълнение на ЗУКТС и свързаната нормативна уредба, на работна среща с
участието на социалните партньори, с цел намиране на консенсусни решения;
3. Участие в работно посещение в Конфедерация Швейцария с цел проучване на опита и добрите практики, и тяхното възможно приложение в Република
България;
4. Разработване на доклад за швейцарския опит при уреждането на колективни
трудови спорове, нормативната уредба, процедурите и участието на социалните
партньори и публичните институции в Швейцария в регулирането на правото на
стачка и неговото прилагане;
5. Обсъждане на доклада за швейцарския опит и възможностите за неговото прилагане чрез изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с
правото на стачка в Република България, на работна среща с участието на социалните партньори;
6. Изготвяне на предложения за подобряване на нормативната уредба на правото на стачка в Република България;
7. Обсъждане на предложенията за подобряване на нормативната уредба на
правото на стачка чрез изменение и допълнение на ЗУКТС на работна среща със
социалните партньори;
8. Изготвяне на окончателни предложения за подобряване на нормативната
уредба на правото на стачка в Република България и оценка на въздействието
на предложените изменения и допълнения на ЗУКТС и свързаните нормативни
актове;
9. Провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите
от проекта.
Експертната работна група по проекта проведе общо 8 заседания.
На първото, състояло се на 4 април 2017 г., бе очертана подробно рамката на
заложените в проекта дейности и времевия график за тяхното изпълнение. Бе обсъден конкретен план за действие, организацията на работата на ЕРГ, периодичността на заседанията й, както и къде те ще се провеждат. Г-н Ивелин Желязков,
представител на АИКБ, бе избран за Председател, който да ръководи заседанията на ЕРГ. Подчертани бяха важността на графика за изпълнение на дейностите
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във връзка с наваксването на времето за изпълнението им, както и значението на
докладите, тяхната структура и разпределението на задачите.
На база внесените предложения от членовете на ЕРГ и след проведен дебат,
ЕРГ се обедини около идеята, че проектът има екип за управление, който трябва
да осъществява логистиката за и при провеждането на срещите, но не възразява
заседанията да се водят от избрания председател, който да ги ръководи, обобщава и насочва работата по време на самите заседания. Прие се Правилник за организацията и дейността на експертната работна група по проекта. Членовете на
ЕРГ се задължиха да предоставят свои професионални биографии на английски
език, за да могат те да бъдат изпратени на швейцарската страна за запознаване с
професионалната компетентност на експертите с оглед на предстоящото работно
посещение в Швейцария. Всеки член на ЕРГ също така ще формулира писмено
въпроси, които да бъдат споделени между членовете на ЕРГ, на които да бъде даден отговор от страна на швейцарските експерти и въз основа на тяхното обсъждане да бъде предложен проект за програма на работното посещение. Експертите
от ЕРГ приеха да предложат основните проблеми и въпроси за обсъждане в ЕРГ,
които според тях се нуждаят от разглеждане, с цел чрез изменение и допълнение
на ЗУКТС те да бъдат решени. Въз основа на това да бъде структуриран докладът по първия етап от реализацията на проекта, както и да се разпределят задачите между отделните експерти.
На 24 април 2017 г. се проведе работна среща на Експертната работна група по
проекта (ЕРГ). ЕРГ се обедини около становището, че първоначално трябва да се
очертае позицията, да се видят проблемите, да се помисли каква концептуална
рамка ще се заложи и след това на следващия етап да се изготви доклад, който да
съдържа предложения за промяна на закона. Участниците в срещата приеха план
за действие по изготвянето на встъпителния доклад, като всеки един експерт от
работната група да напише материал, съдържащ основни принципи, необходими
промени, предложения за по добро регулиране на правото на стачка. Бе решено
за структура на доклада да се ползват предложенията на Чавдар Христов, като
изготвените текстове да се разменят между членовете на ЕРГ, като екипът за управление на проекта поема ангажимента да ги сглоби във вид, който предполага
работа по него. След дискусия по отделните предложения да се предложи първи
вариант на доклада, тъй като представянето и обсъждането на встъпителния доклад пред по-широка аудитория е планувано със срок до края на м. юни 2017 г.
На 31 май 2017 г. се проведе работна среща на Експертната работна група по
проекта (ЕРГ). След проведеното обсъждане, членовете на ЕРГ взеха решения
за съобразяване на времевия план-график на дейностите по проекта с предложението от страна на швейцарския партньор – Държавния секретариат по икономически въпроси (SECO), работното посещение в Конфедерация Швейцария да
се проведе в края на м. септември – началото на м. октомври 2017 г., а работната
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среща за обсъждане на доклада за състоянието на нормативната уредба на правото на стачка (Дейност 2.2 от проекта) със представители на социалните партньори и заинтересовани лица да се проведе на 26 – 27 юни 2017 г. След проведен
дебат по темата за цялостното изложение на проблематиката, която е засегната
в отделните доклади, членовете на ЕРГ решиха г-жа Марияна Иванова, г-жа Румяна Георгиева и г-н Чавдар Христов да обобщят встъпителния доклад на база
безспорните становища, отразени в изготвените от всички членове на ЕРГ материали, а спорните гледни точки да бъдат отделно отчетени и да бъдат обсъждани
при представянето на доклада. Предложението за Встъпителен доклад да бъде
обсъдено на следващата среща на ЕРГ.
На заседанието на експертната работна група, състояло се на 19 юни 2017 г. бе
обсъден обобщения от г-жа Марияна Иванова, г-жа Румяна Георгиева и г-н Чавдар Христов вариант на проект на встъпителен доклад в изпълнение на Дейност
2 по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“. На
вниманието на членовете на ЕРГ бе представен материал с отразените бележки,
консенсусни решения, както и съществуващите различни виждания по темата.
На срещата бе дискутиран начина, по който следва да се конструира Встъпителния доклад – дали да се започне от консенсусните становища на социалните
партньори и накрая да се отдели специално място за различните позиции и спорни проблеми или обратното. Тримата определени от ЕРГ експерти представиха
проект на Обобщен встъпителен доклад по проекта, в който са отразени изчерпателно всички становища и позиции от докладите на членовете на ЕРГ.
Според преобладаващата част от членовете на ЕРГ докладът може да послужи
за основа, върху която да се мисли и дебатира. Прието бе, че на този етап тримата
колеги, изготвили обобщения доклад, са си свършили добре работата. Повечето
от експертите приеха, че трябва да се върви към ЗИД на ЗУКТС. След проведен
дебат, с участието на всички членове на ЕРГ и на база формулираните предложения, ЕРГ взе следните решение до провеждането на работната среща за обсъждане на Встъпителния доклад със представители на социалните партньори и
заинтересовани лица да бъдат изготвени предложения с формулирани конкретни
текстове за изменения и допълнения на ЗУКТС. На предстоящото обсъждане в
края на м. юни членовете на ЕРГ да вземат решение за конкретно разпределение
на работата по заданието, а до края на м. септември 2017 г. да се проведе работна
среща за обсъждане на подготвените текстове.
На 7 септември 2017 г. се проведе заседание на ЕРГ, на което бяха разгледани
и дискутирани представените материали от членове на експертната работна група, както и въпроси, свързани с предстоящото посещение за проучване на опит в
Конфедерация Швейцария, което по последни уточнения с швейцарската страна,
ще се проведе в периода 17-20 октомври 2017 г. Ръководителят на проекта г-н
Владимир Бояджиев информира членовете на ЕРГ за договореното съчетаване
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на работното посещение в Швейцария с посещение в Международното бюро по
труда (МБТ) в Женева. Бе решено на експертите на МБТ да бъдат предоставени
преформулирани въпросите, изпратени на швейцарската страна, с уточнението,
че желаните отговори следва да касаят нормативната уредба и практиката по
уреждането на колективните трудови спорове в европейските страни.
По представените материали за изменение и допълнение на ЗУКТС бе уточнено, че е налице проект с конкретни текстове по теоретичната част на ЗУКТС,
разработени от г-жа Марияна Бъркашка и проф. Емил Мингов. Върху този проект, експертите - представители на работодателските организации, са добавили своите предложения, като двете части не се припокриват, и фактически се
е получил общ документ. Спазен е и ангажимента на г-н Чавдар Христов и г-н
Валери Апостолов за отделна разработка по вижданията на представителите на
синдикатите, като по тях има коментар, направен от г-жа Валентина Зартова. Бе
отчетено, че решенията на ЕРГ, взети на проведената срещата през м. юни, са
коректно спазени и изпълнени, като единствено предстои да бъде представена
разработка на проектна рамка на Оценка на въздействието на измененията. След
дискусия бе прието да бъде изготвен консолидиран материал, който да съдържа
действащия ЗУКТС, както и двата варианта на предложенията за изменения и
допълнения на ЗУКТС.
На 18 септември 2017 г. Експертната работна група по проекта проведе заседание, като продължение на дебата от предходното. На заседанието бе обсъдено
внесеното от г-н Валери Апостолов становище по представените в консолидиран
вариант предложения за изменения и допълнения в ЗУКТС, както и нанесените
корекции в текстовете на законопроекта от г-жа Валентина Зартова. След обстоен
дебат членовете на ЕРГ изразиха несъгласие по предложенията, изразени в становището на г-н Валери Апостолов, но приеха някои корекции в допълнение по
варианта, обсъждан като предложения на г-жа Марияна Бъркашка и проф. Емил
Мингов, както и на представителите на работодателите. Бе обсъден и периодът
на провеждане на срещата за представяне на вариантите на ЗИД на ЗУКТС пред
по-широка аудитория, като бе решено тя да се проведе на 27 – 28 септември 2017 г
На 7 ноември 2017 г., се проведе заключителната работна среща на Експертната работна група по проекта (ЕРГ), на която се взеха решения за вида и съдържанието на заключителните материали, представляващи резултата от изпълнението
на проекта, като се определи съдържанието на брошурата, която да бъде предоставена на поканените участниците в заключителната конференция по проекта.
Обсъдени бяха и организацията, дневния ред и представянето на материалите по
проекта на предстоящата заключителна конференция. Въпреки липсата на изцяло консенсусно подкрепен материал на проект на ЗИД на ЗУКТС, експертите от
работната група се обединиха около извода, че работата и разработените материали по проекта съдържат основата за един законодателен процес.
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Приложение.

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА (ЕРГ) ПО КОМПОНЕНТ 2 „ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА“
Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Експертната Работна Група (ЕРГ) по проекта, съставена на трипартитен принцип с участието на
представители на социалните партньори, МТСП и НИПА.
Чл.2. (1) Експертната работна група се състои от 9 експерти – по един от
МТСП и НИПА, и по един от седемте представителни на национално равнище
организации на работниците и служителите, и на работодателите.
(2) Представителят на МТСП се определя от министъра на труда и социалната политика, на НИПА – от директора на института, а на представителните на
национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите – съответно от националните им ръководни органи.
Чл.3. Експертната работна група има за цел да разработи, обсъди и обобщи
съвместни предложения за подобряване на нормативната уредба, относно правото на стачка на работниците и служителите, чрез изменения и допълнения на
ЗУКТС и свързаните с него нормативни актове.
Чл.4. (1) Заседанията на Експертната работна група се свикват от ръководителя на проекта и се ръководят от избраният за председател на ЕРГ, като участниците се уведомяват не по-късно от 3 (три) дни преди деня на заседанието.
(2) Материалите за заседанията на Експертната работна група, в случай че
има такива за съгласуване между членовете й, се изпращат до тях в срока по
предходната алинея.
Чл.5. На своето първо заседание, Експертната работна група приема Правилник за организацията на дейността си по проекта.
Чл.6. На заседанията на Експертната работна група се обсъждат всички становища и предложения на участниците, като членовете й задължително ги представят в писмен вид, с приложени мотиви към същите.
Чл.7. (1). За всяко заседание на Експертната работна група се води аудиозапис и протокол от техническия изпълнител по проекта. В протокола се отразява
присъствието на членовете на ЕРГ, както и подробно се описват проведените
обсъждания, консенсусни становища и разногласия.
(2). Протоколът от заседанията на Експертната работна група се подписва от
всички присъствали на заседанието.
Чл.8. След приключването на отделните етапи съгласно план-графика на
дейностите по проекта, както и след окончателно приключване на работата си
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по подготовката на предложения за изменения и допълнения на ЗУКТС и свързаните с него нормативни актове, ЕРГ изготвя и представя на ръководителя на
проекта обобщен съвместен доклад.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник е приет на първото заседание на Експертната работна група по проекта на 04 април 2017 г. и влиза в сила от датата на приемането
му.
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ДЕЙНОСТ 2. Разработка на Встъпителен доклад,
представяне и обсъждане с представители на
социалните партньори и заинтересовани лица
В този раздел е представен Обобщения встъпителен доклад на експертната
работна група, докладите на експертите, както и дискусията, състояла се при обсъждането на доклада и по време на проведената работна среща с представители
на социалните партньори и заинтересовани лица, състояла се в гр. Пловдив на
26-27 юни 2017 г.
Основната цел на доклада е да се идентифицират проблемните области и необходимите промени за усъвършенстване на нормативната уредба на правото на
стачка, за да бъдат изготвени предложения с формулирани конкретни текстове
за изменения и допълнения на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Участие в работната среща в гр. Пловдив взеха експерти от националнопредставителните организации на работниците и служителите, представители на
работодателските организации, Министерство на труда и социалната политика и
членове на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.
В хода на дискусиите бяха направени бележки по проекта на Встъпителен
доклад и бяха изразени становища от отделните експерти. Членовете на ЕРГ разпределиха своята работа по заданието за формулиране на конкретни текстове за
изменение и допълнение на ЗУКТС. Участниците в дискусията бяха единодушни, че проектът дава възможност на социалните партньори да дадат своя принос
за усъвършенстването на нормативната уредба.
Приложение.
ОБОБЩЕН ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД
в изпълнение на Дейност 2, поддейност 2.1 по компонент 2 „Подобряване на
нормативната уредба на правото на стачка“ от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“
в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ от „Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на
разширения Европейски съюз“
София, 28 юни 2017 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с протоколно решение на експертната работна група (ЕРГ) № 03/31.05.2017 г. На подготвителна среща работната група по изготвянето на Обобщения доклад възприе предварителната
негова структура.
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В съответствие с нея и направено разпределение, докладът бе разработен и в
този вид се представя на експертната работна група. На работната среща с участието на експерти на социалните партньори и МТСП, състояла се в гр. Пловдив
на 26-27 юни, докладът беше представен, обсъден и дискутиран, като в него бяха
отразени някои корекции и уточнения.
Изложението има за цел да обобщи и представи позициите на експертите на
социалните партньори по проблемите в нормативната уредба, свързана с правото
на стачка и на тази база да представи предложенията на експертите в ЕРГ.
Възприетият подход за обобщение отговаря в пълна степен и на темата на
доклада: „Текущо състояние на основните позиции. Необходими промени и
принципни предложения за подобряване на нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите, както и свързаните с това
проблеми и въпроси на тяхното прилагане.”
Стремежът на работната група, съгласно посоченото решение от протокол №
03/31.05.2017 г., е в доклада да намерят място в най-общ вид онези въпроси, по които има единни, безспорни виждания, свързани с подобряване на правната уредба
на правото на стачка, като същевременно в отделна структурна единица се откроят
спорните въпроси. В този план изходните персонални експертни разработки са:
-- обобщени, без излишни повторения и обяснения;
-- основен източник и съдържимо на встъпителния доклад, разбиран като възможно единение на отделните експертни становища.
І.
Нормативна уредба, преглед на състоянието й, необходимост от изменение
и допълнение
В докладите на експертите (приложени към настоящи обобщен, встъпителен
доклад – само на български език), се съдържат общи за всички виждания, относно състоянието на нормативната уредба на правото на стачка. Единно е мнението, че тя чрез Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)
е продукт на конкретна обществено икономическа обстановка в периода 19891990 г., която в значителна степен се отличава от съвременната обществено-политическа, икономическа и социална ситуация в страната. Законът е приет при
действието на отменената Конституция, като близо година след приемането му е
приета и новата, действащата Конституция на Р България.
1. На първо място се поставя Законът за уреждане на колективните трудови
спорове, като основен закон, който урежда подготовката и провеждането на стачка.
2. Една част от експертите сочат Конституцията на Република България (КРБ),
като източник на правна уредба за правото на стачка.
2.1. Така например, изчерпателно в доклада на един от експертите са упоменати редица текстове от Конституцията на Р България, които той свързва с правото
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на стачка - чл.16, чл.48, чл.51 от нея. В този доклад е застъпено становището, че
ЗУКТС е законът, към който насочва чл.50 КРБ, с оглед условията и реда за провеждане на стачката. Пак там са упоменати и основните международни източници, в които правото на стачка е уредено и които са ратифицирани от България.
2.2. Според доклада на друг експерт „Ограничаването на характера на колективните трудови спорове (КТС), до колективните икономически и социални интереси на работниците и служителите, така както е залегнало в КРБ, предполага,
че никой друг спор, извън обхвата на изрично посочените, не може да се разглежда като КТС, респективно КРБ ограничава и правото на стачка в същия обхват.”
2.3. В един единствен доклад е застъпено разбирането, че от материална страна, правото на стачка е уредено изрично в КРБ, а в отделен закон следва да се
уредят само условията и редът за провеждането й, но това не е ЗУКТС. Според
него, изводът произтича от текста на чл.50 КРБ.
3. Отчита се определено развитие на нормативната уредба (основно на
ЗУКТС), като акцентът се поставя върху онези от тях, които са свързани със
създаването на Националния институт за помирение и арбитраж, вкл. и върху
подзаконовата нормативна уредба, свързана с приложението на ЗУКТС.
4. Само в два от докладите вниманието се насочва към Кодекса на труда, а
в един и към Закона за държавния служител, вкл. и към отсъствието на правна
уредба в него на колективно договаряне, като основна предпоставка за възникване на колективен трудов спор.
Личи, като цяло, както от раздела за нормативната уредба, така и от следващите раздели на докладите, че съществуващите правни норми и историята на
появата и развитието им, основно ЗУКТС, се познават отлично.
Всички експерти отчитат необходимостта от изменения и допълнения в съществуващата (към момента) правна уредба на стачката.
ІІ.
Общи виждания на отделните експерти по конкретни проблеми на действащата нормативна уредба и посоки за тяхното изменение и допълнение
Ще отбележим изпреварващо, че няма пълно съвпадение по конкретните въпроси в отделните експертни доклади. В едни от тях са отбелязани едни, в други
- други конкретни проблеми, като във всички тях има единно виждане по групи
въпроси, например по понятието за колективен трудов спор, по редица въпроси, свързани с организацията и подготовката на стачка и други. Тоест, по принцип в тях вниманието е насочено към определени групи въпроси от предмета на
ЗУКТС.
Повечето от експертите на социалните партньори са единодушни, че в ЗУКТС
при нормативната регламентация на процедурите следва да се регламентират
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следните принципи:
-- принцип на равнопоставеност на страните - наличие на симетрични
(аналогични) възможности за действия на всяка от страните, насочени към защита на интересите им;
-- принцип на коректност, откритост и предвидимост - спазване на морално-етичните норми на поведение в процедурата и сроковете, и изключване на
елемента „изненада“;
-- принцип на зачитане на интересите на всяка от страните;
-- наличие на законови гаранции за спазването на регламентираните задължения на всяка от страните.
Като цяло, обаче, те отчитат необходимостта от възприемане на набор от
принципи, върху които следва да се опира правната уредба на правото на стачка.
ІІ.А
Идентифициране на проблемните области и необходимите промени в
нормативната уредба на правото на стачка в България
В тази част са отразени общите виждания на експертите от ЕРГ по конкретни
проблеми на действащата нормативна уредба, както и посоката за тяхното изменение и допълнение. Категорично съгласие между експертите от ЕРГ е налице
по следните въпроси:
1. Експертите на социалните партньори са единодушни, че предложенията за
усъвършенстване на нормативната уредба са мотивирани от факта, че ЗУКТС
е един от малко прилаганите нормативни актове, макар да е един от първите
закони, приети в началото на 1990 г. и е един от стабилните нормативни актове
- променян само шест пъти за изтеклите 27 години. Това в никакъв случай не
означава, че законът е съвършен и отговаря на днешните очаквания на обществото. По-скоро обратното - законът съдържа редица непълноти, тъй като новите
обществени реалности предполагат възникване на различни по вид и мащаб КТС
в страната, респ. – често прилагане на нормите на ЗУКТС.
Проблемът трябва да се търси в твърде общата регламентация на правоотношенията, разписани в закона и липсата на достатъчно яснота,
детайлизация и конкретизация в нормативните процедури. Това, създава
несигурност, предпазливост и дори страх при предприемането на действия по
решаването на КТС. Към изтъкнатото следва да се добави и фактът на сравнително бедната съдебна практика и на практиката на доброволния арбитраж по
материята на КТС.
Поради изложените аргументи, експертите на социалните партньори в ЕРГ
по проекта са единодушни, че предложенията за изменение и допълнение на
ЗУКТС следва да бъдат насочени най-вече към внасяне на по-голяма яснота,
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конкретизация и детайлизация на процедурите свързани с уреждане КТС предшестващи стачката, както и регламентацията, касаеща процедурата,
свързана със стачката, при спазване на посочените в Раздел II от настоящия
Встъпителен доклад принципи.
2. Единодушие е налице и по необходимостта от легално дефиниране на понятието „колективен трудов спор“ и разграничаване на КТС на „спорове за
права“ и „спорове за интереси“. Тъй като понятието „колективен трудов спор“
стои в основата на цялата правна уредба в ЗУКТС, би следвало то да бъде ясно
формулирано в закона, а не да се извежда по пътя на тълкуването, което създава
възможност за редица неясноти и спорове.
3. Консенсусно е мнението, че в закона следва да се определи точно моментът на възникване на КТС. По този начин биха се избегнали обичайните противоречия между страните, относно началото на спора, като се изясни кога приключват обикновените преговори между страните и кога започва спорът. Ако при
възникване на КТС и предявяване на искане пред работодателя, копие от същите
искания бъдат представени пред НИПА и това бъде изрично регламентирано в
ЗУКТС, то моментът на възникване на КТС би бил ясно определим.
4. Експертите споделят виждането, че е необходимо действащата нормативна
уредба да се допълни и прецизира, относно регламентацията на колективните трудови спорове и стачките на неуредените сега равнища - секторно, териториално, национално, на които тя фактически се осъществява. Следва в ЗУКТС да
се предвидят условия и ред за провеждане на стачката на тези равнища. Факт е,
че законът не забранява провеждането на отрасловите и браншови стачки, но при
действащото законодателство, за да бъдат законно обявена и проведена стачката,
следва да бъде спазена процедурата, очертана в закона, която е уредена на ниво
предприятие и поделение, а липсва такава на ниво отрасъл и бранш.
5. Единодушие има и по отношение на факта, че стачката представлява действие, характеризиращо се със стриктно определени особености. Правото на стачка
принадлежи на определена категория лица - работниците и служителите. Стачката представлява спиране на работата, когато са изпълнени стриктно определени законови изисквания. Тя трябва да се разграничава от други форми
на групов натиск, каквито са напр. демонстрациите, събранията, митингите и пр., но с които често се бърка. Подобно объркване може да доведе до
нарушения на закона и увеличаване на общественото напрежение. В ЗУКТС е
важно да се направи изрично разграничение между стачката и други групови
мероприятия.
6. Общо е мнението на експертите, че приетите от НС на НИПА, въз основа на
ЗУКТС, Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж, следва
да се инкорпорират в закона, а не тези процедури да се разписват в подзаконовата нормативна уредба.
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ІІ.Б
Общи виждания на експертите от ЕРГ по конкретни проблеми на действащата нормативна уредба и посоки за тяхното изменение и допълнение
Към момента, по правната уредба на процедурите по посредничество и арбитраж социалните партньори са единодушни, че същата е непълна и несъвършена, което до голяма степен обуславя рядкото и непълноценно им използване.
Именно несъвършената и схематична законова регламентация, ведно с липсата
на традиции в областта на доброволното уреждане на КТС, се явяват сериозна
пречка за доброволното им разрешаване при новите икономически и социални
реалности, като бъдат избегнати скъпите и продължителни съдебни процедури.
Развитието на социалния диалог във всичките му форми е в пряка зависимост
не само от обективни фактори – икономически, социални и др., но и от волята
на социалните партньори. Социалните партньори са единни в позицията си при
предишния етап на проекта, че важна роля за постигане на резултати в социалното сътрудничество има нормативната уредба, нормативните рамки за функциониране на социалния диалог на различните нива. Колкото по-конкретен, по-ясен
и точен е регламентът за структуриране и функции на институциите на този диалог и на процедурите за разрешаване на КТС, толкова по-добри резултати биха
могли да се очакват за всички участници в него и за обществото като цяло.
От заключителния доклад по първия етап от проекта - „Предложения за
усъвършенстване на нормативната уредба за уреждане на колективни трудови
спорове чрез посредничество и арбитраж и развитие на дейността на НИПА“,
стана ясно, че участниците в социалния диалог са категорични, относно необходимостта от изменения и допълнения в ЗУКТС, които да допринесат за по-голямата ефективност на посредничеството и арбитража и за по-съдържателната и
по-детайлно регламентирана дейност на НИПА, като бъде включена изрично в
закона и информационната функция на института за събиране, съхраняване и анализиране на информацията за колективното трудово договаряне в
страната. Тези предложения имат изключително важно значение и са свързани
и с подобряването на нормативната уредба на правото на стачка – като надграждане на проекта. Експертите в ЕРГ са постигнали консенсус по следните важни
въпроси, които да намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:
1. Необходимо е навсякъде в ЗУКТС като субекти, спрямо които законът се
прилага, да бъдат посочени и служителите, в съответствие с чл.50, ал.1 от КТ,
съгласно който КТД урежда трудови и осигурителни отношения на работниците
и служителите.
2. Експертите в ЕРГ констатират, че философията на действащия към момента ЗУКТС е подчинена на идеята за уреждане на КТС с отделен работодател.
Експертите изразяват своята обща позиция, че социалната практика изис18

ква уреждане на КТС на всички равнища – отраслово, браншово, общинско
и национално. За целта е нужна изрична нова уредба, отчитаща спецификата на
тези видове спорове.
3. Експертите са на мнение, че в ЗУКТС следва ясно да се дефинира предмета на КТС. Спорният предмет по действащия ЗУКТС повдига важни концептуални въпроси – напр. дали са предмет на уреждане всички видове КТС (правни
и неправни).
4. Не малко въпроси предизвикват и предвидените в закона начини и способи
за уреждане на КТС. Експертите са единодушни, че философията, на която следва да е подчинена законовата регламентация за уреждане на КТС е разглеждането на стачката като крайно средство за уреждане на спора. Доброволните способи са и следва да са предпочитаният начин, по който следва да бъде постигнат
социален мир. Те винаги са много по-успешни, отколкото резултатите от която и
да е „война“ между социалните партньори. В тази връзка следва да се отбележи
консенсусното разбиране на експертите, че в ЗУКТС следва да се разграничи
процедурата по посредничество от процедурата по помирение. Експертите в
ЕРГ предлагат да се внесе изменение в ЗУКТС, с което ясно се регламентира,
че посредничеството се осъществява изцяло от синдикалните и работодателските организации по свободно договорена от тях, в съответствие със
закона, процедура - в споразумение или в КТД, а помирителните процедури
да бъдат изрично възложени от закона на НИПА. Експертите са единодушни,
че между посредничеството и помирението има същностни различия, които не
позволяват употребата на тези правни институти като синоними. Тъй като терминът „помирение“ фигурира в самото наименование на НИПА, логично е то да
се осъществява именно от него.
5. В съответствие с предходната т.4, в ЗУКТС следва ясно да се регламентира правното положение на помирителя, като изрично се посочи в закона, че
помирителят е служител на НИПА, назначен от директора на института,
след одобрение от Надзорния съвет. По този начин ще се отговори на желанието на социалните партньори разходите по помирителните процедури да не са за
сметка на страните по спора, а да се поемат изцяло от държавата, като в случая
помирителните процедури ще бъдат изцяло за сметка на утвърдения бюджет на НИПА. Освен това, по този начин помирителите ще бъдат равно отдалечени от страните по КТС, което ще създаде доверие към тяхната обективност и
безпристрастност. Така ще намери решение и въпросът за статута на помирителя
– възнаграждение, отпуски и т.н.
6. Експертите в ЕРГ считат за наложително в ЗУКТС да бъде уредено изрично
арбитражното производство, като бъдат разписани изрично арбитражните
процедури. Експертите установиха също така, че липсва законова регламентация, относно характера на споровете, които могат да бъдат предмет на арбитраж
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пред НИПА. Единодушно е виждането, че в ЗУКТС следва да се предвиди възможност споровете по изпълнението и тълкуването на КТД да бъдат включени в правомощията на НИПА, тъй като са пряко свързани с предмета на
дейност на института и е логично тези спорове да се разглеждат от арбитража към НИПА.
7. Експертите са категорични в разбирането си, че ЗУКТС следва да съдържа
разпоредба, регламентираща начина на определяне на възнагражденията на
арбитрите в арбитражните производства пред НИПА.
8. Необходимо е в ЗУКТС да се отмени § 2, ал.3 от Допълнителните разпоредби, тъй като посоченият в него Указ № 56 отдавна е отменен, а понятието „предприятие“, включващо и заведение, обект и др. под. е регламентирано
в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ.
9. Предлага се да бъде преразгледана административно наказателната
отговорност по глава пета от ЗУКТС. В сегашните си размери глобите са
определени през 2006 год. и вече нямат необходимия превантивен ефект, нито
съответстват на размера на щетата, която някоя от страните по КТС може да понесе, вследствие нарушението на ЗУКТС.
ІІІ.
Различия в експертните становища по конкретни въпроси от правната
уредба.
В тази част се съдържат конкретно изведени различни от общите виждания,
отразени в докладите на един или няколко експерти.
ІІІ.1. Основното различие е свързано с мястото и ролята на чл.50 от Конституцията на Р България, като текст, върху който следва да се опира бъдещата работа по усъвършенстване на правната уредба на правото на стачка. Това
различие е застъпено в очертаната в доклада на представителя на КНСБ Ч. Христов картина. Той счита, че съсредоточаването на вниманието в колективните
трудови спорове, респ. ЗУКТС и подчиненото на тях разглеждане на правната
уредба на стачката, като способ за решаването им е необосновано и погрешно.
В тази връзка и с оглед темата на проекта той поставя два въпроса:
1. Дали „Подобряване на нормативната уредба“ означава усъвършенстване
на съществуващата или създаване на принципно нова?
2. “Подобряване...“ - спрямо какво? Спрямо действащия ЗУКТС или спрямо
Конституционното право на стачка (чл.50 Конституцията на Р България)?
След редица разсъждения и изводи, той очертава основните посоки, в които
трябва да се реализират усилията по темата на проекта. Според него:
1. Условията и реда за реализация на конституционното право на стачка
следва да се уредят изрично и самостоятелно:
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-- чрез отделен закон, т.е. извън ЗУКТС или
-- чрез ЗУКТС, като неговият предмет се измени, както следва:
а) да определя условията и реда, по които се упражнява конституционното
право на стачка, обвързано с характеристиките от чл.50 КРБ, т.е. необвързано
с неопределеното, като съдържание, словосъчетание «колективен трудов спор»;
б) да установява реда за уреждане на КТС между работници и работодатели
по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище,
включително и с работодатели чуждестранни или смесени фирми или предприятия на територията на страната, както и български предприятия в чужбина.
Ч. Христов насочва и вниманието към потребност от комплексен подход при
уреждане на условията и реда за провеждане на стачка, като се направи връзка и
с други материални и процесуални норми.
Противоположно мнение извличаме от доклада на И. Желязков, според който „Ограничаването на характера на КТС, до колективните икономически и
социални интереси на работниците и служителите, така както е залегнало
в КРБ, предполага, че никой друг спор, извън обхвата на изрично посочените
не може да се разглежда като КТС, респективно КРБ ограничава и правото
на стачка в същия обхват.”
Нещо повече, според И. Желязков „Евентуалните несъгласия с подобно
„тясно” тълкуване не могат да намерят адекватна опора в нормите на
КРБ.” Това негово съждение определено не съвпада и е противоположно на мнението на Ч. Христов.
Останалите експерти в лицето на В. Зартова, д-р В. Апостолов, проф. Е. Мингов, проф. Л. Стефанов, М. Бъркашка, Р. Георгиева, С. Славчева насочват вниманието си основно към усъвършенстване на ЗУКТС, като в центъра на
техните виждания стоят редица въпроси, свързани със словосъчетанието
„колективен трудов спор”, регламентиране на непълноти в ЗУКТС (срокове, процедури и т. н.), които сега се уредени незадоволително и непълно,
вкл. възможност за провеждане на стачка на различни равнища, освен на
равнището на конкретно предприятие.
ІІІ.2. Други констатирани различия – най-вече при експертите – представители на работодателите, са следните:
1. Експертите В. Зартова, И. Желязков, Р. Георгиева и С. Славчева - представители на работодателските организации в ЕРГ, в по-голямата си част, са изразили
виждането, че липсва яснота в ЗУКТС, относно това колко работници и служители следва да бъдат налице, за да може да възникне колективен трудов спор.
Неприемливо за тях е обявяването на стачка с обикновено мнозинство от участвалите в гласуването, както и обявяването на стачка от отделни категории работници. Мотивите им за подобно виждане се свеждат до това, че стачката следва
да се провежда само при достатъчно широка подкрепа и солидарност между ра21

ботещите за предприемането на този подход. Поставят въпроса за справедливо
изчисляване на обикновеното мнозинство при вземане на решението за стачка,
като не се вземат предвид работниците и служителите, които към момента на
вземане на решението са в отпуск или в командировка.
2. Проф. Мингов изразява позиция, че лаконичната правна уредба в действащия ЗУКТС на видовете стачки повдига твърде много въпроси, по които има
законови празноти, относно спецификата на всяка една стачка. Ето защо, според
него, следва да бъдат дефинирани и по-подробно разписани в закона правила
за провеждането на различните видове стачки. Той поставя също така важния
въпрос за регламентиране на срок за предявяване на иск за незаконността на
стачката.
3. Експертите на работодателските организации - В. Зартова, И. Желязков, Р.
Георгиева и С. Славчева - се обединяват около виждането си за локаута, като
считат че работодателят следва да има право на локаут при същите изисквания,
при които работниците и служителите имат право на стачка. В това свое виждане
експертите на работодателските организации в ЕРГ се позовават на чл.6, ал.4 от
Европейската социална харта, в който се признава, „правото на работещите и на
работодателите да предприемат колективни действия в случай на конфликт на
интереси“.
В заключение може да се направи изводът, че докладите на експертите
(приложени към настоящия обобщен встъпителен доклад), съдържат общи за
всички виждания, относно състоянието на нормативната уредба на правото
на стачка. Единно е мнението, че тя чрез Закона за уреждане на колективните
трудови спорове (ЗУКТС) е създадена и е продукт на конкретна общественоикономическа обстановка в периода 1989-1990 г., която в значителна степен се
отличава от съвременната обществено-политическа, икономическа и социална
ситуация в страната. Законът е приет при действието на отменената Конституция, като близо година след приемането му е приета и новата, действащата Конституция на Р България.
Всички експерти отчитат необходимостта от изменения и допълнения в съществуващата (към момента) правна уредба на стачката.
ПРИЛОЖЕНИЯ (за българския вариант на доклада):
Експертни доклади на всички членове на ЕРГ
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ДОКЛАД
Валери Апостолов, д-р по икономика, съветник в КТ „ПОДКРЕПА“
Текущо състояние и необходими промени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
Разпадането на тоталитарното управление създава възможност за развитие
на съвременните индустриални отношения у нас. В началото на прехода протичащите бурни икономически социални и политически процеси са съпроводени от голяма стачна вълна. Закона за уреждане на колективни трудови спорове/
ЗУКТС/, обнародван в ДВ 21 от 13.03.1990г. бе създаден за да отговори на
икономическите, социални и политически условия в началото на прехода като
създаде законова регламентация на колективните трудови спорове/КТС/.
Понятието „спор“ е „Словесно разискване, в което всеки отстоява различно
мнение“, понятието „конфликт“ е „Сблъсък на интереси…..“, както се вижда
тези две понятия не са достатъчно разграничени. Именно защото двете понятия
са много близки в индустриалните отношения се използва „трудов спор“, този
термин отговаря по-пълно на индустриалните отношения и тяхното разбиране за
взаимодействие между страните за разрешаване на проблемите които възникват
във връзка със защитата на трудовите, икономическите и социални интереси.
Легална дефиниция на колективни трудови спорове в ЗУКТС няма. Трудовия спор се характеризира и като социални размирици и като трудови конфликти, а в някой случаи и като обикновени различия или разногласия. Закона
ги определя като спорове между работниците и служителите и работодателя по
въпросите на трудовите и осигурителни отношения и на жизненото равнище /
чл.1,ал.(1) ЗУКТС/. Разсъждавайки над това определение откриваме два основни
компонента :
1. Страни в колективния трудов спор:
2. Съдържание на колективния трудов спор.
По отношение на страните по колективния трудов спор това са работниците и
служителите по индивидуално трудово правоотношение от една страна и работодателя от друга. Нашето законодателство не съдържа специални изисквания
за това какъв да бъде броя или процента на работниците и служителите които
изразяват несъгласие с работодателя за да се счита че е възникнал колективен
трудов спор.
По отношение на съдържанието на колективния трудов спор това може да
бъде някакво противоречие, разногласие, различие или несъгласие по въпросите
на трудовите и непосредствено свързани с тях осигурителни отношения или на
жизненото равнище.
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ЗУКТС определя началото на колективния трудов спор с предаването на писмено искане от работниците или служителите /чл.3, ал.(2) ЗУКТС/. Закона няма
изискване към формата и съдържанието, което означава че работодателя може и
да не прецени или разбере правилно исканията на работниците и служителите
ако на са формулирани ясно и еднозначно.
В редица държави съществуват различия по отношение на това дали колективните трудови спорове са за права „правни“ – такива които възникват по въпроси уредни в действащото законодателство, в подзаконови нормативни актове,
вътрешни актове на предприятието или в колективни трудови договори. Когато
работодателя не се съобразява с тях или ги тълкува по такъв начин който не се
приема от работниците и служителите или откаже да води колективни преговори, както и ако не е разработил вътрешна нормативна уредба.
Колективните трудови спорове могат да бъдат и „неправни“ –това са всички
онези КТС които възникват по повод воденето на преговори както за сключване
на нов Колективен трудов договор, така и при изменение и допълнение на съществуващ или най-общо това са КТС за интереси.
Около Колективния трудов спор е изграден и функционира ЗУКТС, което изисква добро познаване на същността и природата му. Необходимо е с оглед избягване на възможността за различно тълкуване да се създаде ясна и еднозначна дефиниция на понятието КТС. Закона се нуждае от легална дефиниция
която да очертае от една страна общата рамка на Колективния трудов спор, а от
друга да разграничи споровете за права от тези за интереси.
Много важно е да бъде правилно определен началния момент/ момента на възникване на колективния трудов спор/. Необходимо е в закона да има изискване
към формата и съдържанието в която работниците и служителите изразяват
своите искания.
Общ принцип при уреждането на КТС са непосредствените преговори между страните. ЗУКТС/чл.3,ал.1/ предвижда свобода на страните по отношение на
определянето на процедура. Би следвало обаче в закона да се предвидят минимални дейности за създаването и протичането на ефективно взаимодействие.
Така например би могло да се определят следните за страните задължителни
дейности като : определянето на ден, час и място за провеждането на преговорите, както и продължителност и начин на провеждане на преговорите.
При непостигане на съгласие в хода на непосредствените преговори, по въпросите предмет на спора всяка от страните може да потърси съдействие както
от синдикални или работодателски организации, така и от Националния институт за помирение и арбитраж/ ЗУКТС чл.4, ал.1/. Важно е да се има предвид,
че в закона няма ясни критерии по които може безпогрешно да се различи
помирението от посредничеството. Текста на закона не прави разграничаване
на двете процедури. На следващо място възниква и въпроса трябва ли и двете
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процедури да са ангажимент на НИПА?
Практично и работещо би било закона да създаде възможност за разделяне
на процедурите. Синдикатите и работодателите имат ангажимент и е в техен
интерес да осъществяват процедурите по посредничество.
НИПА като орган на министъра на труда следва да се занимава с процедурите по помирение.
За търсенето на приемливо решение на възникнал колективен трудов спор,
при неговото доброволно уреждане след като са изчерпани всички други възможности, страните могат да пожелаят техния КТС да бъде разгледан по реда на
трудовия арбитраж.
Арбитражната процедура у нас се осъществява от страна която няма статут
на правораздавателен орган, но закона я оправомощава да постанови решение с
което да реши спора по същество.
Арбитража има две основни форми -доброволен и задължителен. Доброволен
е арбитража когато неговото съществуване е инициирано от страните. Доброволния арбитраж за разрешаване на възникнал КТС не е задължителна процедура.
Закона предвижда да може да се приложи ако страните имат писмено съгласие за
това /ЗУКТС чл.5, ал.4/.
Задължителния арбитраж в Европа е бил широко прилаган между двете световни войни, той се прилага широко в развиващите се страни, където няма равновесие между работодатели и синдикати. Като цяло обаче задължителния арбитраж се явява пречка при усъвършенстване на индустриалните отношения и
колективното договаряне.
Необходимо е ЗУКТС ясно да разграничи доброволния от задължителен арбитраж. Задължителния арбитраж трябва да определи онези задължителни минимални дейности по време на стачка, чието неизпълнение или спиране може да
доведе опасност съгласно изискванията на чл.14,ал.1 /ЗУКТС/. Задължителния
арбитраж за установяване на минималните дейности следва да бъде безплатен
за страните.
В заключение може да се направи обобщение че е необходима промяна на
правната уредба касаеща уреждане на колективни трудови спорове чрез приемането на изменения и допълнения в ЗУКТС в следната посока:
99Необходимо e създаването на легална дефиниция на колективен трудов
спор, спорове за интереси и спорове за права
99Ясно регламентиране на началния момент/момента на възникване на КТС/
99Критерии за разграничаване на процедурите – посредничество и помирение.
99Регламентация за свободно организация на посредничеството на двустранна основа/синдикати и работодатели/.
99Регламентация за помирение /процедури, срокове, ред и т.н./ организирани
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от органа на който ЗУКТС възлага това.
99Класифициране на арбитражните процедури:
- спорове предмет на арбитража
- задължителен арбитраж
- разходи за арбитража – определяне на фиксирани възнаграждения.
99Регламентиране на споровете по тълкуването на КТД - ред и процедура.
Доклад
Валентина Зартова, юридически съветник на БТПП
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, СВЪРЗАНА СЪС СТАЧКИТЕ В ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ (ЗУКТС)
І. Преди представяне на посочените предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, считам, че следва да се формулират принципите, които да
се съблюдават при нормиране на процедурата, свързана със стачките. Част
от посочените принципи са еднакви с принципите на колективното трудово договаряне (макар, че в теорията няма единодушие по въпроса кои са принципите
на колективното трудово договаряне).
Смятам, че при формулиране на предложенията за усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до стачката трябва да се съблюдават следните
принципи в отношенията между страните - под “страни/те“ следва да се разбира
не само работодател и всички стачкуващи, но и всички нестачкуващи работници/
служители:
yy принцип на равнопоставеност на страните, изискващ наличие на симетрични (аналогични) възможности за действия на всяка от страните, насочени към защита на собствените им интереси;
yy принцип на коректност, откритост и предвидимост в законовите срокове
на действията на всяка от страните, спазване на морално-етичните норми
на поведение в процедурата и изключване на елемента „изненада“ за другата/
другите страна/страни;
yy принцип на зачитане на интересите на всяка от страните;
yy наличие на законови гаранции за спазването на регламентираните задължения на всяка от страните;
ІІ. В този материал не се обсъждат предложенията и констатациите от първия
етап на проекта.
ІІІ. Настоящите предложения за усъвършенстване на нормативната
уредба са мотивирани от факта, че ЗУКТС е един от малко прилаганите
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нормативни актове, макар да е един от първите закони, приети в началото на
1990 г. (след извършената политическа промяна в страната през1989 г.) и е един
от стабилните нормативни актове (променян е само шест пъти за изтеклите 27
години).
Това в никакъв случай не означава, че обществото няма необходимост от нормативна регламентация на тези правоотношения. По-скоро обратното – вътрешните и външните политически, икономически и банкови трусове предполагат
възникване на много колективни трудови спорове (КТС) в страната, респ. – често
прилагане на ЗУКТС.
Не би могло да се твърди, че ЗУКТС „не работи“ така активно, както би трябвало, поради неговата рестриктивност, несъответствие с регламентацията на
тази материя в другите европейски държави и с техния опит, или пък с регламентацията на европейско ниво.
Според мен проблемът трябва да се търси в твърде общата регламентация
на правоотношенията в закона и липсата на достатъчно яснота, детайлизация
и конкретизация в нормираната процедура. Това, може би създава несигурност,
предпазливост и дори страх при предприемането на действия по решаването на
КТС. Към изтъкнатото следва да се добави и фактът на сравнително бедната съдебна практика и на практиката на доброволния арбитраж по материята на КТС.
Поради изложените аргументи направените предложения са насочени найвече към разширяване (в насока внасяне на по-голяма яснота, конкретизация и
детайлизация) на регламентацията относно процедурата, свързана със стачката, при съблюдаване на посочените по-горе принципи.
ІV. Предложения за промени, отнасящи се до стачките:
1. Формулираният по-горе първи принцип налага да се обсъди въпросът дали
спорът, породен от липсата на нормативна регламентация (правна празнота),
или от нуждата да се промени съществуваща нормативна уредба по своята
същност и съдържание е КТС и следва да се нормира в ЗУКТС, или не е КТС
(респ. при разрешаването на този вид спорове да се процедира по реда на Закона
за събранията, митингите и манифестациите).
Вярно е, че липсва легална дефиниция на понятието „КТС“, но е безспорно, че това са спорове между работници и работодатели (извод, който се прави
от буквалното тълкуване на чл. 3 на ЗУКТС), които могат да възникнат, нещо
повече – да се решат - само и единствено от поведението и действията на тези
страни. Запълването на празнота в правото, или промяната на действащата нормативна уредба не са и не могат да бъдат във възможностите на който и да било
работодател, дори на група работодатели (на браншово/отраслово, или национално/регионално ниво). Такъв спор поставя страните по него в неравностойно
положение, тъй като работодателят/работодателите не могат да направят нищо,
за да постигне/нат споразумение с другата страна. Дори работодателят да иници27

ира (по лобистки път) приемането на нормативен акт, то резултатът от подобна
инициатива никак не е сигурен. Още по-несигурен е такъв резултат, ако спорът,
повдигнат от работниците е заради необходимост от промени на актове на европейско ниво (каквато теоретична възможност съществува). Отделен е въпросът,
че без да е свързано с негово поведение и без да може да предприеме резултатни
действия, работодателят търпи вреди и то сериозни по размер, ако стачката е
продължителна.
Освен изложените аргументи преди приемането на решение по поставения
проблем е необходимо да се изследва и опитът на други европейски държави по
този въпрос, както и броят и резултатът на/от възникналите до сега в България
спорове от този вид.
В случай, че се стигне до извод за изключване на посочените спорове от
ЗУКТС, то следва да се направи допълнение в тази насока в чл. 1, ал. 1 от ЗУКТС.
2. Налага се необходимостта от изменение и на чл. 11, ал. 2 от ЗУКТС в
следните насоки:
2.1. На първо място следва да се заличи изразът „или поделение“, както и да се
отмени § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби към ЗУКТС. Указ № 56 отдавна
е отменен, а понятието „предприятие“, включващо и заведение, обект и др. под.
е регламентирано в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
2.2. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 вероятно следва да конкретизира в частта относно съдържанието на понятието „от работниците в съответното предприятие“
и дали то включва работниците по щатно разписание на предприятието, заедно с
тези, които са в отпуск, командировка и т.н.
От гледна точка на първия посочен по-горе принцип (и по-конкретно за равнопоставеност на всички работници) редно би било в кворума за приемане на
решение за стачка да се вземат предвид и отсъстващите работници. Още повече,
че те са временно отсъстващи и че е вероятно да са се върнали към деня на началото на стачката и да се включат, или да не се включат в нея. С други думи те
следва да бъдат зачетени при установяване наличието на кворум за приемане на
решение за стачка.
2.3. При обсъждане на чл. 11, ал. 2 трябва да се помисли дали изискването за
мнозинство следва да се отнесе и към броя на работниците, които реално са се
включили в стачката. Този въпрос се поставя, поради следните аргументи:
а) Съдържанието на понятието „КТС“ предполага „колективност“ на спора,
повдигнат и реално осъществен от работниците, т.е. участие на преобладаващ
брой работници в спора. Ако спорът е повдигнат и осъществен от по-малко от
половината брой работници, той не е „колективен“ и не бива да се приема за
такъв, тъй като подобен спор нарушава правата на преобладаващия брой работници, които отказват да участват в спора
б) От изложеното в предходната б. „а“ следва, че за да има КТС качеството на
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„колективен“ не е достатъчно само решението за започването на спора да е прието колективно (от мнозинството от работниците). Необходимо е и мнозинството
от работниците реално да участват в спора. При това, както на теория, така и на
практика могат да не са идентични работниците, които са гласували „за“, респ.
„против“ стачката с тези, които реално се включват в нея. Не съществува никаква
законна пречка гласувалият „за“ стачка впоследствие да промени своето решение и да не се включи в нея. И обратно – гласувалият „против“ стачката после да
размисли и да участва в нея (вж. в тази връзка и чл. 13 от ЗУКТС).
в) Предвид аргументите по б.б. „а“ и „б“ стачката следва да притежава качеството на законност, ако в нея участват мнозинството от работниците в предприятието.
2.4. Чл. 11, ал. 2 може да се допълни с регламентиране на възможността решението на работниците да се приеме с явно или тайно гласуване, както и на
„подписка“. Това би осигурило възможности за по-голяма флексабилност при
приемането на решение за стачка.
2.5. Същата разпоредба на чл. 11, ал. 2 следва да се допълни с изискването за
писмена форма на решението, с оглед гарантиране създаването на едно от необходимите доказателства за законност на стачката.
3. Не малко практически проблеми създава и разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от
ЗУКТС, поради което следва да се обсъди необходимостта от нейното допълване в следните насоки:
3.1. Осигуряването на писмена информация за имената на реално стачкуващите работници (вкл. и информацията за промените на участващите в стачката)
е важна както за работодателя, така и за нестачкуващите работници. Въпросът
се поставя във връзка с въпросите, посочени в т. 2.3, б.б.“б“ и „в“ от настоящото.
За работодателя и за нестачкуващите работници информацията за имената на
реално стачкуващите работници е важна заради налагащата се промяна в производствения процес, поради неучастие в него на стачкуващите работници (стачката внася смущение в нормалната работа).
Информацията за имената на реално стачкуващите работници е важна и заради иска по чл. 17, ал. 1 от ЗУКТС.
3.2. Уведомлението по чл. 11, ал. 3 следва да включва не само продължителността на стачката и органът, който ще я ръководи, но и исканията на работниците, по повод на които се повдига спорът. На практика това в значителен брой от
случаите се изпълнява, независимо, че не е разписано изрично в разпоредбата.
Но правната прецизност изисква условието за обявяване на искането да бъде изрично включено в законовата разпоредба.
3.3. Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 задължава работниците да обявят стачката
най-малко седем дни преди започването й, но не и деня на началото на стачката.
От гледна точка на принципа за предвидимост на поведението на страните в
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КТС, както и на необходимостта работодателят и нестачкуващите работници да
преорганизират работата в производствения процес по времето на стачката, като
че ли се налага да се включи законово изискване за уведомяване на работодателя
за деня, в който стачката ще започне.
4. Практически въпроси поставя и разпоредбата, регламентираща стачката от солидарност (чл. 11, ал. 3), поради вече обсъжданата по-горе причина за
липса на достатъчна яснота и конкретност:
Редно би било да се конкретизира кои работници могат да обявят стачка от
солидарност (наричана по-нататък „солидарна/та стачка“):
Очевидно е, че няма смисъл решението за обявяване на солидарна стачка от
работници, които работят в същото звено на предприятието (обект, цех, работилница и пр.), респ. - в същото предприятие, в които е обявена основната стачка – в
този случай солидарната стачка всъщност се покрива с основната стачка, както
по страни, така и по предмет/искания.
Решението за обявяване на солидарна стачка от работниците, които имат друг
работодател, различен от този, който е страна по основната стачка е неприемливо по съображенията, изложени в т. IV.1: работодателят – страна на символичната стачка не разполага с никакви възможности за влияние върху поведението на
работодателя – страна по основната стачка, но пък ще бъде принуден да търпи
всички неблагоприятни последици от солидарната стачка.
Решението за обявяване на солидарна стачка е средство за решаване на КТС, в
случаите, когато се повдига в едно звено на предприятието (обект, цех, работилница и пр.) в знак на солидарност към стачкуващите в друго звено на предприятието, но при условие, че и двете звена имат един и същ работодател.
5. Без необходимата яснота е и текстът на чл. 11, ал. 5, регламентиращ
предупредителната стачка.
На първо място няма логичен мотив за сега съществуващото нормативно условие за обявяване на предупредителна стачка без предварително уведомяване
респ. - и без предварително изпращане на работодателя на исканията на работниците.
На второ място, също не е достатъчно ясно дали процедурата за обявяване на
предупредителна стачка трябва да се подчинява на условието по чл. 11, ал. 2.
Регламентирана по този начин предупредителната стачка, макар и едночасова,
може да бъде за работодателя и за нестачкуващите работници с по-тежки последици от тези на основната стачка, поради наличие на елемента „изненада“ в
развитието на спора.
6. Изпълнението по време на стачка на минималните дейности по чл. 14 от
ЗУКТС следва да се гарантира не само с писменото споразумение между работниците и работодателя, но и с общите техни усилия и участие.
Осъществяването на минималните дейности по време на стачка следва да е
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общо усилие и съвместна отговорност на страните по КТС, тъй като изпълнението на тези дейности е в интерес на живота, здравето и обслужването на голям
кръг от населението и с цел гарантиране на сигурността в държавата и запазване
на обществения ред.
7. Следва да се обсъди и въпросът за актуализиране на размера на глобата
по чл. 22 от ЗУКТС.
В сегашните си размери глобата е определена преди повече от десет години
(през 2006 г.). От една страна този размер, като че ли вече няма необходимия
превантивен ефект срещу нарушения на ЗУКТС. От друга страна размерът на
глобата не съответства на размера на щетата, която някоя от страните по КТС
може да понесе вследствие нарушението на ЗУКТС.
Доклад
Проф. Емил Мингов, ръководител на Инспектората на МТСП
ВЪПРОСИ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ
СПОРОВЕ
1. Колективните трудови спорове, като сравнително ново явление в най-новата ни история, бяха уредени в българското трудово законодателство със Закона
за уреждане на колективните трудови спорове, влязъл в сила на 17.ІІІ.1990 г. Този
закон, нов по време и съдържание за времето, беше призван да уреди новите за
съвременната ни действителност обществени отношения, родени от промените
в обществено –политическото и икономическо развитие на страната в периода
на прехода към пазарна икономика. Необходимостта от приемането на закона в
ускорен порядък, не можеше да не се отрази върху качеството на нормативната
уредба, което с течение на времето все повече проявява своите слабости и недостатъци, някои от които справедливо са били обект на критика в литературата
В интерес на справедливостта следва да се признае, че твърде много са проблемите, които повдига правната уредба и които са в основата на недостатъчната
ефективност на разрешаване на колективните трудови спорове.
2 . Още при определяне на белезите на спора- страните и спорния предмет,
множество въпроси се поставят и на които законодателят не дава задоволителен отговор.
Преди всичко, като посочва в чл.1, че страни по колективния трудов спор
са работниците и служителите и работодателите, ЗУКТС не определя дали това
са само работниците и служителите в дадено предприятие или поделение( по
аргумент от чл.11,ал.2 ЗУКТС) и техния работодател или това могат да бъдат
работници и служители на други равнища- отраслово , браншово , общинско
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или национално и съответно работодателите там?. В това отношение законът
е твърде общ в изказа си и буквалният прочит може да доведе до извода, че
законът има предвид както едните, така и другите. По-нататъшната уредба на
разрешаване на колективните трудови спорове показва обаче, че на отраслово,
браншово, общинско и национално равнище механизма за уреждане на споровете е неприложим, защото предвидените в ЗУКТС способи за уреждане на
колективните трудови спорове не са годни да бъдат приложени спрямо тях. Как,
например, би следвало да се проведат непосредствените преговори между работниците или служителите и работодателите на тези равнища? Очевидно това
може да стане само с избрани от тях представители. По разбираеми причини,
тъй като координацията между работниците и служителите за определяне на
нарочни представители е практически невъзможна или най-малкото трудно реализуема , представителството следва да бъде осъществено от синдикалните
организации, съгласно чл.1,ал.2 ЗУКТС . Кои обаче да бъдат те, как следва да се
стигне до единно становище относно действителните искания на работниците
и служителите, кои ще бъдат работодателите или съответно работодателските
организации на които следва да ги предявят, как ще бъде осъществено посредничеството и между кои спорещи страни, как следва да бъде проведена стачката
като вземане на решение с изискуемото се от чл.11,ал.2 ЗУКТС мнозинство, кой
ще бъде момента на провеждане на стачката, как ще бъдат определени минималните дейности и др. Въпроси, на които не е даден отговор в закона, поради
факта, че във философията на закона е подчинена на идеята за уреждане на колективните трудови спорове с отделен работодател. Липсата на изрична правна
уредба за този вид спорове означава обаче невъзможност за уреждане на подобен
вид трудови конфликти. Но социалната практика изисква уреждане на колективните трудови спорове и на тези други равнища-отраслово, браншово, общинско
и национално, за което е нужна нарочна уредба, отчитаща спецификата не тези
видове спорове и целта, която се преследва с тях. Очевидно, че това следва да
са само неправни спорове и уреждането им следва да стане чрез механизъм за
поемане на задължение от органи или образования, които могат да ги установят
било в нормативен акт, било по реда на колективното договаряне.
Но и по отношение на уредбата на колективните трудови спорове при отделния работодател няма яснота в ЗУКТС и относно това, колко работници и служители следва да са налице, за да може да възникне един колективен трудов спор?
Би могло да се мисли за извеждане по тълкувателен път изискването на минимално необходим брой работници и служители от разпоредбата на чл.11,ал.2
ЗУКТС относно минималния брой на лицата, които следва да бъдат налице за
обявяване на стачка. Подобна обща идея обаче едва ли може да бъде възприета и
изведена от тази разпоредба, доколкото стачката, като силов метод за разрешаване на колективния трудов спор, включва изключителни разпоредби, с оглед на
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извънредната ситуация в предприятието, предизвикана от преустановяване на
работата. Ако обаче не това е идеята на закона, как тогава да се определи броят
на работниците и служителите, които могат да породят наличието на колективен
спор? Този въпрос продължава да стои и налага законодателно уреждане, за да
не се стигне до парадоксалната възможност да се приеме, че е налице колективен
трудов спор стига повече от един работник да не е съгласен с условията си на
труда. А това едва ли е оправдано, доколкото пораждането на колективен трудов спор следва да бъде налице(и съответно да бъдат използвани средствата за
разрешаването му) когато определен минимален брой работници и служители,
способни да изразят колективния интерес, не са съгласни и желаят промяна на
условията на труда.
Все в тази връзка , въпроси предизвиква и представителството на страните
и по-точно на работниците и служителите. Ако принципът, който установява
чл.2,ал.1 ЗУКТС е, че работниците и служителите свободно решават кой да ги
представлява като тяхно суверенно право, няма ясна процедура как става определянето на работническите представители-кворум, начин на вземане на решението, форма и т.н. Когато пък не са упълномощени нарочно други органи или
лица, то се осъществява от представителите на техните синдикални организации. И тук въпросите са многобройни-кои синдикални организации и как се постига съгласуването между тях относно обхвата на представителството и начина
на неговата промяна , какво става, когато всяка една синдикална организация
претендира за изразяване на общия работнически интерес, с кого как следва да
преговаря работодателят ? Очевидно празнотата на закона не може да бъде запълнена по тълкувателен път и препоръките в това отношение може и следва да
бъдат отчетени от законодателя.
Спорният предмет, на следващо място, повдига важни и концептуални въпроси като това дали са предмет на уреждане всички видове колективни трудови
спорове –и правни и неправни. При липсата на ясни индикации в закона закономерно се приема ,че и едните и другите са предмет на уреждане от този закон.
Дали обаче това е толкова безспорно, що се отнася до правните спорове?
Ако се проследи механизма на защита на вече установени права не може да
не се констатира, че законодателството ни е дало достатъчно правни гаранции за тяхното удовлетворяване от страна на правоимащите субекти доколкото
те са станали част от съдържанието на техните индивидуални трудови правоотношения. Ако се касае за такива, установени с императивни правни норми,
страните по спора не могат да ги решат , доколкото характерът им не позволява отклонение от предписаното в закона- безопасни и здравословни условия на
труд, основания за уволнения, категоризиране на труда, размер на вноските и
обезщетенията по общественото осигуряване и др. Едва ли е приемливо да се
смята, че чрез механизма на разрешаване на колективния трудов спор може да
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се стигне до ефективна промяна, респ. да бъде дадена адекватна правна защита
на подобни искания на работниците и служителите. Защото работодателят и да
иска няма как да промени тези нормативно закрепени правила. Ако пък това са
права ,постигнати по реда на колективното трудово договаряне и не се изпълняват от работодателят, чл. 59 КТ дава възможност за изпълнение на поетите
ангажименти чрез предявяване на иск пред съда, а не чрез способите за разрешаване на колективните трудови спорове. Обратното означава да се стигне пак
до това, но с цената на много и ценно загубено за работниците и служителите
време. Например, неизпълнението на КТД да доведе до колективен трудов спор,
той да бъде разрешен чрез сключване на споразумение за изпълнение на поетите
задължения от работодателя, последният да не го изпълни и отново да се стигне
до исковия път за при неизпълнение на колективните трудови договори ,предвиден в § 1,ал.2 от допълнителните и заключителни разпоредби на ЗУКТС. В това
отношение е показателна и практиката, където колективни спорове възникват
поради нежеланието на работодателя да преговаря за сключване на колективен
трудов договор, а не относно неговото изпълнение. Разрешаването на спора води
до възобновяване на колективното договаряне и сключване на колективен трудов
договор. Но своя характер това е неправен спор, а не спор относно изпълнение
на вече придобити права.
3. Не малко въпроси предизвикват и предвидените в закона начини и способи
за уреждане колективните трудови спорове.
Една обща бележка за тях се отнася до философията на която следва да е
подчинена уредбата на уреждане на колективните трудови спорове-стачката е
крайно средство за уреждане спора . Иначе и не би могло да бъде. Колкото и да са
несъвършени , доброволните способи са и следва да са предпочитанията начин
по който следва да бъде постигнат социалния мир, много по- успешни, отколкото резултатите от която и да е “добра” война. Анализът на уредбата обаче
не убеждава за успешното въплъщаване на тази идея в закона. Установените в
закона доброволни способи не създават необходимите предпоставки за да не се
стига бързо и лесно до стачката. Непосредствените преговори , посредничеството и доброволния трудов арбитраж нямат на практика нужната ефективност
и причината едва ли е само в народопсихологическите ни особености. Нека да
си поставим въпроса с какво правния режим прави привлекателни тези способи
пред стачката? Очевидно възникналия спор е резултат от различните виждания
на работниците и служителите и работодателя относно условията при които се
полага труда в предприятието. И обикновено мненията им са полярни, което слага бързо край на диалога между тях. Кое е тогава това, което стимулира страните
и особено работодателят да се стреми към уреждане на отношенията си с неговите работници и служители? Очевидно страхът от преустановяване на работата
и загубите, които ще понесе вследствие на евентуалното упражняване на право34

то на стачка от страна на недоволните работници и служители. Това е и причината да не се гледа сериозно на непосредствените преговори и посредничеството
като нормалния и обичаен начин на уреждане на спора. И това, че законодателят
е предвидил ,че непосредствените преговори са необходим етап за да бъде законосъобразно проведена стачката, не е достатъчно за да стане последният предпочитаният способ за решаване на колективния трудов спор. В още по-голяма
степен казаното се отнася и за другите два способа за доброволно уреждане на
спора-посредничеството и помирението и доброволния трудов арбитраж. И при
тях липсват стимули, които да карат страните да ги предпочитат пред стачката,
което обяснява и символичната им роля в практиката по разрешаване на колективните трудови спорове.
Втората обща бележка, която може да бъде направена относно уредбата на
способите за уреждане на колективните трудови договори, е относно това, колко
често могат да бъдат възбудени и съответно да влязат в действие способите
за разрешаване на колективните трудови спорове. На това законът не дава
отговор оставяйки да се мисли, че това може да става винаги, когато има недоволство и разминаване във вижданията на работниците и служителите и работодателя относно условията при които полагат труда си. Тази възможност, която
предоставя законът не винаги и оправдана. Ако един колективен трудов спор е
разрешен и работниците и служителите са постигнали някакъв успех в борбата
си за по-добри условия, на какво време на социален мир може да разчита работодателят? Не е ли необходимо да бъде установен някакъв период от време в който
той да е сигурен, че няма да се появи нова заплаха от конфронтация и напрежение в предприятието и съответно да планира своята дейност и разходи? Като
дава неограничена от нищо възможност работниците и служителите във всеки
момент да възбудят колективен трудов спор и съответно да включат в действие способите за разрешаване на колективните трудови спорове законодателят
не държи сметка за интересите и на другата страна по колективния трудов спор.
А това е важно от гледна точка на организацията на трудовия процес и осигуряване на средствата за изплащане на трудови възнаграждения на работниците и
служителите и оттам за намаляване на броя на колективните трудови спорове.
4. Доколкото материята на доброволните способи е била вече предмет на изследване и препоръки настоящото изложение и ориентирано към уредбата на
стачката. В това отношение следва да се отбележи достойнство на ЗУКТС за
уредбата и на стачката като силов способ за уреждане на колективните трудови
спорове. И следва да се признае, че с установяване за първи път след почти 45
годишно прекъсване на правото на стачка и уредбата на стачката в един драматичен за страната период, ЗУКТС изигра положителна роля в регулирането на този
вид колективни трудови отношения. Тази преценка, направена от позицията на
времето, е комплимент за законодателя, особено като се има предвид сроковете
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за създаване на тази уредба. Това обаче не означава, че тя не се нуждае от усъвършенстване. Струва ми се, че именно поради липсата на своевременна намеса
на законодателя през изтеклия период се забелязва снижаване на ефективността
на този способ за разглеждане на трудовите спорове. Доказателство за това е
обстоятелството, че стачната вълна се движи с огромни амплитуди, като възможността да се констатира законосъобразно проведена стачка е твърде малка. И
причината не е само в непознаване на уредбата и емоционалния изблик на недоволство на работниците и служителите, но и в самата уредба. А въпросите, която
поставя тя, са и многобройни и сериозни.
Преди всичко, ЗУКТС не урежда начинът за вземане на решението за стачка.
В това отношение практиката е разнообразна, но именно поради това и в много
случаи е основание за обявяване на стачката за незаконна. Тъй като в закона не е
поставено изискване за форма в която следва да бъде взето решение за стачката,
то как следва да удостовери при спор валидността на взетото решение за стачка? Как следва да се вземе решението за стачка - присъствено, неприсъствено,
по пълномощие? Това са все въпроси, на които законът не дава отговор. А те са
важни, доколкото това е една от причините за незаконно провеждани стачки.
Необходима е изрична уредба , която да указва възможните или най-често използваните начини за приемане на решение на стачката, което ще насочи правоприложителите към най-удачния и законосъобразен подход.
Освен това, законодателят не следва да настоява повече и на така установеното мнозинство за вземане на решението на стачка. Изискването за мнозинство
повече от половината от работниците и служителите е неоправдано висок праг,
който ограничава правото на стачка и справедливо е критикувано в литературата
и от експертните органи на МОТ.
На второ място, законът не урежда и един важен и съществен аспект от провеждане на стачката- колко работници и служители следва да преустановят работа ,за да е налице стачка. Ако решението за провеждане на стачка се взема с мнозинство от работещите в предприятието или поделение работници и служители,
колко от тях следва да преустановят работа, за да е налице започнала стачка?
При положение, че законът повелява, че никой насила не може да бъда накаран
да стачкува , възможно е да има разлика в броя на участващите в решението за
стачка работници и служители и тези, които са упражнили правото си на стачка.
При липсата на каквито и да индикации в закона следва да се приеме, че такава
ще бъда налице и допустима винаги, дори когато стачкуващите работници и
служители са единици или дори един работник или служител. Но това минира
идеята за стачката като специфичен начин за защита на колективния работнически интерес. Същото се отнася и в случая на намаляване на броя на стачкуващите
работници и служители през време на провеждане на стачката чрез отказ от правото им да стачкуват. Тогава докога следва да се приеме, че е налице провеждане
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на стачка и кога тя приключва, ако работодателят не желае да приеме исканията
на работниците и служителите?. Това е важен въпрос, доколкото законът свързва
провеждането на стачката с редица специфични правни последици за участващите в нея работници и служители и работодателя- задължение за присъствие
на в предприятието без да се получава трудово възнаграждение, задължение да
не се предприемат действия, които пречат или създават допълнителни затруднения за нормалното протичане на другите дейности в предприятието, забрана за
преустановяване дейността на предприятието или част от него, за прекратяване
на трудовите правоотношения от страна на работодателя и назначаване на нови
работници и служители и т.н. Така, че докога следва да се приеме, че е налице
стачка и съответно ще се прилага режима, определен в ЗУКТС? На тези въпроси отговор законът не дава отговор, оставяйки възможност за различни и често
противоречиви тълкувания. De lege ferenda е необходимо изрично законодателно
решение за момента на прекратяване на стачката-било чрез сключване на споразумение между стачкуващите работници и служители и работодателя, било
поради отказ на стачкуващите да продължат стачката, манифестирана чрез броя
на започналите работа работници и служители.
На следващо място, няма отговор и на още един важен въпрос ,който е от изключително значение за интереса на работодателя. Какво се случва в случаите,
когато има споразумение или арбитражно решение за минималните дейности
по чл.14 ЗУКТС, но липсват или не могат да се намерят работници или служители, които да ги извършват. Законът урежда въпроса за извършването на тези
дейности и възможност да бъдат назначени дори нови работници и служители,
но е възможно да няма такива или да се изисква професионална квалификация
,която не се създават за ден или два, особено за такова работници и служители
за които се изисква специална правоспособност. Как ще бъде защитен тогава
интересът на работодателя и въобще ще бъде ли изпълнен замисълът на закона?
Така напр. Така напр. в арбитражното производство за по установяване на минималните дейности по предстоящата стачка на работниците и служителите в “ЧЕЗ
Електроразпределение” с основание се постави въпросът кой ще извършва дейностите по поддръжката на мрежата в случай на авария, ако всички работници и
служители от това звено стачкуват? Тъй като тази дейност може да се извършва
само от периодично проверявани правоспособни специалисти, то работодателят
не може за времето на стачката да намери такива лица вън от предприятието,
независимо от предоставената му от чл.21 ЗУКТС възможност. Липсата на уредба в закона доведе до претенция на работодателя за това, че на работниците и
служителите от това звено в този случай не следва да им се признае правото на
стачка.
Не удовлетворява и правната уредба на различните видове стачки. Пропуск на
закона, както вече беше посочено , е липсата на уредба на колективните трудови
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спорове, респ. на стачките, на отраслово, браншово и национално ниво. Независимо какви опити се правят на практика за провеждане на такива стачки(учители,
лекари и т.н.) липсата на нарочна уредба налага те да се провеждат като множество стачки при отделните работодатели с всички опасности за пропуски и
нарушения при всяка една от тях относно законосъобразното им провеждане.
Ако липсва нарочна уредба за този вид стачки следва да се приеме, че такива
стачки не могат да бъдат обявявани и провеждани. Възможността да се проведе
отраслова, браншова или национална стачка като сбор от стачки при отделните
работодатели поставя по необходимост въпроса как следва да се квалифицира
провеждането на една отраслова или национална стачка, ако когато за една част
от отделните стачки по съдебен ред е признато, че са законни, а друга част –незаконни? И какъв е евристичния смисъл от обявяването на подобни стачки, където
липсва по правило необходимата координация на работниците и служителите на
отраслово и национално ниво.
От друга страна, лаконичната правна уредба на уредените в ЗУКТС стачки
повдига твърде много въпроси , които остават без отговори относно спецификата
на всяка една от тях. Така например, по отношение на основната стачка, законът
не установява никакви ограничения относно честотата на нейното провеждане.
Това е пряк резултат от липсата на ограничения на колективните трудови спорове, за които вече стана дума. Но това, което в случая е съществено, че липсват каквито и да са ограничения за провеждане на ефективни стачки, когато за
разрешаването на колективния трудов спор вече има резултат от една успешно
проведена стачка и съответно е било подписано споразумение с което са били
удовлетворени исканията на работниците и служителите. Не съществува законова възможност със споразумението да бъде установено задължение за социален
мир за някакъв период от време.1 По такъв начин сегашната уредба позволява
,на практика, веднага след сключване на споразумението с което се урежда колективния трудов спор, представители на работниците и служителите да предявят
нови искания и отново да започне процедурата за решаване на новия колективния трудов спор и респективно на стачката като един от тези способи. Същото
може да се случи и при наличие на колективен трудов спор относно сключването
на колективен трудов договор и след неговото решаване чрез подписване на КТД
да се стигне до стачка , основана на недоволството на работниците и служителите от условията на подписания колективен трудов договор.
Подобна практика е позната в Германия, където с включване тава клауза (friedenspflicht|) се
забраняват стачките през време на действието на колективен трудов договор с които се иска промяна или отмяна на клаузи от сключения колективен трудов договор. Във Франция е допустимо
ограничаване на провеждане на стачката чрез включване със споразумение на на модалитети
при провеждане на стачката, изразяващи се в задължение за изчакване изтичането на определен
срок през който се провеждат задължителни процедури по помирение. Вж. Couturier, G. Droit du
travail. Les relations collectives de travail, p.393-394.
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Подобни въпроси могат да се поставят и при другите видове стачки. Така
например чл.11,ал.4 ЗУКТС като допуска при условията на основна стачка да
се обяви стачка от солидарност оставя впечатление, че винаги, когато пожелаят
това, работниците и служителите могат да стачкуват. При липсата на каквито и
други указания, освен изискването за законност на основната стачка, излиза, че е
достатъчно някъде в страната да е обявена стачка, за да може да бъдат обявявани
стачки за солидарност. 2 Това обаче едва ли е приемливо ,доколкото интересите
на стачкуващите работници нямат за предмет претенции към своя работодател,
но той следва да понесе неблагоприятните последици от спирането на работата
в неговото предприятие. Очевидно подобна свобода на упражняване на стачката
от солидарност не е приемлива, ако интересите на работниците и служителите
не са свързани по някакъв начин с интересите на работниците и служителите
от основната стачка.3 Предупредителната стачка също повдига редица въпроси,
на които законодателството не е дало задоволителен отговор. Лаконичния текст
на чл.11,ал.5 ЗУКТС, който позволява обявяване на предупредителна стачка
без предварително уведомяване на работодателя или неговите представители и
с продължителност не повече от един час означава ли ,че това са единствените
отклонения от изискванията за провеждане на останалите видове стачки? Няма
яснота , например, допустимо ли е нейното провеждане във всички дейности?
Възможно ли е провеждане на предупредителна стачка при непрекъсваеми процеси, където спирането на работата може да е свързано с нанасяне на вреди за
имуществото на работодателя или за други лица. А ако това е свързано с оказване
на медицинската помощ? Не ли необходимо да се даде възможност на работодателя да организира дейността си така, че да не се стигне до правно неоправдани
резултати от спирането на работата?4 Следва ли да се приложи и при този вид
стачка изискването на чл.14 относно минималните дейности при положение, че
не е необходимо предварително уведомяване? Колко пъти може да бъде провеждана предупредителната стачка и за какъв период от време? Отговорът на всички
тези въпроси с основание затруднява правоприложителите поради липсата на
ясно законово решение, което налага установяване на по-подробна уредба и на
този вид стачки.
Дори и това законово изискване не издържа и е критикувано в литературата. Вж.Мръчков В.
Колективни спорове, 144-145; Коментар на ЗУКТС, 115-116, където се предлага изискването за
подкрепа на законна стачка да отпадне.
3
Подобни въпроси са поставяни и в други страни по отношение на законността на стачката за
солидарност, където се е стигнало до извода, че подобни стачки са законни поради факта, че
стачкуващи от солидарност работници, защитават и собствените си трудови права. Pelissier,J.,
Supiot,A. ,Jammaud, A., Droit du travail, 1249-1250; Couturier, G. Droit du travail. Les relations
collectives de travail, 375.
4
В този смисъл вече е било направено предложение в литературата. Вж. Мръчков, В. Трудово
право, 862.
2
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Не малко въпроси поставя и уредбата относно законността на стачката и нейното оспорване. На фона на богатата проблематика и интересите на страните
по колективния трудов спор правната уредба е повече от скромна. Сравнително
немногобройната съдебна практика само потвърждава неефикасността на съдебния контрол , отнапред отказваща работодателя или нестачкуващите работници да предявяват искове за признаване на стачката за незаконна. В това отношение социалната ни практика при стачките на различни категории трудещи се
изобилства с примери, които са показателни за силата на конюнктурни съображения, надделяващи над правния разум. Но и правната уредба в това способства
за подобно отношение. Защо ЗУКТС не установява срок за предявяване на незаконността на стачката? Допустимо ли е предявяване на иск за обявена предупредителна стачка, когато самият закон не изисква предварително уведомяване? Как
следва да се процедира при конституиране като ответници десетките и стотици
стачкуващи работници и служители и да се издирят да им се връчат призовки с
което да са редовно призовани? Как е възможно да бъдат спазени сроковете за
разглеждане на делото по чл.17,ал.3 ЗУКТС при изискванията на сега действащия ГПК? И тъй като решенията на окръжния съд подлежат на въззивно и касационно обжалване, докога стачкуващите работници и служители докога ще са в
стрес и неведение относно редовността на участието им стачката? И дали изобщо
е уместно избран редът в чл.17,ал.3 ЗУКТС за разглеждане на този вид спорове?
Отговорите на тези въпроси са в основата на резултата от социалната практика и
липсата на увереност от страна на страните по колективния трудов спор относно
цялостния режим на разрешаване на колективните трудови спорове.
Доклад
Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ
За необходими промени и принципни предложения за подобряване на нормативната уредба на правото на стачка на
работниците и служителите, както и свързаните с това проблеми и въпроси на тяхното прилагане
Правото на стачка за защита на колективните икономически и социални
интереси на работниците и служителите е прогласено в чл. 50 от Конституцията
на Република България (КРБ). Същата норма е намерила изражение в Закона за
уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) обн. ДВ. бр.21 от 13 Март
1990 г. Въпреки устойчивия характер на този нормативен акт (изменян и допълнен едва шест пъти от приемането му) е необходимо да се отбележи, че чрез него
и до днес не са преодолени редица празноти и като цяло липсват наложителни
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нормативни решения и легални дефиниции, сред които и основни такива – що
е „колективен трудов спор“, неговото съдържание, форма, развитие и разрешаване.
Ограничаването на характера на КТС до колективните икономически и социални интереси на работниците и служителите, така, както е залегнало в КРБ
предполага, че никой друг спор, извън обхвата на изрично посочените не може
да се разглежда като КТС, респективно КРБ ограничава и правото на стачка в
същия обхват. Евентуалните несъгласия с подобно „тясно“ тълкуване не могат да
намерят адекватна опора в нормите на КРБ.
ЗУКТС в чл. 1 обвързва икономическите и социални интереси с въпросите на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. Така
разглеждано може да се приеме, че КТС е налице както за защита на права, така
и на интереси, достатъчно е те да са икономически или социални и обратно – в
случай, че не става дума за икономически или социални права/интереси, то не е
налице КТС. Видно е, че такъв извод не може да срещне всеобщо споделяне, но
различно (разширително) тълкуване означава да се излезе извън конституционната норма.
Акцентирането върху „уреждането“ на КТС при всички посочени форми –
чрез непосредствени преговори, чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) предпоставя добронамереност и на двете
страни за разрешаване на КТС. Това, разглеждано във връзка с диаметрално противоположното решение за стачката, уредена в глава трета от закона, обосновава
необходимостта от въвеждане на междинни способи, които да запълнят празнотата между изцяло добронамерените и крайно принудителните решения. В този
смисъл задължителният арбитраж би бил удачна възможност. Така, както в чл.
4а на НИПА е възложено да съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове, може да се създаде нов чл. 4б, който да възложи на НИПА
да осъществява (чрез арбитрите от обнародвания списък) задължителен арбитраж. В случая не следва да се изисква писмено споразумение между страните,
а именно невъзможността за постигането му да е основание за задължителна
абритрируемост на спора.
С възприемане на такова решение ще се запълни празнотата между доброволния характер на посредничеството и арбитража и принудителния характер на
стачката. За целта е необходимо да се допълни чл. 5 (респ. в чл. 11) с възможност
за инициатива на страна по КТС при непостигане на писмено споразумение за
доброволен арбитраж. За осигуряване на необходимата обективност и приемливост на арбитражното решение (предвид задължителността) в тези случаи е поудачно спорът да не се разрешава от едноличен арбитър, а само от арбитражна
комисия.
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Продължава да стои въпросът за правния статус на посредниците и арбитрите.
Значителното намаляване на броя и определянето им като част от щатния състав
на НИПА би разрешило множество практически спънки пред провеждането на
съответните процедури. Този въпрос стои още по-остро в светлината на въпроса
за разходите по всяко едно арбитражното производство. Ако страните имат яснота, че необходими понастоящем средства няма да бъдат дължими от тях при ново
нормативно решение във визираната насока, то ще бъдат допълнително мотивирани да се обръщат към НИПА при възникване на КТС.
Необходимо е също да бъдат уредени последиците от арбитражното решение
както в случаите на доброволен, така и на задължителен арбитраж.
За разлика от липсата изисквания (мнозинство) по отношение на работниците
или служителите за възникване на КТС, за решението за обявяване на стачка
законът предвижда обикновено мнозинство от работниците в съответното предприятие или поделение. Очертани са и случаите, в които може да се предприеме
подобна стъпка - непостигане на споразумение по чл. 3 или по чл. 4, потърсено
посредничество и/или арбитраж, или работодателят не изпълни поети задължения към другата страна по КТС. Тук са налице няколко проблема – докато за
предприятие съществува ясна дефиниция, то за „поделение“ законът в § 2 от Заключителните разпоредби реферира към отменен акт - Указ № 56 за стопанската
дейност – недостатък, който също се нуждае от поправяне. На следващо място
– поетите и неизпълнени задължения на работодателя трябва да са били предмет
на КТС и това следва да бъде изрично записано, в противен случай може да се
презюмира, че основателността на стачката следва от всякакви неизпълнени ангажименти, а не само от такива които са били предмет на КТС.
Като отчитаме взаимовръзката между колективното трудово договаряне (КТД)
и КТС не можем да не отбележим, че в Кодекса на труда, чл. 50 и сл. колективните
трудови договори се сключват по предприятия, браншове, отрасли и по общини,
докато ЗУКТС урежда само споровете на равнище предприятие или поделение
(вж. бележката за „поделение“ по-горе). Следователно въпросите, касаещи стачка на друго равнище или следва да се считат за неуредени с всички произтичащи
от това последици или за равнища, различни от предприятие действащите норми
да се прилагат по аналогия. Спорно е коя от тези възможности е по-неудачна,
затова липсата на уредбата на стачката и на равнища, различни от предприятие
е належаща.
Използваният от законодателя подход - решението за обявяване на стачка да
се взема с обикновено мнозинство от работниците в съответното предприятие е
уместен и може да се използва и за другите равнища със стачен потенциал при
тяхното уреждане. Ясно е, че ангажираността на достатъчен брой работници/
служители е предпоставка както за общност на исканията на хората с определени колективни икономически и социални интереси, така и за законосъобразност42

та на техните действия. Всеки друг подход (например по-малко от половината
работници/служители) би застрашил както интересите на работодателя, така и
на мнозинството работници.
Чл. 16 от ЗУКТС също се нуждае от допълнение. Не е достатъчно забраната
за стачка да се свежда само до противоречие с Конституцията и другите посочени ограничения. Стесняването само до оскъдните конституционни норми може
да се тълкува в смисъл, че стачка, основана на искания, които противоречат на
повелителни норми на трудовото и/или осигурителното законодателство е законосъобразна (reductio ad absurdum).
От друга страна съществуващата забрана за стачка на институционален признак (чл. 16, т. 6 визиращ системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, съдебните, прокурорските и следствените органи,
Държавна агенция «Разузнаване» и Националната служба за охрана е най-малко
спорна. Освен неточна като изказ и влизаща в колизия със специални закони,
подобна забрана следва да бъде изменена като вид – не заради местоработата, а
според дейността и функционалната характеристика, дотолкова, че да се гарантира нормалното изпълнение на службата в посочените институции.
Изключително семплата уредба на локаута, разглеждана съвместно с практическата му забрана се нуждае от сериозно преосмисляне, например - да важат
ли предвидените за работодателя забрани при безспорно незаконна (на етапа на
обявяване на стачката не може да се установи по несъмнен начин нейната законосъобразност) стачка? Вредите (претърпените загуби и пропуснатите ползи),
които ще настъпят в резултат на такава стачка, често могат да са непоправими.
Безпредметно е да се мисли за овъзмездяване на последващ етап (след евентуалното приключване на стачката, без оглед на нейния резултат). В допълнение са
и изключително ниските по размер глоби за нарушения на ЗУКТС, предвидени
в глава пета.
Решения на тези проблеми следва да се търсят в следните насоки:
yy незабавно произнасяне на окръжния съд по законосъобразността на стачката в случаите по чл. 17, ал. 3 и ал. 4;
yy неприложимост на предвидените за работодателя забрани по чл. 20 и 21, в
случай, че съдът реши, че стачката е незаконна;
yy завишение на предвидените в чл. 22 глоби или обвързването им с дохода на
нарушителя.
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Доклад
Проф. Любомир Стефанов, експерт на ССИ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен от членовете на Експертната работна група,
включваща експерти от национално-представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и представители на държавата,
през периода от началото на м. април до … юни 2017 година.
Основната цел на доклада е да се идентифицират основните принципи, необходими промени и най-важните предложения за усъвършенстване на нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите в България.
Специфичните цели на доклада са:
yy преглед на развитието на нормативната уредба на правота на стачка в България след 1989 година;
yy идентифициране на основните принципи на нормативната уредба на правото на стачка в България;
yy идентифициране на проблемните области и необходимите промени в нормативната уредба на правото на стачка в България;
yy формулиране на най-важните предложения за промени в нормативната
уредба на правото на стачка в България;
yy идентифициране на потенциалните проблеми и въпроси, свързани с прилагане на предложенията за промени в нормативната уредба на правото на стачка
в България.
2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО
НА СТАЧКА В БЪЛГАРИЯ
Началото на съвременната нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите в България е поставено с приемането на Закона за
уреждане на колективните трудови спорове в началото на 1990 година (месец
март) в отговор на сериозната стачна вълна в началото на демократичните промени в България.
Правото на стачка е регламентирано и като основно право на работниците и
служителите в чл. 50 от Конституцията на Република България, приета през месец юли 1990 година.
Основните принципи на действащата нормативната уредба на правото на
стачка на работниците и служителите в България, според мен могат да се формулират по този начин:
yy стачката е средство за защита на икономическите и социални интереси на
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работниците и служителите и е тяхно основно право (чл. 50 от Конституцията на
Република България);
yy стачката е пряко свързана с колективен трудов спор;
yy колективните трудови спорове са спорове между работници (и служители)
и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище;
yy в колективните трудови спорове, работниците (и служителите) се представляват от органи на техните професионални организации (синдикати) или от
други, изрично упълномощени органи или лица;
yy в колективните трудови спорове работодателите се представляват от „съответните ръководители“ или от други, изрично упълномощени органи или лица;
yy насърчава се уреждането на колективните трудови спорове да става чрез
преговори и доброволен арбитраж;
yy създаден е специализиран орган за помирение и арбитраж с ранг на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика – Национален
институт за помирение и арбитраж;
yy стачките са два основни вида – символични и с преустановяване на изпълнението на трудовите задължения (ефективни, включително предупредителни и
от солидарност);
yy регламентирана е процедура за обявяване и провеждане на ефективните
стачки;
yy локаутът е забранен по време на законна стачка.
Посочените основни принципи на нормативната уредба на правото на стачка
в България в определена степен отговарят на ангажиментите на България, като
член на Европейския съюз, но се нуждаят от прецизиране и допълване.
3. НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА В БЪЛГАРИЯ
Проблемните области в нормативната уредба на правото на стачка в България,
които налагат промени в нея, по мое виждане са:
yy липсва ясна дефиниция на понятието „колективен трудов спор“;
yy не са достатъчно прецизни текстовете, регламентиращи страните в колективния трудов спор, както и тяхното представителство;
yy предметът на колективните трудови спорове е твърде широк - трудовите и
осигурителните отношения и жизненото равнище;
yy няма легална дефиниция за „помирението“ и посредничеството, въпреки че
е създаден Национален институт за помирение и арбитраж;
yy страните по колективните трудови спорове трябва да заплащат арбитражните процедури;
yy липсва ясна дефиниция за стачката, както и нейните основни разновидно45

сти – символична и ефективна, включително предупредителна и от солидарност;
yy липсва ясна дефиниция на локаута.
yy Изброените проблемни области, налагат промени в нормативната уредба,
регламентираща правото на стачка в България, които по мое виждане трябва да
са в две основни направления:
yy превенция на стачките чрез ясни процедури за помирение и арбитраж;
yy прецизиране на процедурите за провеждане на стачки, при осигуряване на
равнопоставеност на заинтересованите страни – работодател, стачкуващи и нестачкуващи работници и служители.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА
ПРАВОТО НА СТАЧКА В БЪЛГАРИЯ
Най-съществените предложения за подобряване на нормативната уредба на
правото на стачка в България, според мен са:
yy ясно дефиниране на:
--колективен трудов спор в две основни разновидности – за права и за
интереси;
--страните по колективен трудов спор и тяхното представителство;
--помирение;
--арбитраж – доброволен и задължителен;
--посредничество;
--стачка и нейните разновидности;
--локаут;
yy възлагане на Националния институт за помирение и арбитраж на функции
по помирение, включително и назначаване на служител/и в института, които да
са ангажирани с изпълнението на тези функции;
yy подробно регламентиране на процедурите за доброволен и задължителен
арбитраж;
yy прецизиране на процедурите за провеждане на ефективни стачки, включително действията, които могат да се определят в състава на понятието локаут.
Считам, че промените в нормативната уредба на правото на стачка в България
е добре да се реализират въз основа на постигнат консенсус между социалните
партньори.
5. ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА СТАЧКА В БЪЛГАРИЯ
Основният проблем по прилагането на промените в нормативната уредба на
правото на стачка, по мое виждане ще бъде осигуряването на необходимия административен капацитет на Националния институт за помирение и арбитраж за
изпълнение на новите му функции.
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Важно значение ще има и въвеждането на статута на държавния служител за
работещите в администрацията на Националния институт за помирение и арбитраж, особено по отношение на служителите, които ще бъдат ангажирани с
помирителни процедури.
Доклад
Марияна Бъркашка, главен експерт в НИПА
I. Уводна част.
Настоящият Встъпителен доклад има за цел да обобщи и представи позицията на социалните партньори по проблемите в нормативната уредба, свързана с
правото на стачка, концептуалната рамка за разрешаването им и на тази база да
представи предложенията на експертите им в Експертната работна група (ЕРГ),
създадена за изпълнение на дейностите по изпълнявания от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) българо-швейцарски проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ Компонент 2 от проект
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“.
Основна цел на Встъпителния доклад е да бъдат формулирани ясно и подробно съществуващите проблеми в нормативната уредба, уреждаща правото на
стачка (ЗУКТС и свързаните с него актове), както и вижданията на експертите
на социалните партньори в ЕРГ за изменения и допълнения в законодателството,
като общо виждане, в случай че е възможно постигане на консенсус. В случай,
че не може да бъде постигната обща позиция, Встъпителният доклад може да
съдържа раздели, в които да бъдат обобщени становищата и предложенията на
експертите на национално представителните социални партньори от страна на
държавата, на синдикалните и на работодателските организации.
II. Поява и развитие на законодателството, свързано със стачката. Състояние на законодателството днес.
Правото на стачка е прокламирано в чл.50 от Конституцията на Република
България (ДВ, бр.56/13.07.1991 г.) и конкретизирано в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС, ДВ, бр.21/13.03.1990 г., в сила от 17.03.1990
г.). Съдържанието на правото на стачка представлява предоставена и гарантирана от Конституцията правна възможност на работниците и служителите да защитят своите колективни икономически и социални интереси при условия и ред,
определени със закон. Доколкото колективните трудови спорове (КТС) са неизбежни в развитието на индустриалните отношения, то те са израз на сблъсъка на
интересите на страните в трудовите отношения. Редът, начинът и процедурите за
тяхното уреждане и решаване са регламентирани в ЗУКТС. Приет още в първите
47

дни на прехода, той постави началото на българското колективно трудово право.
Този закон, макар и понастоящем изключително остарял, определи за първи път
страните по КТС и изясни редица нови, към момента на приемането му, правни
въпроси. Чрез него за първи път, макар и схематично, са предвидени различните
начини и съответните процедури за разрешаване на КТС – непосредствени преговори, посреднически/помирителни процедури, арбитраж, стачка.
ЗУКТС посочва доброволното уреждане на КТС като основен метод за тяхното уреждане. Като най-приемлива форма са посочени непосредствените преговори между работниците и работодателите или между техни представители, по
свободно определена от тях процедура.
Нова бе и уредбата на посредническите процедури и институционализирането на трудовия арбитраж – в неговата доброволна и задължителна форма. С изменението на КТ и на ЗУКТС бяха създадени нова процедура и нова институция
– Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА). Съгласно чл.4, ал.1
ЗУКТС, когато по възникналия колективен трудов спор не се постигне съгласие
във фазата на задължителните непосредствени преговори или някоя от страните
по спора откаже да преговаря, то всяка от тях може да потърси съдействие за
доброволно уреждане на спора по два пътя:
а) чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации;
б) чрез Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), който е създаден с цел да съдейства на страните по един КТС за неговото доброволно уреждане. Институтът е създаден към министъра на труда и социалната политика и
се ръководи от директор и Надзорен съвет (НС), конституиран на трипартитен
принцип от по двама представители на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, и държавата. НС на НИПА приема и утвърждава Правила, по които се осъществяват посредническите и арбитражните
процедури, както и критерии за подбор на посредниците и арбитрите, предложени от социалните партньори. НС на НИПА утвърждава списъците на посредниците и арбитрите.
III. Позиции на социалните партньори по проблемите в законодателството, необходимостта от промени и възможности за консенсус при формулиране на предложения за изменения и допълнения в ЗУКТС и др. свързани с
него нормативни актове.
Към момента, по правната уредба на процедурите по посредничество и арбитраж социалните партньори са единодушни, че същата е непълна и несъвършена, което до голяма степен обуславя рядкото и непълноценно използване на процедурите. Именно несъвършената и схематична законова регламентация, ведно
с липсата на традиции в областта на доброволното уреждане на КТС, се явяват
сериозна пречка за доброволното им разрешаване при новите икономически и
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социални реалности, като бъдат избегнати скъпите и продължителни съдебни
процедури.
Развитието на социалния диалог във всичките му форми е в пряка зависимост
не само от обективни фактори – икономически, социални и др., но и от волята
на социалните партньори. Социалните партньори са единни в позицията си
при предишния етап на проекта, че важна роля за постигане на резултати в социалното сътрудничество има нормативната уредба, нормативните рамки за
функциониране на социалния диалог на различните нива. Колкото по-конкретен,
по-ясен и точен е регламентът за структуриране и функции на институциите на
този диалог и на процедурите за разрешаване на КТС, толкова по-добри резултати биха могли да се очакват за всички участници в него и за обществото като
цяло.
1. Постигнати на предишния етап от проекта консенсусни позиции на
всички социални партньори:
От заключителния доклад по първия етап от проекта - „Предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за уреждане на колективни трудови
спорове чрез посредничество и арбитраж и развитие на дейността на НИПА“,
стана ясно, че участниците в социалния диалог са категорични, относно необходимостта от изменения и допълнения в ЗУКТС, които да допринесат за по-голямата ефективност на посредничеството и арбитража и за по-съдържателната
и по-детайлно регламентирана дейност на НИПА. Тези предложения имат изключително важно значение и са свързани и с подобряването на нормативната
уредба на правото на стачка – като надграждане на проекта.
а) Експертите на социалните партньори отчитат необходимостта от легално дефиниране на понятието „колективен трудов спор“ и разграничаване
на КТС на „спорове за права“ и „спорове за интереси“. Логиката е следната:
Тъй като понятието „колективен трудов спор“ стои в основата на цялата правна
уредба в ЗУКТС, би следвало то да бъде ясно формулирано в закона, а не да се
извежда по пътя на тълкуването, което създава възможност за редица неясноти
и спорове.
б) В закона да се определи моментът на възникване на КТС. По този начин
биха се избегнали обичайните противоречия между страните, относно началото
на спора, като се изясни кога приключват обикновените преговори между страните и кога започва спорът.
в) Консенсусно е разбирането на социалните партньори, относно необходимостта да се разграничи процедурата по посредничество от процедурата по
помирение. По действащата нормативна уредба, Надзорният съвет на НИПА е
овластен да приема критерии за подбор и да утвърждава списъците на посредниците и арбитрите по предложения на социалните партньори. Анализът показва, че тази уредба е неработеща. Това се дължи на самия начин на подбора на
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посредниците, който не гарантира обективност и безпристрастност и не може
да отговори на необходимостта посредникът да получи доверието и на двете
страни по спора. Ето защо експертите на социалните партньори са постигнали
консенсус, относно необходимостта в ЗУКТС да се внесе изменение, като ясно
се регламентира посредничеството да се осъществява изцяло от синдикалните и работодателските организации по свободно избрана от тях процедура, а помирителните процедури да бъдат изрично възложени от закона
на НИПА. Считам, че това е напълно оправдано, тъй като за всички е ясно, че
между посредничеството и помирението има същностни различия, които не позволяват употребата им като синоними. Посредникът е фигура, която предлага на
спорещите страни идеи и варианти за решаване на спора, изслушва страните и се
старае да доближи позициите им, докато със съдействието на помирителя, всяка
от спорещите страни сама изминава пътя за постигане на евентуално споразумение за доброволно уреждане на спора. Терминът „помирение“ фигурира в
самото наименование на НИПА, следователно е естествено то да се осъществява именно от него, тъй като представлява важна част от предмета на дейност
на института. По този начин би се постигнало и ясно разграничаване от подобни
процедури, уредени с други нормативни актове, като напр. Закона за медиацията,
ГПК, Закона за авторското право и сродните му права, както и др. подзаконови
нормативни актове, касаещи медиацията.
г) В съответствие с изложеното в предходната буква „в“, ЗУКТС ясно да регламентира правното положение на помирителя, като изрично се посочи в
закона, че помирителят е служител на НИПА, назначен от директора на
института, след одобрение на Надзорния съвет. При това положение, финансирането на помирителната процедура ще бъде за сметка на утвърдения бюджет
на НИПА. По този начин ще се отговори на желанието на социалните партньори
разходите по помирителните процедури да не бъдат за сметка на страните по
спора, а да се поемат изцяло от държавата. Освен това, по този начин помирителите ще бъдат равно отдалечени от страните по КТС, което ще създаде доверие
към тяхната обективност и безпристрастност. От друга страна, така ще намерят
решение и други немаловажни въпроси, свързани със статута на помирителя –
възнаграждение, ползване на отпуск и т.н.
д) В ЗУКТС е наложително да бъде уредено изрично арбитражното производство, като бъдат разписани подробно арбитражните процедури.
В законовата уредба липсва детайлна регламентация на арбитражните процедури за уреждане на КТС. В ЗУКТС липсват установени процедурни правила,
по които тези процедури се провеждат. В тази връзка, предлагам да се обсъди възможността за „пренасяне“ или „включване“ в закона на текстове и
разпоредби, залегнали в Правилата за осъществяване на посредничество и
арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, приети
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от НС на института. Именно липсата на разписани в закона процедури за
провеждане на арбитражните производства е наложила необходимостта НС на
НИПА да приеме Правилата, които на практика допълват закона. Редно и прецизно от правна гледна точка е арбитражното производство и правилата за неговото провеждане да бъдат ясно и подробно разписани в закона, а не във вътрешен
акт на НИПА.
В ЗУКТС липсва също така и регламентация, относно характера на споровете, които могат да бъдат предмет на арбитраж. Логично би било, да се
предвиди възможност споровете по изпълнението и тълкуването на КТД да
бъдат отнесени в предмета на дейност на института, като се предвиди
законова възможност тези спорове да бъдат отнасяни за решаване пред арбитража на НИПА. (В Заключителния доклад от предишния етап на проекта,
експертите на социалните партньори с консенсус са разработили и мотивирали
това виждане, като са се обединили около разбирането, че при отсъствието на
трудов съд в България, по-правилно би било специфичната проблематика, свързана със спорове по КТД, да бъде вменена от закона на НИПА, тъй като е пряко
свързана с функциите на института).
В представената позиция съм се постарала да откроя и поставя онези важни
въпроси и проблеми в действащото законодателство, по които експертите на
социалните партньори са постигнали консенсус. Убедена съм, че тези въпроси
следва да намерят място в контекста на темата „Подобряване на нормативната
уредба на правото на стачка“, която е предмет на разработка по проекта, тъй като
са преюдициални и от визията на социалните партньори по всеки от тях до голяма степен зависи и разработването на правният режим на стачката. (Напр.: От
въпроса трябва ли да се установи задължителност за изчерпване на всички доброволни способи за разрешаване на КТС, преди преминаване към стачка, може
да се определи началният момент на стачката). Би следвало, следователно, да се
започне от законовите понятия, да се мине се през правилата за провеждане на
помирителните и арбитражните процедури, да се определят видовете спорове,
които могат да се разглеждат от НИПА, цялостно да се преосмислят и разпишат
в закона правомощията на института, след което да се обсъдят и разпишат необходимите законови промени за подобряване на нормативната уредба на стачката.
Списването на отделни раздели в доклада, изразяващи синдикалните и работодателски позиции по основната тематика е практично решение за открояване
на спорните въпроси, но считам, че трябва да насочим усилията си, като експерти, в посока постигане на обща визия за подготовка на нов закон за изменения и
допълнения на ЗУКТС. Ето защо спрях вниманието ви върху вече постигнатите
общи решения по важни правни въпроси, които да намерят отражение в закона.
В този смисъл следва да се поучим от практиката на повечето европейски страни,
в които социалните партньори са осъзнали, че печелившата формула за разви51

тието на трипартизма е „да работим заедно“, вместо „да работим един срещу
друг“. Считам, че на експертно ниво е напълно възможно да намерим консенсусни решения по правните въпроси, с една единствена цел – подобряване на
нормативната уредба на стачката. Останалото е въпрос на политическа воля.
Доклад
Румяна Георгиева, парламентарен секретар, КРИБ
Настоящите в страната индустриални отношения се формират и законово регламентират в периода от 1990 - 1993 год. Именно тогава бяха приети Закона
за уреждане на колективните трудови спорове, Конституцията на Р България и
изменения и допълнения в Кодекса на труда.
След промените през 1989 год. и настъпилите сложни икономически, политически и обществени отношения и заливането на страната от стачна действия
беше приет през 1990 год. Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
По-късно, с приемането на Конституцията на Р България през 1991 г. материя
свързана с правото на стачка на работниците и служителите за защита на техните
колективни икономически и социални интереси беше уредена в чл.50 на същата,
като това право се осъществява при условията и по ред, определени със закон.
През 1992 год. бяха приети и първите промени в Кодекса на труда, които поставиха началото на новия подход в областта на колективното трудово договаряне и го превърнаха в основен механизъм за регулиране на трудовите отношения.
Така в началото на 1993 год. разполагахме с първия от новото време инструментариум за договаряне на колективни трудови договори и уреждане на възникнали колективни трудови спорове.
Приет под въздействието на събитията от 90-те години на миналия век, в началото на демокрацията, Закона за уреждане на колективните трудови спорове
е един от малкото закони устоял на времето с минимални промени. Може да се
каже, че това е един стабилен закон уреждащ нова материя не прилагана и нехарактерна за обществото до началото на прехода. Наред с това, че тази материя
беше нова за обществото тогава закона има и своите несъвършенства, за които
сме получавали критики от страна на Европа.
В израз да отговорим на европейските норми, от 1990 год. до сега, закона е
претърпял общо шест промени. Анализирайки направените промени, можем да
кажем, че две от тях имат съществено значение. Едната е свързана с приетите
през 2001 год. промени, с които бяха регламентирани функциите на Националния институт за помирение и арбитраж, като орган за доброволно помирение и
арбитраж и другата промяна през 2006 год., която беше свързана с отпадането
на забраната за стачка в секторите - енергетика, съобщения и здравеопазване и
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преуреждането на въпросите свързани с минималните изискуеми дейности по
време на стачка.
През годините, когато тази проблематика е беше обект на обсъждания между
работодатели и синдикати, а и в комисиите на Народното събрание, в повечето
случаи страните достигаха до един единствен извод, а именно необходимостта
от приемането на нов закон, който: от една страна да се обвърже с конституционната норма, а от друга - да уреди изцяло колективните трудови спорове в светлината на европейските норми.
В контекста на тези промени и предложения от страна на работодателските организации и по-конкретно от КРИБ бяха правени предложения за
промени на чл.16 от ЗУКТС. Предложенията предвиждаха включването на
нова т.8, която да ограничи допускането на стачни действия по основни искания, по които има действащ колективен трудов договор или споразумение.
Основанието за подобно искане беше породено от факта, че в страната се наблюдаваха верижни действия и създаване на напрежение, вкл. към преминаване
на ефективни стачни действия в предприятия, в които страните са се договорили
помежду си, постигнали са споразумение, което е облечено в писмена форма,
срока на договора не е изтекъл, не е правен опит за решаване на въпроса със
средствата на договарянето, както и не са се обръщали за съдействие към НИПА,
а се преминава директно към стачни действия.
Водени от разбирането, че към стачни действия следва да се пристъпи след
като са изчерпани всички форми на договаряне, включително и арбитраж и едва
тогава би могло да се предприемат подобни действия. Като представители на работодателите считаме, че стачката е крайно средство за уреждане на КТС и към
него би следвало да се премине едва след като са изчерпани всички процедури и
способи за уреждане на спора – посредничество и доброволен трудов арбитраж,
в противен случай загуби търпят не само работодателите, но и стачкуващите работници и служители.
Искането ни за включване на нова точка в чл.16 от ЗУКТС беше направена с
цел преди преминаване към ефективни стачни действия страните по споразумението да изчерпат всички възможности за преговори, както и да спазват подписаното от самите тях споразумение. С това предложение не се ограничават правата на синдикалните организации, тъй като нормативно е уредена възможността
за предоговаряне на условията по КТД при взаимно съгласие на страните и по
реда на неговото сключване – чл.56 КТ. Преминаването към стачни действия би
следвало да бъде крайна мярка и то по въпроси, по които няма договорености,
позиция която продължаваме и отстояваме и до днес. В подкрепа на исканите от
наша страна промени можем да дадем редица примери като:
yyПри сключен договор със срок на действие до май 2008 год. синдикатите
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заявиха намерение за стачка с искане за рязко увеличение на работните заплати, като в средата на м. май 2007 год. преминаха към ефективни стачни действия. Причина за това е трудовото ни законодателство и по конкретно Закона за
уреждане на колективните трудови спорове, който позволява на синдикатите да
организират нерегламентирани стачки, пренебрегвайки законно подписаните от
самите тях договори. При възникване на конфликта мениджърите на фирмата,
която инвестира у нас над 220 млн. долара поиска съдействие от държавата за
създалата се ситуация, като искането им се свеждаше до това да бъдат извършени
промени в законодателството, което в момента допуска работниците да манипулират работодателите си с подобни извънредни искания. От компанията заплашиха, че ще замразят договорената допълнителна инвестиция от 250 млн. долара
в производство, докато не бъдат решени проблемите с трудовото законодателство. В тази връзка КРИБ заяви твърдата си позиция в подкрепа на работодателя,
като обяви в публичното пространство под формата на декларация, че участва в
преговорите със синдикатите и съдейства за приключване на стачните действия.
Предложи проект на закон за изменение и допълнение на Закона за колективните
трудови спорове, който беше внесен в НС от народни представители. Законопроектът целеше недопускане на стачка по основни искания, по които има сключен
колективен трудов договор или друго споразумение в съответното предприятие
и срокът на този договор не е изтекъл. Законопроектът беше обсъждан в Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание и на заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество, но така и не беше приет.
yyЕфективна стачка, продължила близо един месец, с искания за увеличаване
на заплащането на труда несъобразено с реалните възможности на предприятието и удължаване на платения годишен отпуск. Стачката постави пред сериозно изпитание чуждия инвеститор и в невъзможност да изпълни поети поръчки
в срок. По време на стачката от страна на чуждия инвеститор беше изразена
готовност за закриване на предприятието, ако не се достигне до решаване на
конфликта и предприятието не мине към нормален производствен ритъм. Ако
предприятието беше закрито, без работа щяха да останат близо 2300 души, което
за този район е много сериозен брой. КРИБ категорично подкрепи ръководството
на компанията, като изрази позиция, че ако противоречията не бъдат бързо уредени и не се стигне до положителен изход, който да гарантира икономическото
оцеляване на дружеството, това несъмнено ще доведе до отрицателни последици
върху страната ни като място за чуждестранни инвестиции. По време на стачката
КРИБ осъществяваше посредническа дейност при провеждане на преговорите
със синдикатите и излизане от конфликта. Като резултат, КРИБ стана гарант за
мирното приключване на преговорите и преминаване към нормални производствени дейности в предприятието.
yyПоредна ефективна стачка във фирми с чужди инвестиции. От трите друже54

ства на холдинга в България в едното беше обявена безсрочна ефективна стачка,
отново с искания за увеличаване на заплащането на труда, увеличаване на размера на социалните осигуровки и удължаване на платения годишен отпуск. В останалите две не беше обявена ефективна стачка, но независимо от това, по време
на стачката в едно от другите две дружества се работеше под угрозата за стачка,
тъй като беше обявено от синдикатите предупреждение за предприемане на стачни действия. По време на стачката КРИБ осъществяваше посредническа дейност
при провеждане на преговорите със синдикатите. Като резултат беше подписан
договор между мениджърите на дружеството и синдикатите, който важи за трите
дружества и работата беше възстановена.
Друго наше искане, което бихме искали да се обсъжда и приеме, са промени в чл.20 и чл.21 на ЗУКТС с цел премахване на забраната за локаут, на
основание чл.6, ал.4 на Европейската социална харта – правото на работещите и на работодателите да предприемат колективни действия в случай
на конфликт на интереси.
Съгласно действащия ЗУКТС се налагат на работодателя специфични задължения, които гарантират реалното осъществяване правото на стачка – забраната
на локаута и забраната за приемане на нови работници и служители. Локаутът
обхваща две групи възможни действия - преустановяване дейността на предприятието или на част от него – въпреки, че работникът и служителят са преустановили трудовите си задължения и забрана за уволнение на работника и служителя
на всички основания по чл. 328-330 КТ, като за нарушаване на забраната работодателят носи административно-наказателна отговорност.
Доклад
Снежанка Славчева, директор „Индустриални отношения“ в БСК
1. Поява и развитие на законодателството, свързано със стачката.
Състояние на законодателството днес.
На първо място източник на нормативната уредба е Конституцията на Република България. Според чл.16 КРБ „Трудът се гарантира и защитава от закона.”
Закрилата на труда от закона означава защита на лицата, които полагат наемен
труд. Гарантираността на труда на конституционно равнище означава, че се създават минимални стандарти за защита на правата, които произлизат от полагането на труда, както и, че се създават условия за изпълнение на задълженията,
свързани с трудовите правоотношения На следващо място - законоустановеност
на основанията за уволнение, възможност за защита при незаконно уволнение, и
т. н, а също и императивни норми, осигуряващи съществуването на здравословни и безопасни условия на труд. Конституцията прокламира, че гаранцията и
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защитата се дава със нормативен акт с ранга на закон.
Един от тези закони е Законът за уреждане на колективните трудови спорове,
чийто предмет са колективните трудови спорове по действащото българско законодателство. Гаранцията и защитата на труда се проявява чрез създаването на
ред за защита на колективните трудови права и законови интереси на работниците и служителите, както и юридически механизми за разрешаване на колективни трудови спорове.
В чл. 48 и чл.51 КРБ са конституционно закрепени основните трудови и осигурителни права на работниците и служителите. Именно тези са правата, които
изграждат съдържанието на колективните трудови спорове. Правото на стачка
като основно право на работниците и служителите е признато и уредено в чл.50
КРБ - „ Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите
колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при
условия и по ред, определени със закон”. Условията е редът по които то се упражнява се съдържат в чл.11-19 ЗУКТС.
Началото на новия период в областта на колективните трудови договори е
поставено и с промените в Кодекса на труда от 1992 г. Споровете относно прилагането на колективните трудови договори са предоставени в компетентност на
съдилищата. За споровете относно сключването им в КТ липсва правна уредба.
Такава се съдържа в приетия през 1990 г. Закон за уреждане на колективните
трудови спорове, който установява обща правна уредба на колективните трудови
спорове.
В международните актове относно икономическите и социалните права на
гражданите не се съдържа нарочна уредба на колективните трудови спорове изобщо и на трудовия арбитраж в частност. Практиката свързва тези въпроси с
правото на синдикално сдружаване и на колективно преговаряне. Това право е
признато в чл.23, ал.4 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,
чл.8, ал.1, б. “а“ от Международния пакт за икономическите, социалните и културните права от 1966 г. и чл.22, ал.1 от Международния пакт за граждански и
политически права от с. г. Двата пакта са част от българското право при условията на ратифицирането по чл.5, ал.4 от Конституцията.
В края на 1989 г. и началото на 1990 г. в страната избухнаха множество колективни трудови спорове, които прераснаха във мощна стачна вълна. Това наложи
спешното приемане от Народното Събрание на 06.03.1990 година, на продължаващия и сега да действа Закон за уреждане на колективните трудови спорове
(ЗУКТС), който влезе в сила на 17.03.1990 г. С този закон се въведоха в действащото трудово законодателство нови законодателни решения, а именно на правото на стачка, като основно право на работниците и служителите, уредено покъсно и в чл.50 на новата Конституция 1991 г. Също така се въведе и системата
от способи за доброволно уреждане на колективните трудови спорове.
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Следва да се има предвид и, че с препоръка № 92 от 1951 г. на МОТ се предлага за разрешаване на трудовите конфликти между работодатели и работници да се създават органи за помирение и арбитраж. С ратифицирането на
Европейската социална харта България по силата на чл. 6, т. 3 се задължава
да съдейства за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж за решаване на трудовите спорове.
2. Колективен трудов спор
Понятието колективен трудов спор е в основата на цялата правна уредба на
ЗУКТС, но не е легално определено в него. Независимо от това в ЗУКТС и Кодекса на труда има достатъчно правни норми, чрез анализа на които се разкрива
неговото съдържание.
Съгласно чл.1, ал.1 от ЗУКТС колективните трудови спорове са споровете
между работници и служители и работодатели по „въпроси на трудовите и осигурителни отношения и на жизненото равнище”. В чл.50 от Конституцията на
Р. България се признава правото на стачка на работниците и служителите „за
защита на своите колективни икономически и социални интереси”. Правото на
стачка е продължение на възникнал колективен трудов спор, когато не е уреден
доброволно.
Работниците и служителите имат правото на стачка, когато не се постигне
споразумение по колективния трудов спор. Правото на стачка може да бъде упражнено от работниците и служителите със или без представителство от страна
на синдикатите.
Предвид записът в чл.1, ал.1 от ЗУКТС допускащ колективен трудов спор по
въпросите на жизненото равнище, което е елемент от социалната и икономическа политика, провеждана от правителството и забраната в чл. 16, ал.7 за предявяване на политически искания, е необходимо да се обсъди това противоречие.
Евентуалното разрешение може да се търси по две направления, или жизненото
равнище да отпадне от предметния обхват на колективния трудов спор или
да се попълни съществуващата празнота и да се предвиди регламентация
на правото на стачка на национално ниво.
Относно страните по КТС, към момента в ЗУКТС не е посочено изрично кои
са те, а настоящата формулировка в чл. 1, ал. 1 е неясна относно това от чие име
се води спорът /в това число кой взема решение дали, по какви въпроси и чрез
какви способи ще се урежда спорът/ и за чия сметка ще настъпят последиците
от уреждането му. В този смисъл е удачно да се посочи в отделна разпоредба, че
страни по КТС са работниците и служителите и работодателите, спрямо които
се прилага КТД.
Необходимо е навсякъде в ЗУКТС като лица, обхванати от този закон, да се
посочат и служителите, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от КТ, съгласно който КТД
урежда трудови и осигурителни отношения на работниците и служителите.
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В чл. 57 /1/ от КТ е посочено, че колективните трудови договори имат действие спрямо работещи, членуващи в синдикална организация – страна по договора. Тук не са включени работодателите, чиито професионални организации
се явяват другата страна по договора, вкл. и работодателите, сключили КТД на
равнище предприятие. Подобен подход е непоследователен и юридически неоправдан, предвид симетричното положение на работещите и работодателите в
рамките на КТД и правоотношенията, с които са обвързани.
Във връзка с предложението по ЗУКТС да се разглеждат и въпроси, които
формално не са КТС, но са свързани с подготовката и прилагането на КТД, е
предвиден допълнителен текст, който конкретно да посочва кои други субекти
може да са страни по спор по смисъла на ЗУКТС и в кои случаи.
Такива субекти може да бъдат представителните организации на работещите
и на работодателите напр. при преговорите по проекта на КТД /тъй като са тясно
свързани с процеса на изготвяне и преговори по проекта на КТД/; това не изключва възможността страна при уреждането на въпроси, касаещи консултациите и преговорите но проекта на КТД, да са и колективите от субекти, членуващи
в съответните представителни организации на работещите и служителите, т.е.
тези лица спрямо които ще се прилага КТД, ако бъде сключен. Тези лица са пряко
заинтересовани от процеса на договаряне на съдържанието на КТД.
Експертите на социалните партньори отчитат необходимостта от легално
дефиниране на понятието „колективен трудов спор“ и разграничаване на
колективните трудови спорове на „спорове за интереси“ и „спорове за права“. Важно е да се изясни и посочи в закона кой е моментът на възникване на
колективния трудов спор. По този начин ще се избегнат обичайните противоречия между страните, относно началото на спора.
3. Предложения за подобряване на уредбата на стачките
Преди обявяването на стачката работниците или техните представители са задължени да спазят процедурата, която е предвидена от закона за разрешаване на
колективни трудови спорове. Тези изисквания не се отнасят до стачките за солидарност. Без значение ,дали стачката ще бъде по същество, или за солидарност,
решението за нея трябва да се вземе чрез гласуване с обикновено мнозинство от
работниците и служителите в предприятието. Работодателят или неговия представител трябва да бъде уведомен писмено най-малко седем дни преди началото
за стачката както за нейната продължителност, така и за органа, който ще я ръководи.
Действащата нормативна уредба относно видовете стачки се нуждае от допълване и прецизиране на регламентацията на колективните трудови спорове
и стачките, на отраслово и браншово ниво. Вярно е, че ЗУКТС не забранява
провеждането на отрасловите и браншови стачки, но при действащото законодателство, за да бъдат законно обявени и проведени следва да бъде спазена про58

цедурата, очертана в закона, която е уредена на ниво предприятие и поделение.
Относно реализирането на правото на ефективна стачка категорично няма
да приеме предложения за промени по линия на обявяването на стачка с обикновено мнозинство от “участвалите в гласуването”, респ. обявяването на стачка
от отделни категории работници. Като краен, репресивен метод с неблагоприятни последици, стачката, следва да се провежда само при достатъчно широка
подкрепа и солидарност между работещите за предприемането на този подход.
Предложението за обявяване на стачка с мнозинство от гласувалите или от определена категория работещи в едно предприятие на практика ще създаде затруднения за нормалното протичане на дейности извън трудовите задължения
на стачкуващите по смисъла чл.12, ал.2 и 3 от ЗУКТС и ще е причина за заплащането на възнаграждения за престой от страна на работодателя по смисъла на
чл.18, ал.5 от ЗУКТС. Следва да се приеме за справедливо изчисляването на
обикновеното мнозинството да става без до се взимат предвид работниците
и служителите, които са в отпуск или в командировка. Решението за стачка
да се взима след редуциране на броя на персонала с отсъстващите по обективни причини и обикновено мнозинство на останалите.
По отношение на споразумението по чл. 14, ал. 1, с което работодателите и
работниците уговарят минимално необходимите изисквания за работа по време
на стачката, е възможно да се предвиди условията на споразумението да могат
да се уговарят чрез помирение, посредничество и други доброволни способи, с
оглед избягване на необходимостта от по-нататъшно разглеждане на спора по
реда на чл. 14, ал. 3.
В случаите по чл. 14, ал. 3 е възможно не само едната, но и двете страни по
спора да са съгласни уреждането му да стане чрез арбитраж. При това положение
законът следва да допуска страните сами да определят арбитражен орган, вместо това да става еднолично от директора на НИПА. В сега действащия ЗУКТС,
обаче, за такава ситуация липсва уредба, във връзка с което могат да се направят
съответните законови допълнения.
Забраната за стачка по чл. 16, т. 6 за работещите в структурите на МВР, на МО
и за магистратите се отнася за всички заети в посочените направления, обхваща както ефективната, така и символичната стачка и не предвижда никакви изключения. Тази крайна забрана се подлага на критики от различни институции,
професионални и обществени организации и експерти. С цел смекчаване на това
ограничение, като същевременно се въведе гаранция за ненарушаване функциите на критични държавни структури и органи, символичните стачки да не се
ограничават, а недопускането на ефективни стачки да е само в случай на сериозно възпрепятстване на поддържането на националната сигурност и обществения
ред. За да се забрани стачкуването е необходимо да се приеме изричен акт – решение на Министерския съвет/ решение на Висшия съдебен съвет.
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Стачката представлява действие, характеризиращо се със стриктно определени особености. Правото на стачка принадлежи на определена категория лица
- работниците и служителите. Стачката представлява спиране на работата, когато са изпълнени стриктно определени законови изисквания. Тя трябва да се
разграничава от други форми на групов натиск, каквито са напр. демонстрациите, събранията, митингите и пр., но с които често се бърка. Подобно объркване
може да доведе до нарушения на закона и увеличаване на общественото напрежение. В ЗУМТС е важно да се направи изрично разграничение между стачката
и други групови мероприятия.
4. Локаут
Локаутът се изразява в преустановяване на дейността на предприятието или
негово звено или приемане на нови работници и служители с цел да се повлияе
върху участието на работниците и служителите в стачка. Специфичните задължения , които са установени от действащото право са забраната на локаут и забраната за приемане на нови работници.
yyПреустановяване на дейността на предприятието или на част от него съгласно чл.20 от ЗУКТС е налице при:
-- работодателят преустанови дейността на предприятието или на негово
структурно звено;
-- във връзка с преустановяване дейността да уволни работници и служители, които са участвали в стачката;
-- преустановяването на дейността и произтичащите от него уволнения да
са с определена цел.
Законът предвижда, че работодателят не може да преустановява дейността на
предприятието или част от него и да уволнява работника с цел да :
а. предотврати или преустанови стачката;
б. осуети удовлетворяването на предявените искания.
yyПриемане на нови работници и служители на мястото на стачкуващите / чл.
21 ЗУКТС /
Възникналите по време на стачката производствени потребности могат да бъдат задоволени чрез преместване на нестачкуващи работници и служители, както и чрез приемане на нови работници и служители, но само на свободни работни места. На мястото на стачкуващите могат да бъдат приемани нови работници
и служители само за осъществяване на минимално необходимите дейности по
чл.14, ал.1 от ЗУКТС и като заместници на стачкуващите.
Локаутът е забранен / чл.20-21 ЗУКТС /. За нарушаване на забраната работодателят носи административно наказателна отговорност.
По искане на работодателите и съобразно съдържащите се разпоредби в
член 6, алинея 4 на Европейската социална харта, ратифицирана от България, който признава “правото на работещите и на работодателите да пред60

приемат колективни действия в случай на конфликт на интереси”, би било
препоръчително този член да бъде изменен с цел даване право на локаут на
работодателя.
Правото на локаут на работодателя да се осъществява при същите изисквания, при които работниците и служителите имат правото на стачка.
Доклад
Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ
Текущо състояние на основните позиции. Необходими промени и принципни предложения за подобряване на нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите, както и свързаните с това проблеми и въпроси на
тяхното прилагане.
Уводна част
Предвид разговорите между експертите по структурата на доклада5, и предоставените от тях бележки и мнения, вкл. и по формулираните въпроси към
експертите от Швейцария, обръщам внимание, че предмета на Компонент 2 от
проекта е правото на стачка („Подобряване на нормативната уредба на правото
на стачка“). Тоест обект на нашето експертно внимание следва да е правото на
стачка!
Обстоятелството, че към настоящия момент подготовката, провеждането на
стачка, редица процедурни въпроси свързани с нея и последиците от нея са уредена в Закона за уреждане на колективните спорове(ЗУКТС), като един от няколко способа за решаване на колективни трудови спорове (КТС), не следва да
пречи, подвежда при експертните разсъждения. Неправилна, по мое мнение, ще
бъде и ориентацията ни към „подобряване на нормативната уредба“ спрямо
действащия ЗУКТС. Това няма да е коректно и в унисон с конституционно прогласеното право на стачка. В крайна сметка съсредоточаването на вниманието в
ЗУКТС и колективните трудови спорове и подчиненото на тях разглеждане на
правната уредба на стачката, като способ за решаването им е необосновано и
погрешно.
Този въпрос има, ще има ключово значение при обсъждането и търсенето на
решения с оглед темата на проекта: „Подобряване на нормативната уредба на
правото на стачка“.
С протокол № 02/24.04.2017 г. от заседание на експертната работна група по компонет 2 от проекта е утвърдена единна структура на встъпителния доклад.
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Казано по друг начин стоят поне два изначални въпроса на които трябва да
можем да отговорим:
1.„Подобряване на нормативната уредба“ означава усъвършенстване на съществуващата или създаване на принципно нова?
2.“Подобряване.....“ - спрямо какво? Спрямо действащият ЗУКТС или спрямо Конституционното право на стачка (чл.50 Конституцията на Р България).
В този смисъл и спрямо исторически оформилото се разбиране за стачката (от
първоначалното й възникване), като непримирим сблъсък на интереси между
група работници и даден работодател в едно предприятие още преди да е възникнало колективно трудово договаряне и понятието за колективен спор.
Или спрямо развитието й, като първопричини и мащаби, от възникването й
към настоящия момент. Свидетели сме на това развитие, на новопоявили се причини и мащаби на стачки, както в страната, така и извън нея (посл. пример –Гърция, нац.стачка м.май 2017г. вж. приложение 1). Въпреки развитието на причини и мащаби първоначалното й проявление, като временно преустановяване на
изпълнението на трудовите задължения, в отделните предприятия е запазено.
Тези въпроси вероятно ще бъдат и своеобразен водораздел в позициите на
експертите, които независимо от участието им в експертната група в лично качество, ще отразяват, вкл. представляват, излъчилите ги организации. В този
план, очаквам, персоналните, експертни доклади да отразят и текущото състояние на отделните позиции, което също е предмет на доклада.
Аспекти на появата и развитието на законодателството свързано със
стачката.
Създаването на правната уредба(след 1945г.) относно стачката е било предмет
на изследвания и публикации в правната литература, в предходни разработки
по други проекти. Като последно по време и изчерпателно, като съдържание,
вглеждане в историческото развитие на правната уредба на стачката, с оглед настоящият проект, ще посоча съдържащото се в доклад от 2014г. с предмет „Концепция за създаване на трудов съд за уреждане на колективни трудови спорове
на примера на Норвегия“6 (наличен в сайта на НИПА) .
С оглед предмета на настоящия доклад ще откроя няколко момента, които
според мен имат съществено значение с оглед това развитие.
І. ЗУКТС е „спешно“ приет от 35-тото Народно събрание (в сила от
17.03.1990г.). Вносител на законопроекта са Българските професионални съюзи,
разполагащи по онова време със законодателна инициатива7. (приложение 2 Мотивите към законопроекта и Протокол (стр.6-стр.16) от заседание на 35 НС на
Авторски колектив – В. Бояджиев, К. Средкова, С. Славчева, Ч. Христов, част от работата по
проект GAVAS-2012/104620 – „Достоен труд и диалог – обмен на добри практики“.
7
Дейността на 35-тото Народно събрание се е основавала на предходната, отменена Конституция
на България.
6
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което той е приет на първо четене, по действащите към онзи момент процедурни
норми за работата на НС).
Внимателния прочит на тия два материала разкрива няколко съществени момента, които обикновено остават скрити, тогава когато се говори за ЗУКТС и
неговото приемане от НС.
От мотивите към законопроекта, речта на представителя на вносителя на законопроекта - ЦС на БПС, (впоследствие и междувременно и правоприемника
КНСБ) – проф. Кръстьо Петков, председател на временния изпълнителен комитет на ЦС на БПС, вкл. и от речта на представителя на Законодателната комисия
проф. Васил Мръчков, добре личи какви са обществената обстановката, съществуващото високо обществено и социално напрежение в страната, изходните начала, нагласите, познаването на материята относно стачката и трудовите конфликти и редица други въпроси, които имат определящо значение за днешното
състояние на този закон. Той е приет при конкретно съществуваща, обществено-икономическа и политическа ситуация:
1. Която е коренно различна от съществуващата към настоящия момент.
Към онзи момент все още не са стартирали реституция, приватизация, т.е. повсеместна смяна на собствеността, промяна на обществено политическата система,
появата на новата Конституция. Не е стартирал процесът по присъединяване към
ЕС и НАТО, не е налице възприемане на стандартите на ЕС. Няма ги последвалите в резултат на всички тях огромни изменения в обществен и личен план.
Вижда се добре от приложените материали, че познаването на природата и стойността на правото на стачка е далеч от днешното.
2. В основата на законодателната инициатива стои не идеята да се уреди това
право(вж.чл.1 ЗУКТС), а да се даде отговор, да се уредят обществени отношения
които са непознати, респ. неуредени до момента. В мотивите към законопроекта
освен изразът „колективни спорове“ се използва и словосъчетанието „трудови
конфликти“, двойственост в определенията на случвалите се събития, която показва и каква е идеята на законопроекта. Показателна в тази посока е част от
изказването на вносителя8, проф. К. Петков (вж.стр.8 от протокола).
Разбираме, че обстановката, в която се приема законопроектът, е екстремална. В страната от
три месеца бушува стачна вълна, която застрашава с разруха изпадналата в криза икономика. От
края на декември досега по наши сведения в страната имаше 551 трудови конфликта, от които
116 прераснаха в действителни стачки. Те засегнаха най-силно такива жизненоважни отрасли,
като мините, металургията, енергетиката, транспорта, химията. Натрупани са тежки проблеми и
несправедливости. Търпението на хората е изчерпано. Прибягна се до масови стихийни действия
и ултимативни искания. При тази ситуация решаването на проблемите става прибързано, а често
и безпринципно. Ако не се отчетат тези факти обаче, може да се създаде опасност Народното
събрание да приеме закон, който да бъде повлиян от конюнктурните условия, т.е. да приеме един
извънреден закон, а не закон, който да уреди правата на работниците и синдикатите трайно и
перспективно с оглед на бъдещото демократично устройство у нас.
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3.В България все още не са възприети стандартите на съществуващия модел
на социален диалог в Европейския съюз, на всички равнища на неговото проявление. Не са се появили и нормите за колективно трудово договаряне(КТД),
и възникналата въз основа на тях практика на договаряне, респ. сключване на
КТД. Това става по-късно, чрез допълнения в Кодекса на труда (чл.2 и чл.3, чл.3а
и следващите, чл.50 и следващите КТ и други, вкл. други закони). Този модел
очертава друга функция и роля в обществено икономическите параметри на синдикати и работодатели, като социални партньори.
4.Приетият закон изпреварва с малко повече от година приемането на действащата Конституция на Р България (ДВ. бр. 56/ 13.07.1991), факт който сам по
себе си поставя под съмнение неговата актуалност и приспособеност към новия
демократичен обществено-икономически и политически ред, установен от нея,
съобразен с интересите и зачитащ гражданското общество, с разгърнат плурализма и предоставящ свобода на мнението. Още повече, че в нея чрез чл.50 КРБ
правото на стачка е въздигнато, прогласено като конституционно право на работниците и служителите, каквото според заварения от нея ЗУКТС то не е. както
посочих по-горе, според него стачката е способ за уреждане на КТС.
5. Нещото което привързва, този роден в друго време, при други условия законопроект, отговарящ на други обществени нужди от такава регулация с днешната действителност и го прави приложим е участието при създаването му на
международни експерти от МОТ, които чрез съвети, вкл. и присъствието си са
успели да прокарат „тясна пътека“ към бъдещето.
В крайна сметка ЗУКТС не отговаря на потребностите на днешния ден! Той
е замислен, подготвен и приет с оглед други нужди и други обстоятелства. Не
отговаря и на повелята на чл.50КРБ, че правото се упражнява при словия и по
ред уредени от закон, защото ЗУКТС не е този закон.
ІІ. Закона за държавния служител(ЗДСл).
През 2016г., т.е. близо 16 години след влизането му в сила, в него бе уредено правото на стачка за работещи в държавните администрация в условията на
ЗДСл (вж. чл. 47 ЗДСл, ДВ, бр. 57/ 2016 г.). До този момент законът съдържаше
български „принос“ в световната история на стачката, уредена в него, като символични действия, а не реално спиране на изпълнението на задълженията по
правоотношението!
Промените в чл.47 ЗДСл са плод на колективна жалба №32/2005г. на КНСБ,
КТ “Подкрепа“ и ЕКП до Съвета на Европа (приложение 3). От подаването на
жалбата през 2005г. до 2016г. всички български правителства прилагаха един
и същи прийом-съзнателно протакаха решаването на проблема, като изпращаха
становище/уведомяваха Съвета на Министрите, за всяка годишна среща на този
орган на Съвета на Европа, който съгласно ЕСХ (ревизирана) следва да се произнесе окончателно, че са предприели действия и, че проблемът с правото на ефек64

тивна стачка на държавните служители ще бъде решен. Едва през 2015г., т.е. 10
години след подаването на жалбата, беше внесен законопроект за изменение и
допълнение на ЗДСл и през 2016г. изменението стана факт.
И още едно обстоятелство, от значение с оглед позоваването на ЗУКТС и аргументите за причинно-следствената връзка между колективен трудов спор и
стачката. Остава открит въпросът с противоречието на ЗДСл, отново с чл.6 от
ЕСХ/ревизирана, тъй като не урежда колективно договаряне. И отново се
сблъскваме с откритото, очевидното нежелание на Правителствата да се съобразят с международните ангажименти на България, вкл. и по чл. 28 ХОПЕС9 (вж
приложение 4).
ІІІ. Конституцията на Република България.
На последно място и накратко за Конституцията. Тя съдържа два текста10,
които имат пряко и основополагащо значение с оглед темата. Към тях ще добавя
и чл.49 КРБ, който също има отношение към аргументацията на тезите ми.11
Основополагащо значение спрямо темата на проекта има чл.50 КРБ, прогласяващ конституционното право на стачка, като едно от основните конституционни
права на гражданите:
1.Субект на правото са работниците и служителите.
2.Правото предполага, е предназначено за защита на интереси :
- колективни;
- икономически;
- социални
Тези основополагащи характеристики на правото на стачка следва да намерят
правната си уредба в закона, в който изреч. второ изисква да са уредени условията и реда за упражняването му.
Харта на основните права на ЕС
Чл.28 Право на колективни преговори и действия
В съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики работниците
и работодателите, или съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват
колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат колективни действия за
защита на техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси..
10
Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени
със закон.
Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При
изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.
(2) Условията, при които държавните служители се назначават и освобождават от длъжност и могат да членуват в политически партии и синдикални организации, както и да упражняват правото
си на стачка, се определят със закон.
11
КРБ Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.
(2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси.
9
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Забележете, условията и реда, а не съдържанието, същността и характеристиките на правото.
Както вече посочих, по мое мнение:
1.ЗУКТС не е този закон.
2. Такъв закон все още не е приет, въпреки разпоредбата на §3, ал.3
ПЗР на КРБ12 .
В заключение, както посочих, в редица изследвания развитието на ЗУКТС,
създаването на Националния институт за помирение и арбитраж и други е разгледано и изяснено, така че на него не е необходимо да се спирам. Ще отбележа,
че отношение с темата в по-близка или далечна обективна и логическа връзка
с нея, имат/са няколко текста от Кодекса на труда-относно социалния диалог,
тристранното сътрудничество, националната система за тристранно сътрудничество, колективното трудово договаряне и други. Разбира се и редица международни актове.
Експертни позиции по основната тематика на доклада
Позициите на КНСБ предмета на проекта в неговата цялост и в частност по
редица въпроси свързани с уреждането на КТС са заявявани последователно в
миналото13.
Накратко в какво се състоят те:
І. Същественият въпрос е свързан с това как да се осъществи, чрез закон
уреждането на условията и реда за осъществяване на конституционното право
на стачка.
1.Чрез отделен закон, т.е. извън ЗУКТС или
2.Чрез ЗУКТС, като неговия предмет се измени, както следва:
а. определя условията и реда по които се упражнява конституционното право
на стачка (обвързано с характеристиките от чл.50 КРБ), а не с неопределеното в
съдържателен план словосъчетание «колективен трудов спор»;
б. установява реда за уреждане на КТС между работници и работодатели по
въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище, включително и с работодатели чуждестранни или смесени фирми или предприятия на
територията на страната, както и български предприятия в чужбина;
Такъв, конкретен вариант, за решаване на дилемата, чрез изменение и допълнение на ЗУКТС е предлаган съвместно от КНСБ и КТ “Подкрепа“ (2006 и
2009г.).
2. Дефиниране, в определена, допустима и неограничителна степен на инте§ 3. (3) Народното събрание в срок от три години приема законите, които изрично са посочени
в Конституцията.
13
Становище от октомври 2006г. до междуведомствената работна група (заповед №796/17.10.2006г.
Е.Масларова министъра на труда и социалната политика) за подготовка на изменения и допълнения в ЗУКТС и съвместен проект за изменение в ЗУКТС на КНСБ и КТ “Подкрепа“
12
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ресите, характеризиращи правото на защита:
- колективни интереси;
- икономически интереси;
- социални интереси.
Тоест що то е икономически, що е то социален интерес, кога тези интереси са
колективни и кога индивидуални?
Очевидно е, че следва да се търси единение, единно разбиране за съдържанието на текста на КРБ. Поне в някаква степен.
Отново обръщам внимание на употребата на понятието „интерес“, а не „спор“.
3 Във връзка с горното е необходимо да се изясни:
а. има ли равенство между „... колективни икономически и социални
интереси.“(по КРБ) и „...трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.“(по ЗУКТС).
б. кои са субектите, които могат да застрашат икономическите и социални
интереси на носителите на правото?
в. каква е връзка между същността на правото – защита на интереси и породилата го заплаха, която също следва да бъде изяснена в различни аспекти-възникване, съдържание, манифестиране, и т.н..
г. що е политическо искане, политически цели (предвид сега действащият
текст в ЗУКТС), вкл. и да се държи сметка за употребата им в КРБ (вж напр.
чл.12 КРБ).
4.Определяне на кръга от условия и ред за упражняване на правото на стачка. В тази поредица от елементи могат да намерят място, както уредените до
сега в ЗУКТС условия и ред, преценени и преосмислени с оглед натрупаните в
практиката въпроси и критики, така и нови с оглед самостоятелното уреждане на
конституционното право на стачка.
В тази връзка да се предвидят условия и ред за провеждане на стачката на
неуредените сега равнища – секторно, териториално, национално. На които тя
фактически се осъществява.
5. Следва да се предвидят/уредят възможности за мирно решаване на възникналия проблем, за отстраняване на надвисналата над интересите заплаха по подобие и чрез познатите институти на преки преговори, посредничество, вкл. чрез
намеса на институции, на знакови лица ползващи се с високо обществено доверие (напр. намесата на Президента Първанов по време на нац. учителска стачка).
6. Внимание следва да се обърне на срокове, прецизното им определяне, с
оглед възможността да се реализира правото, а не да се отлага неоправдано при
липса на възможност да бъде решен въпросът по мирен начин.
ІІ. Необходимо е по мое мнение, макар и след преоценка, респ. усъвършенстване в редица посоки, да се запази правната уредба на уреждане на колективните трудови спорове на равнище предприятие (на което е уредена сега в
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ЗУКТС), вкл. и на секторно равнище.
1. За целта следва да се изясни прецизира, дефинира понятието за КТС. Всъщност кои израз да използваме - КТС или трудов конфликт? Какво е съдържанието
на едното, какво на другото словосъчетание? Имат ли връзка и каква с КТД, в
частта преговори и в частта изпълнение? Могат ли да възникнат КТС, респ. трудов конфликт на равнище предприятие напр. или на друго такива не по повод,
т.е. извън КТД?
Разграничението между правни и неправни конфликти/спорове също е важно,
съществено, но по мое мнение следва да приемем, че е възможно да възникнат
хипотези, при които има правен конфликт/спор който може да бъде решаван извън съдебно, по пътя на възприетите в ЗУКТС стъпки. В тази връзка уреденото
отделно конституционно право на стачка ще се появи като последна по ред възможна стъпка за уреждане на спор/конфликт.
2. Законът не предлага ясно изразено съотношение, балансиране, вкл., разграничаването им на задължителни – доброволни, разумни срокове за осъществяване на отделната стъпка с оглед решаването на колективни трудови спорове
- преговори, посредничеството по чл.4 ЗУКТС, евентуалното посредничество по
правилата и от посредниците към НИПА, доброволния арбитраж, стачката, вкл.
евентуалните процедури за разглеждане на правни колективни спорове по пътя
на арбитража или по съдебен ред.
3. Част от съдържанието на приетите въз основа на съответните членове от
ЗУКТС от Надзорния съвет на НИПА правила за осъществяване на посредничеството и арбитража би следвало да са предмет на закона, а не на Правила,
приети от НС на НИПА.
4. ЗУКТС не съдържа философия, респ. норми, за превантивна работа с оглед
предотвратяване на конфликта/спора още в неговия зародиш при изявени, манифестирани симптоми за възникване на такъв. В тази поска дейността на НИПА
може да бъде обогатена в сътрудничество със заинтересованите страни.
5. Стои въпросът за това що за институт е НИПА и възможно ли е усъвършенстването му в обсъждани назад във времето посоки.
6. Липсва правна уредба за подобните въпроси относно работещите в режима
на ЗДСл. Какъв ще бъде например конфликтът или спорът за онези, които попадат под разпоредбите на ЗДСл? Въобще възможно ли е да има такъв?
7. И тук, по подобие на стачката, стои въпросът за равнищата на възможното
възникване и решаване на конфликти/спорове, на субектите на тези равнища и
специфики, които следва да бъдат отчетени при тяхното уреждане.
Поставените въпроси, (по двете точки т.І, и т.ІІ), не изчерпват кръга от въпроси, които възникват, следва да бъдат осмислени, обсъдени и да им бъдат търсени
коректни, верни отговори. Такива ще възникнат и в хода на обсъждането на експертните доклади. Така например ще се наложи преглед на всички други обвър68

зани в някаква степен с евентуалните правни решения, норми в други закони.
Основният проблем обаче ще е да се доближат мненията на отделните експерти, които както подчертах в началото на доклада, ще се разминат в значителна
степен по редица общи, принципни и конкретни въпроси.
Приложения: 4 броя, експонирани на отделни носители, отделно от доклада.
Приложение 1: Публикация във вестник „Сега“ от 17.05.2017г.
Приложение 2: Мотивите към законопроекта на ЗУКТС и Протокол, стр.3стр.16, отразяващ приемането на ЗУКТС на първо четене и състоялия се по него
дебат в НС.
Приложение 3: Решение на Европейския Комитет за социални права по жалба 32/2005г.
Приложение 4: Писмо Председателя на 43 НС по повод приемане на ЗИД на
ЗДСл
Приложение.
РЕШЕНИЯ
от 27 юни 2017 г. в Пловдив относно обобщения встъпителен доклад:
1. Към установените в проекта на доклад консенсусни становища по 8 принципни положения за промяна на ЗУКТС, се добавя девето – относно административно наказателните разпоредби;
2. Т. 4 от различията се слага като т. 9 в Раздел II – Общи виждания;
3. Имената на експертите отпадат до Раздел III, вкл. и на обобщилите доклада;
4. В Раздел III, срещу всяко изразено различно становище се изписва конкретно име;
5. Уточнените корекции да бъдат нанесени от Румяна Георгиева до 30.06.2017
г., след което да ги изпрати до всички от ЕРГ за преглед.
РЕШЕНИЯ
от 27 юни 2017 г. в Пловдив относно работата на ЕРГ по проекта:
1. Разпределение на работата по заданието за разработка на конкретни текстове:
99Марияна Иванова и проф. Емил Мингов работят по теоретичната част (определение на КТС, страни, правни-неправни КТС) + доброволни процедури за
уреждане на КТС, непосредствени преговори и превенцията;
99Представителите на синдикални и работодателски организации работят по
локаута (чл.11, чл.16, чл.17);
99Проф. Любомир Стефанов поема ангажимента да представи проектна рам69

ка на предварителна оценка на въздействието на измененията;
99Чавдар Христов поема ангажимента отделно да изрази неговото виждане,
като съгласува мнение и обмени информация с Валери Апостолов.
2. До 10 - 15 август да бъдат разменени по между членовете на ЕРГ предложенията за изменение и допълнение на ЗУКТС.
3. На 7 септември 2017 г., от 10:00 ч., в сградата на БСК да се проведе среща
на ЕРГ, на която да бъдат обсъдени всички разработени конкретни текстове за
изменение на ЗУКТС.
4. На 18 септември (14:00 ч. – мястото ще се уточни на срещата на 7.9.2017 г.),
последваща среща за доработване и изглаждане на предложенията.
5. В края на м. септември 2017 г. (25-29) да бъде организирано представяне на
предложенията пред по-широка аудитория.

70

Дейност 3 и дейност 4. Работно посещение в Конфедерация Швейцария. Разработка на Доклад от
работно посещение в Конфедерация Швейцария,
представяне и обсъждане с представители на
социалните партньори и заинтересовани лица.
По молба на швейцарската страна – Департамента по труда към Държавния
секретариат по икономически въпроси – SECO, работното посещение в Конфедерация Швейцария вместо през м. май, както беше планирано предварително,
се осъществи в периода 17-20 октомври 2017 г.
От своя страна, експертите от работната група разработиха въпроси относно
нормативната уредба на правото на стачка и системата за уреждане на колективни трудови спорове в Конфедерация Швейцария, на които швейцарските експерти да отговорят по време на посещението. След установяване на възможностите
за неформална експертна среща в Международното бюро по труда, Женева, аналогични въпроси, касаещи европейските страни, бяха изпратени и на експертите
в МОТ.
ВЪПРОСИ КЪМ ШВЕЙЦАРСКАТА СТРАНА ОТ ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА, НА КОИТО ЧЛЕНОВЕТЕ Й ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ
ОТГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНОТО ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
1. Съдържа ли законодателството на Конфедерация Швейцария легална дефиниция на понятието „стачка“, както и разграничение на видовете стачни действия? В тази връзка, допуска ли нормативната уредба на Швейцария обявяване на
т.н. „национална стачка“ за промяна на икономическата и социална политика на
правителството?
2. По българското законодателство стачката, като инструмент за решаване на
КТС е уредена само за равнище предприятие. Но КТС могат да възникнат и на
останалите равнища. Как е решен по швейцарското законодателство и практика
този обективно съществуващ правен казус при спорове и действия в защита на
икономически и социални интереси на различни равнища? Респ. налице ли е в
Швейцария законова регламентация и евентуално – какви са нормативно предвидените ред и условия за обявяване на стачка в отделно звено/звена на предприятието (обект, заведение и др. под.)?
3. Налице ли е в Швейцария регламентация и евентуално – какви са нормативно предвидените ред и условия за обявяване на „предупредителна стачка“ и
„стачка от солидарност“?
4. Предвижда ли швейцарското законодателство задължителна процедура по
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посредничество преди началото на стачката и в какво съотношение са способите посредничество/помирение - стачка? Кой и как осъществява процедурите
по посредничество и помирение?
5. Налице ли са според швейцарското право т.н. „минимално необходими дейности“, които не могат да бъдат спирани по време на стачка (дейности, чието
неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на
хората, обществения ред и др. под.) По какъв начин са нормативно определени
тези дейности, които ограничават правото на стачка за отделни групи работници
и служители? Има ли такова ограничение за категории от типа на здравеопазване, транспорт и др. под.?
6. Какъв е нормативно предвиденият ред и условия за обявяване на стачка по
швейцарското право – кворум, представителство, оправомощаване?
7. Съществува ли законова забрана по швейцарското законодателство за обявяване на стачка по време на действието на КТД?
8. Каква е законовата регламентация на локаута по швейцарското право?
9. Какви са законовите основания по швейцарското законодателство за признаване на стачката за незаконна? Какви са правните последици? Има ли, каква
е и кой понася отговорността при неправомерни действия?
10. Какъв е срокът за разглеждане на споровете, относно законосъобразността на стачката по швейцарското законодателство?
ДОКЛАД ОТ РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
На основание Заповед № РД03-209/13.10.2017 г. на министъра на труда и социалната политика и Заповед № К2-2-71/09.10.2017 г. на директора на Националния институт за помирение и арбитраж и ръководител на проект „Подобряване
на нормативната уредба на правото на стачка“ – Компонент 2 от проект на МТСП
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Българо-швейцарската програма за
сътрудничество чрез Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ беше реализирано работно посещение в Конфедерация Швейцария на Експертната работна
група (ЕРГ) по проекта, в периода 17-21 октомври 2017 г.
Работното посещение включваше:
1. Неформална работна среща с експерти на Международното бюро по труда
(МБТ) – Женева, с цел осъществяване на технически консултации по предложенията за изменения и допълнения на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), разработени съвместно от представителите на всички
социални партньори, участници в ЕРГ по проекта, и
2. Срещи за обмяна на опит в Берн, организирани от Департамента по труда
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(Labour Directorate) към Държавния секретариат по икономически въпроси (State
Secretariat for Economic Affairs – SECO).
На срещите от българска страна взеха участие ръководителят на проекта, експертите в ЕРГ и представител на Швейцарското междинно звено в България,
както следва:
1. Владимир Бояджиев, ръководител на проекта и директор на НИПА;
2. Валентина Зартова, член на ЕРГ и юридически съветник в БТПП;
3. Валери Апостолов, член на ЕРГ и съветник в КТ „Подкрепа“;
4. Проф. Емил Мингов, член на ЕРГ и на Надзорния съвет на НИПА, и ръководител на катедра „Трудово право“ в СУ „Св. Климент Охридски“;
5. Ивелин Желязков, член на ЕРГ и на Надзорния съвет на НИПА, и директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ;
6. Проф. Любомир Стефанов, член на ЕРГ и на Надзорния съвет на НИПА,
и член на УС на ССИ;
7. Марияна Иванова, член на ЕРГ и главен експерт в НИПА;
8. Румяна Георгиева, член на ЕРГ и на Надзорния съвет на НИПА, и парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения“ в КРИБ;
9. Снежанка Славчева, член на ЕРГ и на Надзорния съвет на НИПА, и директор „Индустриални отношения“ в БСК;
10. Чавдар Христов, член на ЕРГ и вицепрезидент на КНСБ;
11. Йордан Димитров, представител на Балканския институт по труда и социалната политика като Швейцарско междинно звено.
В изпълнение на целите на точка първа от работното посещение, на
18.10.2017 г. българските експерти осъществиха среща в МБТ, Женева.
На 18 октомври 2017 г. в сградата на МОТ членовете на експертната работна
група по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“
проведоха консултативна неформална среща с експерти на Международното
бюро по труда във връзка с предложенията за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Срещата бе открита от г-н
Колин Финуик (Colin Fenwick), началник на отдела за трудово право и реформи
(LABOURLAW). От страна на МБТ в срещата участваха: Ксавие Бодоне (Xavier
Beaudonnet), координатор по въпросите на колективното трудово договаряне от
департамент „Международни трудови стандарти“ (NORMES), Валери ван Гьотем (Valérie Van Goethem), ръководен служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Лус Рей Новас (Luz Rey Novas), ръководен юридически
служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Кристина Михеш (Cristina Mihes) старши специалист по право и социален диалог в офиса
на МБТ в Будапеща, и Хари Стилоянис (Harry Stylogiannis) стажант в отдела за
трудово право и реформи (LABOURLAW).
Г-н Колин Финуик поздрави участниците с добре дошли и изрази задовол73

ството си от факта, че всички социални партньори присъстват, и че има такава
организация като НИПА в България. Той подчерта, че в МОТ се отдава голямо
значение на трудовите закони и именно в МОТ се коват международните трудови
конвенции. Г-н Финуик акцентира върху важността на принципа на трипартизма, който дава възможност всеки въпрос, свързан с труда, да се види от три страни. МОТ настоява този процес да се развива, защото трипартизмът е еманация на
колективното трудово договаряне.
Той се изрази така: „Това, което правите вие е похвално и много важно –
да има изготвена официална единна позиция на социалните партньори по един
толкова важен закон“. Ето защо, според него, тези неформални консултации са
много важни и полезни. Г-н Финуик заяви, че на тази работна среща участниците
от страна на МБТ ще ни запознаят как са уредени проблемите на разрешаването
на колективните трудови спорове в други държави, съобразно предварително изпратените въпроси, което да ни помогне при подготовката на нашите позиции за
промени в българския закон и пожела на всички участници ползотворна работа.
Г-н Владимир Бояджиев, ръководител на проекта и директор на НИПА, благодари на експертите на МБТ за възможността да се проведе тази среща, която
ще ни помогне при подготовката на проект на ЗИД на ЗУКТС. Той заяви също
така, че ние искаме да видим практиката на други държави за уреждане на колективни трудови спорове. Г-н Бояджиев поясни пред присъстващите, че НИПА
е създаден преди 15 години именно с помощта на МОТ и работата му е пример
за добро сътрудничество между социалните партньори. В делови порядък, той
напомни, че ние сме поставили навреме писмено своите въпроси и с внимание
ще отразим позицията на експертите на МОТ по тях.
Г-н Бояджиев обясни на присъстващите на какъв принцип са подготвени презентациите по проекта, какви ще са те и кои експерти от ЕРГ ще ги представят.
От страна на МОТ беше посочено, че за тях са много важни нашите презентации,
на които те ще отговорят със свои коментари и изказвания. Ръководителят на
проекта подчерта, че ние искаме да сравним мнението на експертите на МОТ с
нашите виждания.
Г-н Бояджиев презентира пред присъстващите Встъпителния доклад по проекта, приложен към предварително изпратените материали на експертите от
МБТ. (Презентацията е достъпна на интернет сайта на НИПА - http://www.nipa.
bg/sites/default/files/Common%20Report.ppt)
Проф. Е. Мингов представи предложенията на текстове на ЗИД на ЗУКТС,
по които социалните партньори са постигнали консенсус. (Презентацията е достъпна на интернет сайта на НИПА – http://www.nipa.bg/sites/default/files/LAS%20
CLDSA%20Mingov.ppt).
Последва дискусия на участниците в работната среща.
По повод предложенията на експертната работна група по проекта теминът
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„работник/ци“ да се замени с термина „работници и служители“, изразената позиция на представителите на МОТ във връзка с термина „работник“ по международните стандарти е, че той се отнася до всички, които работят, включително
и самонаетите. Беше подчертано, че трябва да се гледа възможно най-широко на
това понятие. Подчертано беше, също така, че за държавните служители има
отделен департамент в МОТ. Понятието „работник“ обхваща всички хора, които
работят и това разбиране намира потвърждение и в решенията на Европейския
съд. От страна на българските участници се изрази мнението, че в българското
законодателство понятието „работници и служители“ обхваща по-широк кръг от
наети по трудово правоотношение лица, отколкото термина „работник/ци“. Във
връзка със самонаетите лица бе зададен въпросът дали тази категория лица имат
право на стачка.
Отговори г-жа Кристина Михеш, която посочи, че позицията по този въпрос
може да бъде изведена от Конвенция № 87 на МОТ. И за самонаетите се прилага тази конвенция, макар че МОТ няма информация за самонаети, които да
стачкуват. Въпреки това, ако самонаетите имат своя организация, тогава могат
да стачкуват. Тя посочи, че в Ирландия и Холандия самонаетите могат да водят
колективно трудово договаряне. Вече се сдружават самонаетите и в Германия,
за да защитават своите интереси. Тя завърши отговора си с изявлението, че по
принцип стачката е само крайно средство.
След дискусията последва презентация на предложенията в ЗИД на ЗУКТС
от страна на работодателските организации в ЕРГ. Презентацията беше изнесена пред участниците от г-жа Валентина Зартова. (Презентацията е достъпна
на интернет сайта на НИПА – http://www.nipa.bg/sites/default/files/Presentation_
EO.ppt .
В последвалата дискусия бяха поставени и обсъдени въпросите за необходимия кворум на Общото събрание (ОС) на работниците и служителите и за
отсъстващите работници и служители.
Г-жа Кристина Михеш от регионалния офис на МБТ – Будапеща зададе въпроса какви са аргументите в предложените текстове за промяна на законодателството относно правото на стачка във връзка с действащ КТД или по-точно
защо се предлага да нямат право на стачка работниците при подписано споразумение по КТД и защо да има законов минимум на стачкуващи по време на
стачката.
Г-н Бояджиев поясни, че този въпрос е спорен. Той посочи, че има предложение в рамките на експертната работна група споровете, свързани с тълкуването
и изпълнението на КТД да се решават от НИПА, тъй като у нас няма трудов съд.
Г-н Чавдар Христов изнесе следващата презентация. (Презентацията е достъпна на интернет сайта на НИПА – http://www.nipa.bg/sites/default/files/ZUKTS_
Changes_Why%20and%20What.ppt).
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В нея той изложи позицията на двата представителни синдиката в България.
Беше подчертано, че има разминаване между обхвата на стачката по Конституцията и този в ЗУКТС. Г-н Христов изтъкна, че в ЗУКТС се определя само
реда за провеждане на стачката. Той постави акцент върху материално-правните
предпоставки на правото на стачка, които се съдържат в Конституцията, а не на
организацията и реда за провеждането й, очертани в ЗУКТС. Г-н Христов посочи, че у нас няма правна уредба за национална стачка, за секторна стачка и стачка
на различните нива. Той счита, че това е съществен въпрос, по който социалните партньори трябва да се разберат. Беше посочена като пример учителската
стачка от 2007 г., която накара парламента да гласува промени, за да задоволи
социалните искания на учителите.
В последвалата дискусия г-жа Кристина Михеш посочи, че Конституцията
само прокламира правото на стачка. Тя не регулира видовете стачки, но националната стачка не е забранена. Тя припомни, че е имало жалба в Комитета за
правото на сдружаване на МОТ относно учителската стачка.
Проф. Емил Мингов уточни, че стачката на учителите беше сбор от стачките
в отделните училища по ЗУКТС.
Следобедното заседание на работната среща беше посветено на отговори на експертите на МОТ по предварително зададените от ЕРГ по проекта
въпроси.
На въпроса дали има минимум от работници, които да участват в стачка, експертите на МОТ бяха категорични, че да се иска поне половината (50%)
от работниците в предприятието да стачкуват е прекалено ограничително.
Цитирани бяха препоръки на Комитета на експертите, които разглеждат подобен
проблем. Според тях такова изискване е притискане на работниците и нарушение на принципа на равнопоставеност. Това е голям натиск. Достатъчни са и
двама (2) работници, за да има стачка. Беше отбелязано, че комитетите на експертите на МОТ са създадени на трипартитен принцип и всички въпроси се обсъждат от всички участници, което налага практичност при вземане на решения.
Според тях, би могло да се установи минимално ниво на участници в стачката,
но то следва да е разумно, а не да препятства упражняването на правото. Те
считат, че не е разумно всеки ден да се проверява броят на стачкуващите. В много страни, по конституция и закон, правото на стачка е индивидуално право на
всеки човек, което се упражнява колективно. Ето защо, експертите на МОТ препоръчват вместо да въвеждаме изискване за минимален брой работници, които
да участват в стачка, за да бъде същата законна, да се види колко работници са
необходими за осигуряване на минимално необходимите дейности по време на
провеждането й.
По темата „Локаут“ – относно предложението в закона да се предвиди
право на работодателя да прекрати дейността на предприятието, ако стач76

куващите умишлено вредят. Експертите на МОТ са категорични, че правилото
е да не се упражнява прекален натиск. Не може работодателят да определя
дали интересите на работниците са легитимни. Тук важи принципът на независимост на страните – работодатели и синдикати, и ненамесата при взимането
на решения на всяка една от страните. Има ясно виждане на Комитета за свобода на сдружаване по този въпрос.
Беше отчетено, че тристранното сътрудничество и дискусиите са изключително необходими. Беше препоръчано да продължим дискусията на национално
ниво, като беше изразена готовност от г-жа Кристина Михеш, че офисът на
МОТ от Будапеща също може да ни помогне. Тя счита, че сравнителното съпоставяне на проблематиката, по която работим, с други нормативни уредби е много
полезно.
В тази връзка г-н Бояджиев зададе въпроса дали може в България, със съдействието на регионалният офис на МБТ-Будапеща, да се организира срещадискусия по темата.
На зададения въпрос г-жа Михеш даде категорично положителен отговор,
като заяви, че техните експерти ще ни помогнат.
Срещата продължи с отговори на експертите на МОТ по предварително
зададените от нас въпроси по приложения въпросник. Бяха дадени следните
отговори:
1. В много национални законодателства видовете стачки са дефинирани. През
2015 г. е имало експертна среща за правото на стачка. МОТ има документи за
400 (четиристотин) държави как е уредено правото на стачка. По-специфично е
положението в Чехия, Естония, Ирландия, Румъния, Словакия и Испания. В тези
държави няма специален закон, регламентиращ стачката, а този въпрос се урежда от Конституционния съд с декрет.
Политическата стачка е в сивата зона, защото е много трудно да се прецени
кое е политика и кое е колективен интерес. При прецедентното право във Великобритания, това също не може да се определи. Във Финландия е възможна политическа стачка. В Испания и Холандия съдът решава дали може да се проведе
една стачка. Генерална стачка има в Босна и Херцеговина.
Според експертите на МОТ е важно да се предвиди възможност за провеждане на обща национална стачка.
2. Относно споровете на различни равнища, експертите са на мнение, че следва да има възможност всички работници на всички нива да имат едни и същи
права. Би следвало да е възможно обявяването на стачка на всички нива.
Относно предупредителната стачка. Обзорът на режимите на предупредителната стачка в различните държави показва, че в различните държави е допустима различна продължителност. Различни са режимите на предупредителната
стачка в различните държави. Беше акцентирано, че да се забранява стачка от
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солидарност е неприемливо. Ако основната стачка е законна, то стачката от солидарност също е законна.
3. Бе посочено, че в много държави има задължително помирение. Такива са
Швеция, Швейцария, Полша, Финландия, Литва и др. В Норвегия страните по
спора са длъжни да информират националния медиатор за началото на спора.
В някои законодателства дори може да се забрани стачката, ако не са проведени
процедури по помирение. Има Препоръки по Конвенция № 92 на МОТ.
4. За минимално необходимите дейности по време на стачка - Анализирайки практиката, Комитетът на експертите препоръчва стриктно да се определят
в закона тези дейности. Напр.: фериботен транспорт, ж.п. транспорт, пощенски
услуги, жизненоважни публични услуги.
5. По въпроса за кворума. Според експертите на МОТ 50% е много висок кворум. В някои държави се изискват 50% от гласувалите за стачка. Данни за различните държави могат да се намерят в IRLex на МОТ – там има данни за всяка
една държава. Важно е да няма натиск върху работниците. Напр.: Ако има синдикат – минимум 50% от синдикалните членове да гласуват. Ако няма – ¼ от всички
работници. В закона или в КТД може да се включи т.н. „клауза за социален мир“.
Такава клауза в Швейцария е включена в КТД, а в Дания напр. – в генерално споразумение между синдикатите и работодателите на национално ниво.
6. По въпроса за локаута. В различните държави е различно. В някои държави
при локаут работодателят дори следва да плати на работниците.
7. По въпроса за незаконност на стачката. Беше заявено, че експертите допълнително ще подготвят материал, който ще ни бъде изпратен.
На срещата беше отбелязано, че един от най-проблемните въпроси за нас е
този за локаута. Зададен бе въпросът има ли дефиниция за понятието „локаут“,
тъй като Конвенция № 93 на МОТ го дефинира много широко. Експертите на
работодателите в ЕРГ по проекта поискаха съдействие от експертите на МБТ,
които да им изпратят материали за локаута. От страна на експертите на МБТ бе
подчертано, че определенията относно „стачка“ и „локаут“ се съдържат в Резолюцията относно статистиката на стачки, локаути и други действия за уреждане
на трудови спорове, приета от 15-та Международна конференция на статистиците по труда през януари 1993 г.
Накрая беше поставен и дискутиран и въпросът следва ли работници, които
не са участвали в стачката, да могат да атакуват нейната законност в съда.
Работната среща приключи, като бяха изказани благодарности от домакините
лично към г-н Бояджиев, като ръководител на проекта и към нашите експерти
от ЕРГ за задълбочената работа по проекта и проявения от тях професионализъм
и активност в дискусиите.
Директорът на НИПА г-н Бояджиев благодари на представителите на МБТ
за ползотворното сътрудничество, за тяхната отзивчивост в хода на работата, за
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безупречната организация на работната среща и за възможността да получим задълбочени отговори на поставените от нас въпроси, което ще ни помогне много
в нашата работа по проекта. Той подчерта, че се надява, това сътрудничество да
продължи и занапред, тъй като именно МОТ е организацията, в която се коват
на трипартитен принцип основополагащите правила и принципи на социалния
диалог.
В изпълнение на програмата на работното посещение в Швейцария, в периода 19-21.10.2017 г., българските експерти посетиха гр. Берн, където бяха
проведени срещи за обмяна на опит, организирани от Департамента по труда (Labour Directorate) към Държавния секретариат по икономически въпроси
(State Secretariat for Economic Affairs – SECO).
От швейцарска страна на срещата присъстваха: Борис Цюрхер (Boris
Zürcher), ръководител на Департамента по труда, посланик Жан-Жак Елмигер,
(Jean-Jacques Elmiger), ръководител на международния отдел на SECO; Андри
Мейер (Andri Meier), научен сътрудник в международния отдел на SECO; Томас
Хумероз (Thomas Humerose), научен сътрудник в департамента по труда; Бенжамен Жереми-Давид (Benjamin Jérémy-David), заместник началник на юридическия отдел, департамент по труда; Рене Зивер (René Seewer), юрист в департамента по труда; Золтан Дока (Zoltan Doka), експерт на профсъюз УНИА; Марко
Тадей, представител на организацията на швейцарските работодатели (SAV);
Крис Кели (Chris Kelley), експерт в сектор „Строителство“ на профсъюз УНИА;
Мануел Авалоне (Manuel Avallone), вице-президент на швейцарския профсъюз
на транспорта и железниците (Swiss Railway and Transport Association - SEV).
Срещата беше открита от г-н Борис Цюрхер, който отбеляза, че това е второто по обмяна на опит посещение за правото на стачка от страна на България по
този българо-швейцарски проект. Той изтъкна, че е особено впечатлен, че всички
основни действащи лица в социалния диалог са тук и нарече срещата „трипартизъм в действие“.
Г-н Владимир Бояджиев, ръководител на проекта и директор на НИПА,
представи участниците в българската делегация. Той изнесе своя доклад пред
присъстващите, като се спря подробно за извършената работа по първи и втори
етап на проекта.
След встъпителната част от работната среща, участниците изслушаха презентацията на г-н Бенжамин Жереми-Давид, относно същността на правото на
стачка.
В изложението си той запозна присъстващите със швейцарското законодателство за правото на стачка. Според Върховния съд на Конфедерация Швейцария,
стачката се дефинира като колективен отказ да се работи. Презентаторът изтъкна,
че целта на всеки закон е да има справедливост. Да има справедливост е конституционно право на всеки гражданин. Ето защо, в Швейцария стачката и локаутът
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са позволени, но при определени условия. В Швейцария може да има генерална
стачка и стачка от солидарност, но не и политическа стачка. Стачка може да се
провежда по отношение на работните условия и трудовите права, в съответствие
с КТД. Необходимо е, въпреки всичко, да се запази търговския мир. Задължително е да има посредничество и помирение преди да се премине към стачка.
В Швейцария всичко се урежда в КТД. Стачката следва да бъде в съответствие с договореностите в КТД. Не се стачкува, ако има клауза за социален мир
в КТД, въпреки че теоретично е възможно. Г-н Жереми-Давид запозна българските експерти, че във всеки кантон в Швейцария има органи за помирение и
медиация. Помирението и медиацията при тях са задължителни. (Той поясни
за сведение на експертите от ЕРГ, че всеки кантон вШвейцария има конституция.
Има две нива – федерално и кантонално.)
В обществения сектор, напр.: здравеопазване, противопожарни дейности и
др., задължително се изисква наличие на минимални дейности по време на стачка. Той посочи изрично, че в тези области стачка е възможна, но само при спазване на определени изисквания за минимални дейности. В Швейцария има случай
на стачка, обявена за незаконна, на това основание.
Изтъкнато беше, че правото на стачка не е индивидуално, а колективно право. По време на стачка се плаща и работодателят не може да уволнява. Посочено бе, че няма ли синдикат – няма стачка. Единствено съдът се произнася дали
една стачка е незаконна. Когато стачката е обявена за незаконна, съдът присъжда
щети. В Швейцария КТД всяка година се предоговаря.
След презентацията на г-н Жереми-Давид беше проведена дискусия. В своите отговори на въпросите на експертите от ЕРГ при проведената дискусия, той
подчерта следното:
В Конфедерация Швейцария законът поставя условия за провеждането на
стачка. Всичко, извън тях е незаконно. Във Франция може да има стачка и пред
парламента, но статистиката сочи, че във Франция има 133 стачни дни годишно,
а в Швейцария – 1 (един) стачен ден годишно. В Швейцария не може да има
голяма стачка - няма защо да се стачкува. Не е имало национална или генерална
стачка в страната. Ние имаме други начини и форми да изразяваме своята воля и
недоволство - чрез референдуми. Ние избираме друг начин да изразяваме своето
несъгласие, а не чрез стачки, напр. – протестираме в събота.
В Швейцария няма представителност на синдикатите. Няма и легална дефиниция на понятието „представители на работниците“. За нас социалният мир е
монумента, това е базата, която обединява всички. Има регулация на условията
на труд. Тук социалните партньори имат основна роля. Задължително е в този
процес да има представители на всички социални партньори. Това е гаранцията за социалния мир. В Швейцария няма нормативно уредба на трипартизма,
стачката за нас е ultima razio.
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В Швейцария може да има браншови КТД и КТС.
Държавен служител да стачкува? – но това е натиск срещу хората, а не
срещу държавата. Разбира се, това е възможно и не е забранено, но не се е налагало.
Беше подчертано, че именно понеже КТД е договор, той се управлява от страните по него.
Не си длъжен да стоиш на работното си място по време на стачка в Швейцария. Няма резон. Подчертава се, обаче, че не е обичайно да се стачкува в Швейцария.
На въпроса на г-жа Марияна Иванова: „Може ли спорове по тълкуване и
прилагане на КТД да бъдат отнесени за решаване от органите по помирение и
арбитраж?“, г-н Жереми-Давид отговори утвърдително. Той заключи, че целта
е почти всички спорове да се решават извън съда и цитира латинската максима,
че е по-добре лошо споразумение, отколкото добър процес.
След проведената дискусия, сутрешното заседание от работната среща приключи.
Следобедното заседание на работната среща продължи с темата за разрешаване на колективните трудови спорове в Швейцария.
По темата беше изнесена презентация от г-н Крис Кели, представител на
профсъюза на строителите от УНИА (UNIA). В изложението си той изтъкна, че
в този сектор КТС са най-много. Г-н Кели се спря по-подробно на правните аспекти на проблематиката за КТС. Той дефинира стачката като демократично
решение за спиране на производствената дейност. Целта на всяка стачка е
да се нанесе икономическа щета на работодателя. Стачката е общо колективно право. Това е фундаментално право за синдикатите. Прилага се като крайно
средство, когато преговорите не водят до нищо. Той цитира Решение на съда в
Германия, според което без правото на стачка колективното трудово договаряне
остава само молба.
В презентацията бяха изнесени данни, че в Швейцария има 200 бр. КТД в
строителството.
Правото на стачка се извлича от Конвенция № 87 на МОТ. Чл.28 от Конституцията на Конфедерация Швейцария прибавя това право експлицитно в Конституцията на страната.
В Швейцария всички колективни трудови спорове (КТС) минават през медиация и доброволен арбитраж. Ако в КТД има клауза за социален мир – стачка не
може да има. Никой работодател не може да уволнява работници по време на
стачка.
В същото време, г-н Кели акцентира, че в обществото има съпротива срещу
стачката. Държавата не може да се намесва в стачката. Полицията не може да
арестува организатори на стачката, освен ако не се нарушили други закони.
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Как започва стачката? – С писмено искане на работниците до синдиката, след
което започват преговори. Общото събрание се провежда извън работно време.
След решението за стачка, първо има предупредителна стачка и накрая, ако се
наложи – ефективна стачка.
В Швейцария няма изискване за кворум на стачкуващите, т.е. изискване колко души най-малко могат да стачкуват. Може и двама работници да са, те пак
могат да стачкуват.
КТД в строителството е със срок от 3 (три) години. Стачка може да бъде обявена само при изтекъл срок на КТД. По време на срока на КТД са имали КТС за
ранното пенсиониране през 2002 г. Синдикатът е искал работниците в строителството да имат право да се пенсионират по-рано - на 60 г. (при 65 г. за останалите). Тогава е проведена национална стачка на строителите, в която са участвали
15 000 работници и са успели да постигнат исканията си.
Г-н Кели завърши своята презентация със следните статистически данни:
1944 - 1948 г.
6 300 стачки
1955 – 1970 г.
260 стачки
1993 – 2014 г.
6 300 стачки.
След проведена дискусия, заседанието продължи с представяне на г-н Марко
Тадеи (SAV) – представител на работодателските организации.
В презентацията си той посочи, че правото на стачка е важен въпрос за МОТ.
По смисъла на Конвенция № 87 на МОТ, това не е абсолютно право и следва да
бъде регулирано на национално ниво. За да бъде законна, стачката трябва да отговаря на определени изисквания. Стачката следва да се разглежда като последна
стъпка. Швейцария е нестачкуваща държава.
Г-н Тадеи подчерта, че социалното партньорство е много силно в Швейцария,
затова Швейцария е мирна, спокойна и просперираща страна.
Той обърна внимание на присъстващите на срещата, че в Швейцария има
6 000 КТД, в които са обхванати 50% от работниците и служителите. Според
швейцарското законодателство КТД е частно споразумение между работници и
работодатели и държавата не участва в него. Съществуват паритетни комисии
за КТС от равен брой представители на работниците и работодателите и те решават. Спорът може да бъде отнесен и към гражданския съд. При постигнато
съгласие между страните по КТД, КТС може да бъде отнесен за арбитраж пред
Бюрата за посредничество. Такива Бюра за посредничество и арбитраж има във
всеки кантон от една страна и на федерално ниво – от друга. Държавата финансира разходите за работата на Бюрата за посредничество и арбитраж. Тези бюра
действат постоянно в кантоните. На федерално ниво заседават за всеки отделен
случай. Федералното бюро за посредничество се сезира само с молба. За това е
необходимо да има КТС, а не индивидуален трудов спор. Държавата предпочита да не се намесва. КТС се решават на национално ниво само в краен случай,
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защото това е свързано с много разходи. Бюрото за посредничество е федерална
институция, която се състои от трима души – представител на държавата, на
работодателите и на работниците. Техният мандат е 4-годишен. Кандидатурите
на членовете на Федералното бюро за посредничество се предлагат от политическите партии, като членовете му се избират от 5 предложения. Тези лица не са
държавни служители. Секретариатът на Федералното бюро за посредничество е
държавен и заплащането на служителите се извършва от държавата, а помирителите получават хонорар от държавата за всеки отделен случай. Процедурата е
бърза и безплатна за страните. Бюрото за посредничество определя на страните
срок, в който те могат да се споразумеят. По време на преговорите се спазва задължителен трудов мир. Само по изключение се стига до постановяване на арбитражно решение, но страните трябва да са съгласни да има арбитраж. Арбитражното решение на Бюрото за посредничество и арбитраж има силата на съдебно
решение. То има задължителна сила и не може да бъде обжалвано. Заседанията
на Бюрото за посредничество и арбитраж са закрити. Спазва се конфиденциалност. Именно затова, тази процедура се предпочита.
Г-н Тадеи представи следните статистически данни:
В Швейцария през 2015 г. са били проведени 40 бр. помирителни процедури
общо, от които 20 бр. са били по КТС в строителния бранш. По 32 от тях (представляващи 80% от всички) са били постигнати споразумения. От всички процедури по уреждане на КТС:
17 бр. процедури са били за посредничество и
23 бр. са били арбитражни процедури.
В края на изложението си, презентаторът обърна внимание, че от самите страни по КТС зависи дали ще се обърнат към държавата за разрешаване на спора
или към медиатор. Подчертано бе, че за осъществяване на помирителната процедура медиаторът получава хонорар, който се заплаща от страните.
С презентацията на г-н Тадеи завърши работата от първия ден на работното посещение на българските експерти по проекта в Държавния секретариат
по икономически въпроси.
На 20.10.2017 г. работата в Държавния секретариат по икономическите
въпроси в Берн продължи с разглеждането на практически казуси по темата. В заседанието взеха участие от швейцарска страна: Жан-Люк Нордман
(Jean-Luc Nordmann), Експерт-посредник на национално равнище по конфликти
между социалните партньори; Франц Штайнегер (Franz Steinegger), Експерт-посредник на национално равнище по конфликти между социалните партньори;
Даниел Леман (Daniel Lehmann), бивш директор на Швейцарския съюз на предприемачите; Евелин Мюрнер (Evelyne Mürner), ръководител на дирекцията за
човешки ресурси на Швейцарските федерални железници.
Г-н Жан-Люк Нордман – експерт медиатор запозна българските участници
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в работната среща със своя практически опит в конкретни процедури по медиация. Той обърна внимание на присъстващите, че в Швейцария социалното партньорство работи успешно, а медиацията е средство за решаване на проблема при
„бедствие“. Държавата не се намесва по принцип, а само при крайна необходимост. Г-н Нордман подчерта, че в нормалните случаи, не е необходима медиация. Медиатори има в отделните браншове.
От своя опит като медиатор г-н Нордман сподели, че медиация се налага,
когато доверието между страните по КТС е нарушено, а е нужно бързо решение.
Страните предпочитат да се обърнат към медиатор и не желаят да се обръщат
към арбитраж или съд, защото процедурите там са по-дълги.
Той даде за пример конфликта между Съюза на строителните предприемачи и две синдикални организации. Този конфликт е бил изключително сериозен,
затова се е наложило правителството да предложи медиация. Но важно е, че са
го искали и страните.
За медиатор се избира човек с опит, авторитет и знания в областта на спора.
С него се сключва договор, който има точен и ясен предмет (какво точно трябва
да се постигне), цел и срокове. Има си правила за провеждане на медиацията. За
48 часа следва да се вземе крайното решение. При медиацията има пълна конфиденциалност – пред обществото не се изнасят данни. По време на процедурата
за медиация се спазва социален мир. Най-важно е да има доверие по време на
медиацията.
Г-н Нордман изтъкна, че има различни виждания за подходите на медиатора при процедурата. Той лично стои на позицията, че медиаторът може да
дава на страните по спора предложения за решения. Важно е да се постигне
крайната цел. Най-напред медиаторът трябва да проведе разговори със страните поотделно и едва след това да насрочи пленарни заседания. На тези заседания е необходимо в началото точно да се дефинират точките за решаване
на конфликта. Най-важното е да не се поддържат „бетонирани“ позиции при
медиацията.
От своя опит медиаторът е стигнал до извода, че е по-добре делегацията на
страните да има малко членове, но те да водят свои съветници. Важни са резултатите, а не броят на участващите. Медиаторът е длъжен да прояви емпатия.
Добре е да има и втори медиатор, който да съдейства.
Г-н Нордман обърна внимание на експертите от ЕРГ, че при медиацията от
особено важно значение е воденето на протокола. Има си специални правила за
водене на протокола и това е много важно, за да не се пораждат допълнителни
недоразумения.
Има случаи на блокиране на медиацията, какъвто е бил и този в строителния
бранш. Тогава медиаторът е дал предложение за решение, на което да се отговори с „да“ или „не“ и в случай, че няма съгласие – медиацията се прекратява.
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Най-важни са правилата за медиацията. Не е необходимо да се дискутира много,
а е важно само крайното решение. Емоциите не следва да се изпускат. Трябва да
има почивки и да няма мобилни устройства по време на заседанията. Мястото за
провеждане на медиацията трябва да е неутрално отдалечено от седалищата на
страните място, добре е да се вечеря и пренощува на това място. Участниците
трябва да се изслушват и да има диалог, а не монолог. Необходимо е да се търси
компромис. Преговорите се пазят в тайна. Медиаторът трябва да има чувство,
усещане за настроенията на страните, да влага лично изживяване на проблемите
им, да има съпричастност.
Когато процедурата за медиация завърши, и двете страни трябва да се
чувстват победители, а в краен случай – равно губещи.
След г-н Нордман, беше представено виждането на г-н Даниел Леман (SBV)
– представител на строителния бранш, участник в същия казус. Като представител от Съюза на работниците в строителния бранш, той представи казуса от
гледната точка на страна в процедурата по медиация.
Г-н Леман подчерта, че Съюзът на работниците в строителния бранш поставя
високи критерии в КТД, които да устройват всички. За профсъюзите в Швейцария този КТД е пример за останалите браншове. Преговорите за подписването
му са били трудни – трудно е било договарянето на работното време и заплащането. Това е станало причина работодателят да даде предизвестие за прекратяване на КТД през 2007 г. Тогава Съюзът на работниците предлага процедура по
медиация от г-н Нордман.
Много важно, от гледна точка на страните в процедурата по медиация, е спазване на правилото за конфиденциалност, за да не се нагнетява напрежение. Опитът на г-н Леман, като участник в процедурата по медиация, го е довел до извода, че е много важно да не се изказват от страните крайни мнения и да не се
упражнява външен натиск от парламента и правителството.
Накрая той посочи, че не бива факторът време да се абсолютизира. В този
случай разговорите между страните са били прекъснати, след това – отново възобновени и проведена процедура за медиация. На 17 декември 2007 г., в 03 часа
след полунощ, страните по спора са стигнали до споразумение.
След представяне на процедурата за медиация в строителния бранш, беше
дадена възможност на експертите от ЕРГ и другите участници в работната
среща, да зададат своите въпроси.
Проф. Любомир Стефанов зададе въпроса каква информация може да изисква медиаторът от страните напр., ако работодателят предлага 2% увеличение
на заплатите, а синдикатите искат увеличение 10%. Беше даден отговор, че още
в самото начало на процедурата, медиаторът изисква от страните т.н. „досие“ по
казуса, в което се съдържат доказателства в подкрепа на тяхната теза.
Проф. Емил Мингов зададе въпроса кой дава мандат на страните за учас85

тие в процедурата за медиация. Отговорът на този въпрос е, че това се решава
вътрешно от страните.
На въпроса как се избират медиаторите и кой може да бъде медиатор, беше
даден отговор, че това са личности, които са неутрални, владеят материята и
имат умения да водят.
След въпросите и отговорите, на аудиторията беше представен г-н Франц
Штайнгер – медиатор в транспорта.
Той запозна присъстващите, че Департамент „Екология и транспорт“ му е възложил да бъде медиатор по казус, който е бил много заплетен. В случая е имало
три синдиката, които са били в конкуренция. Един от тях не е бил страна по КТД.
Още в началото е било ясно, че за да се пристъпи към решаване на проблема,
участниците в спора е трябвало да се приемат за равностойни.
В процедурата за медиация са участвали двама специалисти – технически и
икономически. И двете страни по спора са били в нарушение на КТД. В конкретния случай е липсвала статистика и икономическа обосновка. Преди това е
имало широка правителствена дискусия, която е довела до допълнително нагнетяване на напрежението. В резултат на процедурата за медиация е постигнато
споразумение, което е дало възможност ефективността да се повиши с 10-15%.
Медиацията е била много тежка. През 2015 г. се стига до блокиране на преговорите. Предприятието „Белицона“ (в италианската част на Швейцария) са били
пред фалит. Медиаторът каза, че си е позволил да се държи почти като диктатор,
за да се постигне споразумение. Сега „Белицона“ ще вземат 300 млн. кредит, за
да се запази предприятието и работните места в този кантон.
Казусът „Белицона“ беше представен и от г-н Мануел Авалоне (SEV) – представител на синдикатите.
Г-н Авалоне започна своето изложение, като подчерта, че синдикатите по
принцип не желаят медиация. Те искат сами с работодателя да решават проблемите си, но в този случай, по конкретния казус, те са много благодарни. Това е
така, защото има специфика и положението е било много тежко – това е италианската част на Швейцария и става въпрос за работните места на хората. 400 души
са били освободени от работа. Имало е загуби за милиони, поради лошия мениджмънт. През 2007 г. е било предприето преструктуриране със 70 души съкратени. Между профсъюзите не е имало единство. Техният синдикат е подкрепил
работодателя в решението му да инвестира 30 млн. срещу 70 души съкратени.
Другият синдикат не е бил съгласен. Затварянето на пазара се е превръщало в
реалност. През 2008 г. е било заявено, че предприятието ще бъде закрито и 200
души ще бъдат прехвърлени към Пътнически транспорт. Тогава синдикатът SEV,
чийто представител е г-н Avallone, е поискал да бъде спасено предприятието.
Тогава цялото население на Тесин е застанало зад работниците. В този момент,
е можело всички хора да дойдат в Берн и да постигнат всичко, защото са имали
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подкрепата на цялото население на областта.
На 4 март с поведението си работодателят е налял още масло в огъня, на 7
март работниците са започнали стачка, а в Белицона са започнали масови демонстрации. Тогава всички профсъюзи са ги подкрепили. Имало е демонстрация в
Берн с участието на 6 000 души и демонстрация в Тесин с участието на 10 000
души. В Тесин правителството също е подкрепило демонстрантите. В този момент работодателят е оттеглил намеренията си за закриване на предприятието и
всички са решили да бъде назначен медиатор.
Г-н Авалоне завърши изложението си, като посочи, че и до настоящия момент работят и всички са разбрали, че ако не бяха стачкували, всички сега щяха да са губещи.
Г-жа Евелин Мюрнер - представител на работодателя от SBB изложи тяхната гледна точка по същия казус.
Тя заяви, че от 15 години води преговорите по КТД от страна на работодателя. За преговорите по КТД има конкретни правила. Има и конкретни правила за
прекратяване на стачката, но те в някои случаи като този, не важат. Според нея, в
конкретния случай е имало политическа намеса и е нямало доверие между социалните партньори, а пресата е гърмяла.
В такава обстановка се е провела процедурата по медиация, защото правилата
на КТД вече не са работили. За всичко това работодателят е платил скъпа цена.
Тя посочи, че в настоящия момент имат точни правила и критерии. Имат специално „Ръководство при реорганизации“. Най-напред се взема становището на
синдикатите и чак тогава се пристъпва към реорганизация. В заключение тя заяви, че след този случай е убедена в необходимостта да има 100% доверие в другата страна по КТД, дори при различни позиции. Тя подчерта, че страните по КТД
имат общи интереси – работни места в стабилно предприятие. След процедурата
по медиация, вече осем години нямат спорове и имат КТД, който урежда всичко.
След представените практически казуси, бяха поставени следните въпроси:
Г-н Бояджиев зададе въпроса как е бил поискан медиатор при последния
казус.
Беше посочено от швейцарска страна, че при казуса „Белицона“ медиаторът е
бил посочен от министъра, в качеството му на принципал на предприятието, като
преди това той е консултирал позицията на социалните партньори за избора на
медиатор. Беше конкретизирано, че в случая медиаторът е бил посочен „отгоре“,
защото предприятието е било държавно и е имало сериозен регионално-политически конфликт.
Проф. ЕмилМингов зададе въпроса кой поема разходите за медиатор.
Бе пояснено, че в случая е платило министерството, като е бил сключен договор между него и медиатора.
Г-жа Валентина Зартова зададе въпроса дали е бил воден протокол по казуса
„Белицона“.
87

Отговорът на г-жа Мюрнер бе, че в случая са писали много малко, като след
всяко заседание тя е правила кратко резюме на резултата. Тя посочи, че и досега
медиаторът наблюдава предприятието.
След отговорите на поставените въпроси по практическите казуси, работната
среща в Берн за обмяна на опит по българо-швейцарския проект приключи.
Председателстващият посланик Елмингер изрази своето задоволство и уважение към професионализма и задълбочената работа на всички български експерти, участници в работната група по проекта. Той отправи специална благодарност към ръководителя на проекта г-н Бояджиев и пожела на всички ползотворно
и успешно завършване на проекта.
От своя страна, ръководителят на българската делегация по проекта г-н Бояджиев благодари на домакините за любезното посрещане и за ползотворната
обмяна на опит по тематиката на проекта. Той сподели, че намира проведената
дискусия за изключително ползотворна. Г-н Бояджиев благодари за отличната
организация на работните срещи и за начина на водене на заседанията, в които
ни беше дадена възможност да се запознаем с швейцарския опит и законодателство в областта на социалния диалог и да изслушаме конкретни казуси, което ще
ни помогне много в предстоящата ни работа по приключване на проекта и подготовката на проект на ЗИД на ЗУКТС. Накрая, той благодари и на българските
експерти от ЕРГ и на всички присъстващи за участието.
С това работната среща на българските участници в българо-швейцарския
проект в Конфедерация Швейцария с експерти на МОТ – Женева и срещите за
обмяна на опит в Берн, организирани от Държавния секретариат по икономически въпроси (State Secretariat for Economic Affairs – SECO) приключиха.
РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И
ЗАНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ШВЕЙЦАРСКИЯ ОПИТ
На 6 и 7 ноември 2017 г. се проведе работна среща за представяне на доклада
за опита на Конфедерация Швейцария при разрешаването на колективни трудови
спорове, разработен от експертната работна група (ЕРГ) по проект „Подобряване
на нормативната уредба на правото на стачка“. На работната среща присъстваха
заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова,
г-н Минчо Коралски, директор на Агенция за хората с увреждания и арбитър
към НИПА, членовете на ЕРГ по проекта, представители на социалните партньори, експерти от МТСП, членове на Надзорния съвет и служители на НИПА.
Работната среща бе открита с приветствено слово от д-р Султанка Петрова,
зам.-министър на труда и социалната политика. Тя приветства участниците изразявайки задоволството си от присъствието на всички тях на една маса, надявайки
се на ефективен диалог. Отчитайки явната необходимост от промяна в закона
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уреждащ колективните трудови спорове, д-р Петрова отбеляза, че се надява докладът за швейцарският опит да бъде правилната стъпка за пренасяне на добрите
примери, и че работата по проекта ще допринесе за подобряване на нормативната уредба в България. Също така д-р Петрова обяви инициативата на МТСП за
създаване на работна група от представителите на социалните партньори, които
с общи усилия и с помощта на разработените по проекта текстове да допринесат
за промени в законодателството, така че НИПА да заработи ефективно. След
което благодари за вниманието.
Г-н Владимир Бояджиев, ръководител на екипа за управление на проекта и
директор на НИПА, встъпително за участниците извън работната група по проекта направи кратък анонс. Той обяви, че е поканил и участници от работните
групи от първият етап на проекта, отчитайки факта, че поради определени обстоятелства те не са имали възможността лично да се консултират с швейцарските си колеги. За работното посещение в Швейцария той отбеляза, че е преминало
в две части. Първо е проведена работна среща в Женева с експерти на международното бюро по труда, в резултат на която до НИПА е изпратено изследване на
чуждите практики, с разработен специално материал за България. Като неговата
идея е този материал, да бъде преведен, чрез съдействието на Българо-швейцарското междинно звено, а и се надява дадените препоръки да бъдат приложени в
проект на ЗИД на ЗУКТС. В допълнение ръководителят на проекта уточни, че
материалът ще бъде публикуван на сайта на НИПА, за да бъде общодостъпен
както и подготвените от швейцарските експерти презентации и лично направено
от него извлечение на цялата информация от архива на МОТ за европейската
практика. За втората част на посещението – работна среща с експерти от департамента по труда на министерството на Конфедерация Швейцария, г-н Владимир Бояджиев поясни, че на предварително изпратените от работната група по
проекта въпроси, швейцарските експерти са отговорили чрез седем презентации
касаещи уреждането на колективни трудови спорове в Конфедерация Швейцария. След което ръководителят на екипа за управление на проекта представи на
вниманието на участниците приложените материали: Доклад, представляващ
хронологията на работното посещение в Конфедерация Швейцария, с изразени
мнения, становища, позиции, и преведените презентации на швейцарските експерти. Той благодари за вниманието и даде думата на презентаторите съгласно
програмата на работната среща.
Работната среща протече при следния дневен ред:
Общо изложение по предмета на работната среща „Представяне на швейцарският опит за уреждане на колективни трудови спорове“, според записките водени по време на срещата в Швейцария, представено от г-жа Марияна Иванова,
главен експерт в НИПА и член на ЕРГ по проекта.
Изказване от позицията на синдикалните организации - г-н Чавдар Христов,
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вицепрезидент на КНСБ и член на ЕРГ по проекта;
Изказване от позицията на синдикалните организации - г-н Валери Апостолов, представител на КТ „Подкрепа“ и член на ЕРГ по проекта;
Изказване от позицията на представител на работодателските организации г-жа Румяна Георгиева, парламентарен секретар КРИБ;
Мнения, позиции, препоръки и коментари от присъстващите участници извън
работната група по проекта.
По време на дискусията с участието на социалните партньори извън работната група по проекта, бяха потвърдени изведените от работната група проблеми
при прилагането на сега действащия ЗУКТС. По отношение на засегнатия въпрос относно ефективната дейността на НИПА, социалните партньори изразиха
обща позиция за необходимостта от съществуването на института, като някои от
тях подчертаха твърдението си с конкретни примери.
Г-н Минчо Коралски посочи конкретни примери от своята практика, където благодарение на медиацията са предотвратени събития с неблагоприятни последици за обществото В заключение на своето изказване той пожела успех на
НИПА в това да няма стачки в България, което означава, че в института няма да
има работа, а когато има такава, то тя да е в полза на обществото.
По отношение на представените примери от практиката на МОТ и Швейцария, повечето участници изказаха мнение, че така представеният опит е изключително полезен, но е трудно приложим в България и при евентуална промяна на
нормативната уредба би било добре да се реферира към някои от препоръките,
но да се има предвид опита от нашата практика.
От всички изказвания по време на дискусията, в това число на експерти, на
които се налага да прилагат ЗУКТС в своята практика, бе изведена ясно изразената позиция на социалните партньори за необходимост от промяна на действащия в момента закон. Промяна, която да може да обслужва нуждите на съвременното общество и едновременно да защитава интересите както на работниците и
служителите така и на работодателите.
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Дейност 5. Разработка на варианти на ЗИД ЗУКТС,
представяне и обсъждане с представители на
социалните партньори и заинтересовани лица.
В рамките на експертната работна група са разработени три варианта на проект на закон за изменение и допълнение на ЗУКТС.
Първият вариант е подкрепен от почти всички представители в експертната
работна група.
Проект!
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ
Чл. 1. (1) Този закон установява реда за уреждане на колективните трудови
спорове между работници и служители, и работодатели по въпроси на трудовите
и осигурителните отношения и жизненото равнище.
(2) Колективните трудови спорове са израз на несъгласието на работниците и
служителите, относно трудовите и осигурителни права, както и такива, свързани
с жизненото равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
(3) Споровете по предходната алинея могат да възникнат за нарушени права
или за установяване на такива права, които работниците и служителите искат да
придобият. Те се уреждат по пътя на доброволните способи и като крайно средство чрез стачка.
(4) В колективните трудови спорове работниците и служителите се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите
- от съответните ръководители, освен ако страните са упълномощили други органи или лица. Оправомощаването следва да бъде извършено от общото събрание
на работниците и служителите по реда на чл.6а КТ, с предоставяне на мандат,
който да очертава правомощията на представителите. Писмената форма на оправомощаването е условие за валидност на мандата.
(5) С връчване на исканията от представителите на работниците и служителите на работодателя, се слага началото на колективния трудов спор.
Чл. 2. Този закон се прилага и за уреждането на колективни трудови спорове между работници и служители, и работодатели - чуждестранни или смесени
фирми или предприятия на територията на страната.
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Глава втора.
ПРЕГОВОРИ, ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Чл.3. (1) Колективните трудови спорове се уреждат чрез непосредствени преговори между представителите на работниците и служителите и работодателите
по свободно определена от тях писмена процедура. В нея следва да бъдат уточнени спорните въпроси, имената на представителите на страните, честотата на
провежданите заседания, възможността да се привличат експерти, времетраенето на преговорите, както и други въпроси от интерес за страните при провеждане
на преговорите.
(2) Преговорите по предходната алинея могат да траят до 14 дни, а по споразумение на страните - и по-продължително време.
(3) Ако в срока по ал.2 страните постигнат съгласие, спорът се решава с подписване на споразумение за уреждане на колективния трудов спор. Споразумението има действие за всички работници и служители. Ако преди това има
сключен колективен трудов договор с по-неблагоприятни клаузи, на изпълнение
подлежат клаузите на постигнатото споразумение.
(4) При постигнато споразумение за уреждане на колективния трудов спор,
работниците и служителите могат да предявяват нови искания към работодателя
не по-рано от една година от сключване на споразумението, освен при съществена промяна икономическите условия.
(5) При неизпълнение на постигнатите договорености, представителите на работниците и служителите и всеки работник и служител могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл.410, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс,
независимо от размера на вземането.
Чл. 4. Когато не се постигне споразумение или е налице отказ от преговори,
всяка от страните по спора може да потърси съдействие за уреждането му чрез
процедура за помирение, осъществявана от Националния институт за помирение
и арбитраж.
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) (1) Националният институт за помирение
и арбитраж съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и служители, и работодатели. Той е юридическо лице към
министъра на труда и социалната политика със седалище София и с ранг на изпълнителна агенция.
(2) Националният институт за помирение и арбитраж осъществява дейността
си в съответствие с този закон и с правилник, утвърден от министъра на труда и
социалната политика.
(3) Ръководни органи на института са:
1. надзорен съвет;
2. директор.
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(4) Надзорният съвет се състои от по двама представители на представителните организации на работниците и служителите, на работодателите и на държавата. Представителите на държавата се определят от министъра на труда и социалната политика. Директорът на института е член на надзорния съвет по право.
(5) Представителите на организациите на работниците и служителите и на
работодателите по чл. 4 се определят от националните им ръководни органи.
(6) Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател на ротационен принцип за срок една година.
(7) Надзорният съвет:
1. приема правилник за организацията и дейността си;
2. утвърждава програмите за дейността на института;
3. одобрява проект на годишен бюджет, който се утвърждава от министъра на
труда и социалната политика;
4. приема правила за провеждане на арбитражното производство, както и тарифа за възнагражденията на арбитрите;
5. приема критерии за подбор и утвърждава списък на арбитрите, изготвен по
предложения на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и на държавата;
6. обнародва списъка на арбитрите в „Държавен вестник“.
(8) Директорът на Националния институт за помирение и арбитраж се назначава от министъра на труда и социалната политика след консултации с надзорния
съвет.
(9) Директорът:
1. осъществява оперативното ръководство на Националния институт за помирение и арбитраж и го представлява;
2. внася в надзорния съвет:
а) проекти на програми за дейността на института;
б) проект на бюджет и отчет за изпълнение на бюджета на института.
(10) Министерството на труда и социалната политика предоставя необходимите условия и материални средства за административното обслужване на дейността на института.
(11) Разходите за дейността на института се финансират от държавния бюджет и от други финансови източници.
Чл. 4б. (1) Началото на помирителната процедура се поставя с отправяне на
писмено искане за определяне на помирител, който е служител на Националния
институт за помирение и арбитраж, натоварен да окаже съдействие на страните
за уреждане на спора. Искането следва да съдържа ясно формулиране на спорните въпроси и имената на представителите на спорещите страни.
(2) Помирението се осъществява от определен със заповед на директора на
НИПА помирител, за който страните се уведомяват незабавно.
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(3) Помирението се осъществява в 14-дневен срок от уведомяването по предходната алинея, който може да бъде продължен по писмено споразумение на
страните.
(4) Помирителят осъществява действията си въз основа на принципите за:
1. безпристрастност;
2. компетентност;
3. поверителност;
4. обективност при съдействие на страните;
5. отговорност при изпълнение на задълженията си;
6. готовност за подпомагане на страните с всички възможни или поискани от
тях средства.
(5) Помирителната процедура се осъществява чрез:
1. едностранни или двустранни срещи със страните;
2. даване на устни или писмени препоръки или варианти за решаване на спора
като цяло или на отделни негови страни;
3. даване на отговори на отделни въпроси, поставени му от страните;
4. предложения за назначаване на вещи лица и експертизи, които са за сметка
на страната, която ги е поискала.
(6) При провеждане на процедурата, помирителят предоставя писмена информация на директора на НИПА, относно удължаване на срока за осъществяване
на помирението и подписани споразумения между страните за частично или цялостно уреждане на спора.
(7) Информацията, станала известна на помирителя по повод на помирението,
не може да бъде използвана за други цели или разгласявана, освен в предвидените в закона случаи.
Чл. 4в Процедурата по помирение приключва с подписване на споразумение
между страните за частично или цялостно уреждане на спора или с изтичане на
срока по ал.3 на предходния член.
Чл. 5. (1) Когато спорът или част от него не може да се реши по реда на непосредствените преговори или помирението, той може да бъде отнесен за разрешаване от арбитража към Националния институт за помирение и арбитраж.
(2) Арбитражът към НИПА е извънсъдебен способ за решаване на колективни
трудови спорове от арбитражен орган – едноличен арбитър или арбитражна комисия, по писмено споразумение между страните.
(3) Едноличният арбитър се определя от страните.
(4) Броят на членовете на арбитражната комисия се определя от страните.
Всяка от тях посочва поименно равен брой арбитри, които избират за председател друго лице от списъка по ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Арбитър или член на арбитражна комисия
може да бъде само лице, включено в поименен списък на арбитрите, утвърден от
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надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, който се
изменя и допълва по реда на неговото приемане. Списъкът се обнародва в Държавен вестник. При необходимост той се изменя и допълва по реда за неговото
приемане.
Чл. 6. (1) Арбитражното производство се образува въз основа на писмено искане до директора на Националния институт за помирение и арбитраж, подписано от страните по спора или техните представители.
(2) Искането по предходната алинея трябва да съдържа:
1. описание на страните по спора по смисъла на чл.1, ал.2 от този закон;
2. предмета на спора;
3. исканията на страните;
4. името/имената, по реда на тяхното предпочитание, на едноличния арбитър
или членовете на арбитражната комисия от Списъка на арбитрите към НИПА,
публикуван в ДВ;
5. към искането страните следва да приложат писмени документи или други
материали, като доказателства в подкрепа на твърденията си.
(3) В случай, че искането не отговаря на изискванията на предходната алинея,
директорът на НИПА дава указания и определя срок за отстраняване на недостатъците.
(4) Спорът се разглежда в открито заседание с призоваване на страните. На
заседанието се изслушват обясненията на страните, обсъждат се представените
писмени документи и други материали, могат да се изслушват и становища на
трети лица, както и да се иска заключение на вещи лица.
(5) Спорът се разглежда най-много в две заседания, като прекъсването между
тях не може да бъде повече от 7 дни освен ако страните се споразумеят за друг
брой заседания или за друг период от време между заседанията.
(6) Процедурата за провеждане на арбитражното производство се осъществява в съответствие с приетите от Надзорния съвет на Националния институт за
помирение и арбитраж правила.
Чл. 7. (1) Арбитражното решение се постановява в съответствие с действащото законодателство в писмена форма в тридневен срок от деня на последното
заседание.
(2) Арбитражната комисия взема решения с обикновено мнозинство.
(3) Решенията, особените мнения и мотивите се съобщават незабавно на страните.
Чл. 7а. (1) Когато в хода на арбитражното производство страните постигнат
съгласие за уреждане на спора, те подписват арбитражно споразумение, което се
утвърждава от арбитражния орган.
Чл. 8. (1) Арбитър или член на арбитражна комисия, който работи по трудово
правоотношение, има право на неплатен служебен отпуск за времето, през което
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участва в уреждането на колективен трудов спор по този закон. Отпускът се зачита за трудов стаж.
(2) Разноските за разглеждането и решаването на спора се заплащат от страните по тарифа, одобрена от Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.
Чл. 9. За постигане на своите искания всяка от страните може да въздейства върху другата, без да преустановява работа, чрез организиране на публични
събрания, митинги или демонстрации в извънработно време, информиране на
обществеността чрез средствата за масово осведомяване или по друг правомерен
начин.
………………………………………………………………………………
Към предложените текстове са одобрени и измененията, както следва:
Чл. 17.
(3) Делото се разглежда в четиринадесет дневен срок в открито заседание по
реда на Гражданския процесуален кодекс с участие на прокурор, от депозиране
на молбата.
………………………………………………………………………………
Чл. 22. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и 5, чл. 12, ал. 2, чл. 13,
14, 18, ал. 2, и чл. 20 и 21, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) Нарушенията по ал.1 се установяват с актове, съставени от инспекторите
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда, а наказателните постановления се издават от директорите на областните инспекции по труда.
………………………………………………………………………………
Заключителни разпоредби
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Понятието „предприятие“ в този закон се употребява по смисъла на §
1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
Вторият вариант на ЗИД ЗУКТС е предложен от представителите на работодателските организации.
Проект!
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
Чл. 11.
……………………………………………………………………………
(2) Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство на
работниците и служителите от целия щатен състав на съответното предприятие
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и писмено се протоколира. Това решение може да бъде прието с явно или тайно
гласуване, вкл. и на подписка.
(3) Работниците и служителите, или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия представител най-малко 7 дни преди
началото на стачката за началния момент на стачката, нейната продължителност,
имената на участниците в нея, органът, който ще я ръководи и стачните искания.
(4) При условията на предходната алинея могат да обявят стачка от солидарност - в подкрепа на обявена законна стачка в едно, или повече предприятия,
работниците и служителите, които са в трудови правоотношения в друго/други
предприятие/я от организацията на същия работодател.
……………………………………………………………………………
Чл. 13 (1) Участието в стачка е доброволно. Никой работник и служител не
може да бъде принуждаван да участва или да не участва в стачка, независимо от
участието му в гласуването, или от начина му на гласуване, извършено по реда
на чл. 11, ал. 2.
……………………………………………………………………………
Чл. 14. (1) Участващите в стачката работници и служители, и работодателят
са длъжни с писмено споразумение да осигурят условия за осъществяване през
време на стачката на дейностите, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за:
……………………………………………………………………………
Чл. 16 (1). Не се допуска стачка:
……………………………………………………………………………
8. по искания по които има действащ Колективен трудов договор или друго
споразумение
(2) Не се обявява стачка, а обявената в предприятието стачка се прекратява,
ако броят на стачкуващите работници и служители е половината, или по-малък
от половината от щатния състав на предприятието.
Глава четвърта.
ЛОКАУТ
Чл. 20 (1) След обявяване на стачката и през времето, докато трае законна
стачка, работодателят не може да преустановява дейността на предприятието
или на част от него и да уволнява работници и служители с цел да:
1. предотврати или преустанови стачката;
2. осуети удовлетворяването на предявените искания.
……………………………………………………………………………
(2) След обявяване на стачката и през времето на нейното действие работодателят може да преустанови дейността на предприятието или на част от нея и
да уволни работници и служители, които участват в стачката в следните случаи:
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1. при незаконна стачка;
2. наличие на данни, че работници и служители са участвали в стачката с цел
умишлено причиняване на вреди на работодателя;
3. наличие на очевидно несъответствие на стачните искания, предявени пред
работодателя с икономическото и финансовото състояние на предприятието и
дейността му.
(3) Работодателят уведомява работниците и служителите най-късно 7 дни преди предприемане на действия по ал.2. В този период следва да се водят преговори между двете страни.
Третият вариант е предложен от представителите на организациите на
работниците и служителите
Проект!
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
Чл. 1.(1) Този закон:
1.определя условията и реда, по които се осъществява конституционното право на стачка за защита на колективните икономически и социални интереси на
работниците и служителите.
2.установява реда за уреждане на колективните трудови конфликти/спорове14
между работници и работодатели на равнище предприятие по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище, включително и с работодатели чуждестранни или смесени фирми или предприятия на територията на
страната, както и български предприятия в чужбина;
(2). При упражняване на права по този закон работниците и служителите се
представляват от органите на техните синдикални организации, а работодателите от съответните ръководители, освен ако страните са упълномощили други
органи или лица.
(3) Упълномощаването на други органи или лица се осъществява по реда на
чл.6а, ал.1, 3 и 4 КТ от Общото събрание на работниците и или служителите
(събранието на пълномощниците), свиквано от ръководството на синдикална
организация, или по инициатива на една десета от работниците и служителите
(пълномощниците) от предприятието с протоколно решение на ОС.
(4) Работниците и служителите или техните представители обявяват и предяКонфликтът е противоречие между минимум две страни, възникнало по някакъв повод и тема,
основа.
В резултат на конфликта страните започват да спорят, т.е. възниква спор. Спорът е форма на проява на конфликта. Но могат и де не спорят, да не си говорят, но конфликтът да съществува
14
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вяват на съответните страни писмено съображенията и исканията си, а когато се
представляват и имената на представителите.
Чл.1а (1). Правото на стачка се изразява във временно преустановяване изпълнението на задълженията по съществуващото правоотношение от страна на
работниците и/или служителите.
(2) Правото на стачка може да се осъществи при условията и реда на този
закон, ако в резултат на предприетите от страните действия по чл.3, ал.1 не е
подписано споразумение, чрез което възникналият конфликт, независимо от неговото равнище, е решен/уреден.
Чл.1б. (1) Колективен трудов спор/трудов конфликт в предприятие възниква
между работниците и/или служителите от предприятието и техния работодател,
независимо от волята на собственика/собствениците на предприятието:
1.при застрашени или нарушени техни колективни икономически или социални интереси,
2. при нарушени техни права засягащи значителна част от тях.
(2) Колективните конфликти/спорове в предприятията се уреждат съобразно
правилата на този закон при спазване на следните принципи:
1.добронамереност и взаимно зачитане на интересите;
2.балансирано отчитане на икономически и социални аргументи;
3.полагане на максимум усилия за мирно решаване на спора/конфликта;
4. използване на конституционното право на стачка на работниците при очевидна невъзможност за мирно решение на спора;
5.въздържане от недобронамерени, спрямо другата страна, публични прояви,
както по време на полагане на усилия за уреждането на спора/конфликта, така и
след приключването му.
Глава втора.
Преговори, посредничество, помирение и доброволен
арбитраж
Чл. 3. (1) Основните способи за превенция, недопускане или прекратяване
на стачка, вкл. и за решаване на колективен трудов конфликт/спор на равнище
предприятие са:
1. Преки/непосредствени преговори между заинтересованите страни или
между техните представители по свободно определена от тях процедура.
2. Посредничество от доверени на страните субекти или със съдействието на
Националния институт за помирение и арбитраж.
3. Помирение със съдействие от Националния институт за помирение и арбитраж.
4. Доброволен арбитраж със съдействие от Националния институт за помире99

ние и арбитраж.
(2) Независимо от използвания способ по ал.1, т.1, т.2, или т.3:
1. стачка не се провежда, ако се постигне писмено споразумение между заинтересованите страни,
2. трудовия спор/конфликт се уреди, чрез постигнато писмено споразумение
между заинтересованите страни.
(3) Заинтересованите страни са длъжни да започнат преговори на следващият
ден след предявяването на исканията по чл.1, ал. 3.
(4) Преговорите по т.1 на ал.1 се провеждат по доброволно уредена процедура
и могат да траят до 14 дни, вкл. и с определяне на процедурата, а по писмено
споразумение между страните и по-продължително време.
(5) Посредничество, по т.2 от алинея 1, се провежда при неуспешни преговори, по приета от страните процедура и може да трае до 10 дни, вкл. и с определяне на процедурата. Страните могат да се споразумеят и за по дълъг срок.
(6) Преговорите по т.1 на ал.1 и посредничество по т.2, на ал.1 са задължителни.
(7) Действията по помирение, по т. 3 от ал.1 и доброволния арбитраж по т.4 от
ал.1 се осъществяват по взаимно съгласие на страните.
(8) Когато в резултат на предприети от страните действия по чл.3, ал.1 не
е подписано споразумение, работниците и/или служителите могат да упражнят
правото на стачка при условията и реда на този закон.
Чл.4.(1) Всяка заинтересована страна, самостоятелно или чрез своите представители, може да предприеме изпреварващи, превантивни действия, за да не
допусне или да предотврати причини, от които могат да възникнат основания за
застрашаване на интересите на работниците и/или служителите, или за възникване на колективни трудови конфликти/спорове.
(2) Превантивните действия по предходната алинея могат да бъдат:
1.писмени или устни сигнали до заинтересовани страни;
2.провеждане на преки срещи, съвместни консултации, вкл. и с външни експерти, представители на министерства и ведомства, по съответните теми за обсъждане на ситуацията и евентуално предприемане на превантивни мерки;
3.привличане на посредници или помирители от Националния институт за
помирение и арбитраж за подпомагане на страните в превантивната им работа;
4. провеждане на съвместни публични прояви по дискутираните проблеми
или други действия по тяхно съвместно решение;
5. докато се водят превантивни действия страните се въздържат от публични
изяви и съобщения, освен в случаите на предходната т.4
Чл. 8 (1) Посредник, едноличен арбитър или член на арбитражна комисия,
който работи по трудово и/или по служебно правоотношение, има право на неплатен отпуск за времето, през което участва в уреждането на колективен трудов
100

спор по този закон. Отпускът се зачита за трудов, служебен и осигурителен стаж.
(чл.9, ал.2 КСО)
Чл. 9. За постигане на своите искания всяка от страните може да въздейства
върху другата, без да преустановява работа, чрез:
1. организиране на публични събрания, митинги или демонстрации в извънработно време;
2. информиране на обществеността чрез средствата за масова осведомяване;
3. носене или поставяне на подходящи знаци, протестни плакати, ленти, значки или други подходящи символи, без да се преустановява работата;
4. по друг правомерен начин.
Глава трета.
Условия и ред за провеждане на стачка в предприятие по
възникнал колективен трудов конфликт/спор
Член 10 се отменя.
Чл. 11. (1) Когато по колективния трудов конфликт/спор в предприятието:
1.не се постигне споразумение по чл.3, ал.2, т.2, вкл. ако не е използван доброволен арбитраж,
2.или работодателят не изпълни поети задължения по постигнато споразумение по реда на чл.3, ал.1, работниците и/или служителите могат да стачкуват,
като временно преустановят изпълнението на трудовите си задължения.
(2) Решението за обявяване на стачка се взема с мнозинство една четвърт от
работниците и/или служителите в предприятието или поделението. От броя на
работещите в предприятието или поделението към момента на вземане на решението се изключват отсъстващите поради отпуск независимо от неговото основание, командированите и отсъстващите по други обективни причини.
Чл. 15. По време на стачката страните полагат усилия за окончателно уреждане
на конфликта, чрез преки преговори, посредничество или по друг подходящ начин.
2. когато не са спазени изискванията на членове 3, 11, ал. 2 и 3 и чл. 14, както
и по въпроси, по които има арбитражно решение;
Чл. 17. (1) Работодателят, може да предяви иск за установяване на незаконността на обявена или започнала стачка, или на стачка, която не е завършила със
споразумение между страните или с арбитражно решение.
Чл. 18. (1) Работникът и/ или служителят не получава възнаграждение за
времето, през което поради участие в стачка е преустановил изпълнението на
задълженията си. За това време той може да получи обезщетение за сметка на
специално обособен стачен фонд. Фондът се създава по желание на работниците
и/или служителите с техни средства или със средства на професионалните организации.
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(2) Забранява се блокирането на стачните фондове.
(4) Времето на участие на работниците в законна стачка се зачита за трудов и
осигурителен стаж.
Глава четвърта.
Стачка на секторно и национално равнище
Чл.19а.(1) За защита на колективните си икономически и социални интереси
работниците и служителите от бранш, отрасъл, друго секторно или териториално отграничение, включително и на национално равнище имат право на стачка.
(2) Работниците и служителите от съответното отграничение по предходната алинея, правят обосновани предложения до ръководствата на съответните им
синдикални организации за организиране и провеждане на стачка.
Чл.19б.(1) Решението за провеждане на стачката, в съответствие с постъпилите предложения, се взема поне 15 дни преди датата на провеждането й от орган
на представителна организация на работниците и служителите на съответното
равнище, съобразно реда за работата му.
(2) В срок от два дни взелият решението орган уведомява писмено заинтересованите страни по чл.19д за решението.
(3) за провеждането на стачката важат изискванията на чл.16, т.1, 3, 5, 6 и 7
Чл.19в. При упражняването на правото на стачка по тази глава работниците
и служителите се представляват от съответната браншова, отраслова, друга секторно или териториално отграничена представителна синдикална организация,
включително от национално ръководство на представителна синдикална организация.
Чл.19г. До започване на стачката, както и по време на провеждането й, заинтересованите страни полагат усилия, чрез непосредствени преговори, посредничество, помирение, доброволен арбитраж и/или по друг подходящ начин за
недопускането, респективно за прекратяването й.”
Чл.19д. Страна по преговорите с представителите на работниците и служителите в зависимост от равнището на стачката са представителни организации на
работодателите на различни равнища, група работодатели в друго секторно или
териториално равнище, органи на местна и централна власти.
Чл.19е. При провеждането на преговорите, преди и по време на провеждането
на стачката, всяка от страните може да потърси съдействие/посредничество от:
1. по-високостоящите органи на представителните синдикални организации
и/или представителните организации на работодателите;
2. Националния институт за посредничество и арбитраж (НИПА)
3. отделни Министерства;
4. органи на местната власт и самоуправление;
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5. Министерският съвет.
Чл.19ж. Преди ефективното спиране на работата в конкретно предприятие
или поделение на равнище по чл.19а работниците и/или служителите:
1. вземат решение по чл.11, ал. 2:
2. уведомяват работодателя не по-късно от 48 часа преди началото на стачката
в предприятието за взетото решение на съответното равнище и датата на началото на стачката;
3. сключват споразумението по чл.14.
§ 2. (1) Понятията “работодател” и “предприятие” в този закон са понятията,
определени в § 1, т.1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
§3. В Закона за железопътния транспорт член 51 се отменя.
§ 4. По смисъла на този закон интересите на работниците и служителите са:
1. Колективни, когато са застрашени или засегнати работници и/или служители от даден бранш, отрасъл или друго секторно или териториално отграничение, включително и на национално равнище.
Колективни са интересите в отделно предприятие, ако са застрашени или засегнати значителна част от работниците и/или служителите.
2. Икономически, когато са свързани със защитата на конституционното им
право на труд, на заплащане спрямо извършената работа, на повишаването на
доходите им от труд, повишаване на минималното възнаграждение, на възнагражденията за положен труд, за допълнителни възнаграждения и тяхното повишаване, на икономически обосновани други придобивки от труда и условията
на труд, вкл. обезщетения и размера им, почивки, отпуски, режими на работно
време, вкл. относно възможностите за създаване на такива, вкл. и чрез КТД на
всички възможни равнища на тяхното сключване, или в тяхна защита, както в
защита на тези права и отстояване на сродни и подобни такива.
3. Социални, когато са свързани със защита на конституционно установените
им социални и осигурителни права, вкл. правото на пенсия, здравно осигурителни, на социално подпомагане, или отстояването им, със създаване на нови
такива или увеличаването им като обеми, стойности и други такива, на образователни квалификационни и преквалификационни права, както и други свързани
със жизненото им равнище, вкл. на създаване на нови и отстояване на по-високи
стойности на социални права, чрез КТД на всички възможни равнища на тяхното сключване.
4. Политически искания има, когато са свързани:
- с излъчване и формиране на законодателната, изпълнителната и съдебната
власт и органите на местно самоуправление;
- с водената външна политика и вътрешна политика насочена към гарантиране
на външната и вътрешна сигурност на страната;
- с функционирането на държавни централни и местни органи, извън функци103

ите им свързани с регулиране на трудови, социални и осигурителни въпроси и
въпроси свързани с жизненото равнище;
- с политически цели и дейности, присъщи само на политическите партии.
ОБСЪЖДАНЕ В ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ВАРИАНТИТЕ
НА ЗИД ЗУКТС
За провеждането на дебата по представените материали г-н Ивелин Желязков предложи текстовете, предмет на обсъждане, да бъдат предмет на дискусия
и съответно да се нанесат бележки, ако има такива, както и коментари по тях.
Г-н Чавдар Христов отбеляза, че предложенията са вече факт, обсъждат ги
дотолкова, доколкото е полезно да се чуят аргументи „за“ и „против“ и евентуално да има възможност във времето нещо да бъде коригирано. Относно предложенията на колегите от ЕРГ и бележките на г-жа Зартова по материала на
представителите на синдикатите в ЕРГ, г-н Христов отбеляза, че към момента
няма да може да бъде достатъчно конструктивен и полезен, тъй като не е имал
възможност да се запознае задълбочено със становището на г-жа Зартова. Той се
ангажира до следващата среща да ги разгледа по-задълбочено, за да може да формулира писмено становище, което според него би било по-полезно и за проекта.
Г-н Христов пое ангажимент преди 18 септември - датата на следващата среща
на ЕРГ, да предостави своето становище.
Г-жа Марияна Бъркашка предложи с оглед малкото време, с което разполагат, на настоящото заседание членовете на ЕРГ да обсъдят и изразят позицията
си поне по материала, разработен от нея и проф. Мингов, по който до момента не
са коментирани спорни въпроси. Според нея, може би и необходимо да се изгладят нещата чисто технически и тя разчита на мнението на всички членове на ЕРГ.
Тя постави въпроса дали и възможно да се подготви един вариант на законопроект, или ще има втори вариант, в случай на непреодолими различия.
Проф. Емил Мингов отбеляза, че според него няма да могат да направят консолидиран вариант, тъй като имат разлики във философията.
Г-жа Марияна Бъркашка добави, че държи да има категорично потвърждение от ЕРГ поне по общите положения, основните дефиниции и т. н., за да се
знае, че теоретичната част е безспорна.
Г-н Ивелин Желязков потвърди, че всъщност не са имали спор по тези въпроси и даде думата за изказвания.
Проф. Любомир Стефанов отбеляза, че има бележки, но не по теоретичната
част, а в частта, разработена от представителите на работодателите в ЕРГ. Той
даде за пример чл.11, ал.2, съответно и в допълнителните разпоредби, който гласи: „Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство на работниците от целия щатен състав на съответното предприятие и писмено се про104

токолира. Това решение може да бъде прието с явно, или тайно гласуване, вкл.
и на подписка“. В този текст изразът „щатен състав“ не му звучи никак добре,
а и отделно - предизвиква спор, известен от практиката с масовите уволнения
например по повод на бройката. Той предложи изразът „щатен състав“ да се
замени с израза „от броя на лицата, които към момента се намират в трудово
правоотношение“.
Проф. Емил Мингов изрази мнение, че е съгласен с бележката на проф. Стефанов, но големият въпрос тук е дали решението да се взема от всички, които
са в трудови правоотношения. Той напомни, че това е въпрос, поставян и преди
това, като подчерта, че МОТ категорично е против едно такова разбиране
за вземане на решение за стачка. В момента по действащия закон, текстът е
„всички работници“, а от МОТ искат да са само тези, които към момента са
на работа и са в трудово правоотношение, изключвайки отсъстващите по болест, отпуск и т.н. Един вид ЕРГ препоръчва нещо, което вече е критикувано.
Проф. Любомир Стефанов отговори, че приема позицията на МОТ и предлага да се запише „от броя на лицата, които към момента са се явили на работа“.
Г-н Чавдар Христов подкрепи изказаните позиции и допълни, че щатен състав предполага наличието на щат, щата предполага наличието на позиции и бройки, а те пък от своя страна предполагат наличието на трудови правоотношения
и затова, по консултации на МОТ, във вземането на решение за стачка участват
онези, които реално са на работа и са в трудови правоотношения. Текстът, който
сега е формулиран, не изключва взимането на решение от отсъстващите.
Проф. Любомир Стефанов констатира, че това означава, че в този случай
условията са две: да са в трудови правоотношения, и да са реално на работа, т.е.
да могат да участват.
Г-н Ивелин Желязков попита дали могат да приемат тези две кумулативни
условия.
Г-н Чавдар Христов посочи, че при нас е малко висок прагът на необходимия
брой работници и служители, които участват при вземането на решения и в момента не може да даде оптимално виждане.
Г-жа Валентина Зартова предложи този въпрос да се обсъди на предстоящата среща при посещението в МОТ, Женева.
Г-н Владимир Бояджиев допълни, че въпросът може да се постави не само
на експертите от МОТ, а и на швейцарските експерти при посещението в Берн.
Г-н Ивелин Желязков обобщи, че на практика има един въпрос, състоящ се
от три подточки, който следва да се постави на МОТ и швейцарските експерти.
Счита, че отговорите им ще допринесат за правилната формулировка на текста
в нашия законопроект.
Подточка 1-ва: „Кворумът повече от половината (без да се уточнява от какво)
или по-малко от половината трябва да бъде?“;
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Подточка 2-ра: „Все едно дали повече или по-малко от половината, то от кои от реално присъстващите на работа или от всички работници?“;
Подточка 3-та: „Ако решението не се взима от всички по трудово правоотношение, то кои от всички ще бъдат изключени?“
Проф. Емил Мингов обърна внимание и на предложението на работодателите, изразено в чл.16, ал.2 от консолидирания вариант на проекта. “Не се обявява
стачка, а обявената в предприятието стачка се прекратява, ако броят на стачкуващите работници е половината или по-малък от половината от щатния състав на
предприятието.“ Относно първото изречение, според него, всичко е ясно - ако е
взето решение за стачка, за което няма необходимия кворум, то тя е незаконна.
Но с изразът „ако броят на стачкуващите работници е половината, или по-малък
от половината от щатния състав на предприятието.“, се възпрепятства възможността за стачка. Тук, според него, текстът би следвало да се преформулира, като
изразът „по-малко от половината“, се замени примерно с израза „една/трета или
една/четвърт“. Професорът отбеляза, че „половината“ означава, че всяка стачка
трябва да се прекратява в момента, в който кворумът падне под половината и
на практика излиза, че се отрича едно конституционно право. Въпросът му е:
„докъде да бъде тази граница?“, но тя, според него, не трябва да е „половината“.
Г-н Владимир Бояджиев припомни, че изясняването на този проблем фигурира в подготвените за швейцарските експерти въпроси.
Г-жа Валентина Зартова изрази мнение, че е безсмислено кворумът по отношение законността на стачката и този - при вземането на решения за ефективно
участие в нея, да са с различни параметри. В такъв случай, по-добре би било да
се заложи ниският кворум, за да се знае за какво става дума или да си остане сегашното положение по действащия закон.
Г-н Чавдар Христов попита защо трябва да се гадае, когато всъщност трябва
да се уреди едно право?
Г-н Владимир Бояджиев предложи спорът, относно кворума за ефективни
стачни действия, да се отнесе като въпрос към швейцарските експерти, за да почерпим опит каква е практиката при тях.
Проф. Емил Мингов предложи да се помисли и по чл.17 от предложенията на
експертите на работодателите в ЕРГ - „Чл.17, ал.1 Работодателят, както и всеки от работниците, които не са участвали в стачката, могат да предявят иск
за установяване на незаконността на обявена, започнала или завършила стачка“. Най вече по ал.3 на същия член - „Делото се разглежда в тридневен срок
в открито заседание по реда на Гражданския процесуален кодекс с участие на
прокурор, от депозиране на молбата“. Според него и в момента действащият
7-дневен срок е нереален, а предложението за 3-дневен срок е още по-нереално.
Той зададе въпроса: „В какъв тридневен срок в открито заседание по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), може да бъде разгледано делото, от чисто про106

цесуална гледна точка? И как те си представят в тридневен срок от депозиране
на молбата, да се призоват всички стачкуващи, при положение, че и сега в седемдневния срок това е невъзможно, а всички са наясно, че при нередовно призоваване не може да има процес?“
Г-жа Снежана Славчева отговори, че ако предложението е да се увеличи
срокът, то другата възможност е той да бъде 14-дневен, но в проекта предложението е внесено от Ивелин Желязков и подлежи на допълнително обсъждане при
следващата среща.
След проведените дебати, думата бе дадена отново на проф. Емил Мингов,
в качеството му на неутрална страна, да коментира предложените текстове по
локаута от експертите на работодателите в ЕРГ.
Проф. Емил Мингов обърна внимание на текста на чл.20, ал.2 от глава четвърта „Локаут“ на материала, предложен от работодателите: „След обявяване на стачката и през времето на нейното действие работодателят може да преустанови дейността на предприятието или на част от нея и да уволни работници,
които участват в стачката в следните случаи:
1. при незаконна стачка;
2. наличие на данни, че работници са участвали в стачката с цел умишлено
причиняване на вреди на работодателя;
3. наличие на очевидно несъответствие на стачните искания, предявени пред
работодателя, с икономическото и финансовото състояние на предприятието и
дейността му.“
Тук според него възниква въпроса: кога се установява това умишлено причиняване на вреди? Защото в крайна сметка, когато стачката се обяви за незаконна,
тогава по повод обвинението ще се установи и вината на участниците, с оглед
имуществената им отговорност. Професорът попита „А ако не е обявена стачката
за незаконна? В този случай кога ще има наличие на данни и какво значи наличие
на данни? Защото умишлено причиняване е виновно поведение, или имаш вина
или нямаш, защото данни не означава доказана вина, а на това основание работодателят може да упражни правото си на уволнение. Въпросът, формулиран от
професора, е: „Кога ще е налице и как се доказва „цел умишлено причиняване
на вреди“. Това обстоятелство, според него, трябва да е доказано по безспорен
начин, а не да зависи и да бъде само в съзнанието на работодателя.
Г-жа Валентина Зартова отбеляза, че „наличие на данни“ не е наистина найточният израз, но основанието за уволнение трябва да остане, когато работниците и служителите са участвали в стачката с цел умишлено причиняване на вреди.
Тя сподели, че тук представителите на работодателските организации са категорични, защото това го установява работодателят, така както той установява
основанието за дисциплинарно уволнение, за прекратяване на трудовото правоотношение и прочие. Работодателят си го установява и той си носи отговорност
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за това как го установява и по какъв ред.
Проф. Емил Мингов предложи да се премахне изразът „данни“.
Г-жа Снежана Славчева и г-жа Валентина Зартова изразиха съгласие.
Проф. Емил Мингов продължи по ал.3 от същия текст, а именно: „наличие
на очевидно несъответствие на стачните искания, предявени пред работодателя,
с икономическото и финансовото състояние на предприятието и дейността му.“
Той коментира, че на практика винаги едно такова уволнение ще е незаконно,
защото работниците и служителите нямат никакъв начин да докажат, че са имали
информация какво е икономическото състояние на работодателя им, за да има
несъответствие между исканията им и това, което фактически им се дава.
Г-жа Снежана Славчева изрази несъгласие, защото при колективното трудово договаряне има такава информация.
Проф. Любомир Стефанов даде конкретен пример кога би могло да е налице
такова обстоятелство. Той визира общинско предприятие “Х“, което има гласуван бюджет от общинския съвет, публично достъпен и в този бюджет примерно
80% са заплати, а работещите в него казват: „искаме двойно увеличение на заплатите.“. Той обобщи, че такъв случай би могло да се окачестви като очевидно
несъответствие с бюджета на предприятието.
Проф. Емил Мингов възрази, че не винаги, обаче, е така.
Г-жа Снежана Славчева отбеляза, че частта по локаута е била една от найтрудните части за разработване, защото на практика при нас локаут няма. По
тази материя представителите на работодателите са ползвали информация от
чуждата практика и в действителност им е било доста трудно да я отсеят, предвид и сложността на превода.
Проф. Емил Мингов изрази категорична позиция, че може да гарантира, че
при един такъв текст, в 80% от случаите, уволненията ще бъдат незаконни. Според него, идеята на локаута е да не се стига до положение, при което ще се препятства правото на стачка и работодателят, заради очевидно несъвместими с това
право искания, да може да уволнява 70% от работещите.
Г-н Чавдар Христов изложи някои аргументи. Първо - виновното неизпълнение на трудовите задължения е виновно нарушение на трудовата дисциплина
и дисциплинарни наказания се налагат на работниците и служителите при виновно неизпълнение на трудовите задължения. Според него, чрез тези текстове
се навлиза в една материя, която поначало се урежда от друг закон. Той посочи,
че възможността за обявяване на стачката за незаконна, се въвежда като съответстваща мярка. При законност на стачката не може да се търси дисциплинарна отговорност. Второ - ако се налага дисциплинарно уволнение на основание чл.20,
ал.2 , т.1 от ЗУКТС ли ще се запише, ще го вържат ли по някакъв начин с КТ, или
ще се позоват на чл.8 от КТ и друго, което е уредено в този закон.
Г-жа Снежана Славчева се съгласи, че такова правно основание в КТ няма.
108

Проф. Емил Мингов уточни, че тук (Локаут - чл. 20 от предложението) не е
казано, че това е дисциплинарно уволнение, защото има друга разпоредба, според която при незаконно участие в стачката се носи дисциплинарна отговорност.
Г-жа Марияна Бъркашка уточни, че само съдът може да се произнесе дали
стачката е незаконна.
Проф. Емил Мингов изясни, че това е за дисциплинарната отговорност, а в
момента става въпрос за въвеждане на ново основание за прекратяване на трудовото правоотношение (необосновани искания според него), което няма общо
с дисциплинарното. Направеното предложение в чл.20, ал.2, т.3, според него, установява ново основание за прекратяване на трудовото правоотношение, само
защото работодателят е преценил, че исканията са неоснователни. А това обстоятелство трябва да е доказуемо. Във връзка с предложението по чл. 20, ал.3
- „Работодателят уведомява работниците най-късно 7 дни преди предприемане
на действия по ал.2. В този период следва да се водят преговори между двете
страни.“ професорът зададе въпросите: „Кой води диалога“, и „Какви преговори
се водят всъщност между тях?“, „С кого води диалог работодателят - с представители на работниците и служителите, стачен комитет, който ръководи стачката или с работниците?“ Защото ако работодателят по някакъв начин е убедил
представителите в неоснователността на исканията, то останалите работници и
служители може да не са съгласни. А работодателят при това положение ще ги
уволни, с което ще осуети стачката. Може да уволни 60 - 70% дори 100%.
Проф. Любомир Стефанов добави, че по такъв начин даже ще застраши съществуването на предприятието.
Проф. Емил Мингов отговори, че законът не допуска и двете хипотези.
Г-жа Марияна Иванова добави, че не следва да се въвежда презумпция за
виновност.
Г-жа Валентина Зартова попита защо да не се даде право на работодателя,
който си има екип икономисти, юристи, той да прецени и той да си носи отговорността.
Проф. Емил Мингов поясни, че трябва да се обвърже локаутът с правото на
стачка. А начинът, по който е написан текстът, означава че уволнявайки стачкуващи работници, работодателят посяга на правото им на стачка.
Г-н Владимир Бояджиев поиска думата, за да предложи на експертите в ЕРГ
да помислят по въпроса - в процедура по локаут каквато и да е тя, както и да е дефинирана, да има посредничество, арбитраж, минимални дейности. Той посочи,
че може да се постави въпросът – защо при стачка е предвидено съдействието на
НИПА, а при локаут – не.
Г-жа Снежана Славчева посочи, че в Глава четвърта „Локаут“, чл.20, ал.2, т.3
може да отпадне, но за т.2 от същия текст -“при умишлено…“ от същата алинея
- категорично държи да остане.
109

Във връзка с чл.20, ал.2, т.2, г-жа Марияна Бъркашка зададе въпроса: „Как
ще се докаже и кой ще прецени това умишлено причиняване на вреди на работодателя“?
Г-жа Валентина Зартова предложи хипотезата на чл.20, ал.2, т.2 да се превърне в основание за незаконност на стачката и да се доказва пред съда, който да
прецени дали има данни за участие в стачката с цел умишлено причиняване на
вреди на работодателя.
Г-н Чавдар Христов възрази, че е против въвеждане на основания в закона,
чрез които се саботира правото на стачка.
Проф. Емил Мингов изрази мнение, че има логика да се допълни чл.19, защото когато се говори за отговорност на работниците, ако стачката бъде обявена
за незаконна, в съдебен процес ще стане ясно защо е незаконна и има ли умисъл.
Г-н Владимир Бояджиев се включи в дискусията, за да добави, че ако думата
„умишлено“ остане, то всяка една стачка ще се счита за незаконна, защото всяка
една стачка носи щети за работодателя.
Проф. Емил Мингов даде пример от практиката какво се случва тогава, когато една стачка бъде обявена за незаконна, а именно, че в 99% от случаите се подписва споразумение, че работодателят няма да уволнява стачкувалите работници, а те ще се върнат на работа. Така в България приключват незаконните стачки.
Г-жа Снежана Славчева обяви, че държат т.2 да остане.
Проф. Емил Мингов обърна внимание, че в момента работят, за да дадат аргументи, да видят дали може този проект да съдейства в посока ЗУКТС да работи, но според него, трябва да се обърне повече внимание на превенцията. В Германия, например, ако има стачка, това е много лоша атестацията за синдикатите,
че не са си свършили работата.
Г-жа Валентина Зартова поиска да се уточнят за понятието „работници“ и
понятието „работници и служители“. Тъй като представителите на работодателите са предложили един вариант, който фигурира и в допълнителните разпоредби, а в предложението на синдикатите е друг. Г-жа Зартова насочи вниманието
им към становището, написано от нея по предложенията на работодателите, където в т.2 тя предлага втори вариант на решение: „Във връзка със становището
на двата синдиката, навсякъде в предложените от тях изменения и допълнения
понятието „работници“ да се замени с „работници и служители“, следва да се обсъди предложената от работодателите ал.2 на § 2 от Допълнителните разпоредби.
В случай, че не се приеме това предложение на работодателите, следва да бъдат
променени всички текстове в ЗУКТС, в които съществува понятието „работници/те“, чрез една обща разпоредба в изготвения от ЕРГ законопроект, редактирана приблизително така: „Навсякъде в закона понятието „работници/те“ се заменя
с „работници/те и служители/те“. Ако този подход не се възприеме, то следва да
бъде променен всеки текст, в който съществува думата „работник/ици/“ – нещо,
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което нито една от трите страни в ЕРГ не е направила. Тя поиска да изчистят това
различие между страните на настоящото обсъждане.
Проф. Емил Мингов отговори, че счита, че с оглед на това, което е прието в
Закона за държавния служител и препращането към този закон, изразът трябва да
е „работници и служители“. Всички единодушно се съгласиха да се употреби
навсякъде „работниците и служителите“.
Проф. Емил Мингов поиска да се внесе корекция по определението за работодател в „Заключителни разпоредби“ на консолидирания вариант, където е
записано: „Работодател“ по смисъла на този закон е всяка държавна, стопанска,
обществена и кооперативна организация и граждани, които самостоятелно приемат лица на работа по трудово правоотношение.“, което не е изчерпателно и
например не са упоменати „неперсонифицирани образувание“, при които също
може да има колективен трудов спор и които по КТ също са работодатели. Според професора, трябва да се запише работодател по смисъла на КТ, както е и в
другите закони. Членовете на ЕРГ изразиха съгласие.
Г-н Владимир Бояджиев попита дали може да се верифицира в рамките на
една Оценка на въздействието съответствие между принципите, заложени по
консенсусните въпроси във встъпителния доклад и това, което се предлага като
проектозакон, което според него би било добре. И тъй като, според него, в рамките на сегашната работна среща няма да могат да продължат дебата по предложенията, поиска за целите на проекта и предстоящата през м.октомври дискусия
по конкретиката на споровете с швейцарските експерти, ЕРГ да обсъди следните
варианти на решение:
- приемат ли така наречения от г-н Желязков вариант 1 на проектозакон в консолидираната му версия като материал, който да бъде преведен на английски, за
да се представи на швейцарските експерти. И ако членовете на ЕРГ имат намерение да го преправят, то това трябва да стане в обозрим срок.
- втори вариант на решение, което предлага, е представянето на материала и
пред МОТ и пред швейцарските експерти, да бъде трипартитно, за да могат и
синдикатите и работодателите да изразят позициите си, а проф. Мингов да направи презентацията по предварително подготвени материали.
Г-жа Валентина Зартова изрази мнение, че преди окончателното становище
на синдикатите, няма да могат да дадат окончателен отговор по предложените
варианти.
Г-н Чавдар Христов потвърди, че се е ангажирал да подготви писмени бележки по предложенията на колегите, за да може обективно и доказано да изрази позицията на синдикатите. Освен това, той не одобрява да се работи само
по един вариант, след като има и втори. За него е ясно, че няма да могат да се
обединят. И постави въпрос към ръководителя на проекта: „Защо само единият
вариант ще бъде преведен а другият не?“ Идеята на заданието, според него, е
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да се даде възможност както на работодателите да изложат основните опори в
онова, което те предлагат, така и на синдикатите и ако може, така да се нарече позицията на държавата. За него какво ще се случи след този проект е отделен
въпрос, важното е че НИПА, чрез проекта осигурява среда, където социалните
партньори да говорят по тези въпроси изпреварващо, въпреки всичките си противоречия и несъгласия.
Г-н Владимир Бояджиев предложи в такъв случай и предвид консултацията
по конкретни текстове в МОТ и необходимостта от предварително запознаване с
материала на експертите им, върху съществуващия консолидиран вариант да се
добави трета колона с позицията на синдикатите. Членовете на ЕРГ приеха така
формулираното предложение.
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ЗИД ЗУКТС НА РАБОТНА СРЕЩА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В периода 27-28 септември 2017 г., в кк. Боровец, в конферентна зала на хотел
„Феста Уинтър Палас“, се проведе работна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на Закон за изменение и допълнение на Закона
за уреждане на колективни трудови спорове (ЗИД на ЗУКТС), на експертната
работна група по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на
стачка“, Компонент 2 от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ на МТСП, изпълняван
от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА).
На срещата взеха участие експертите от ЕРГ по проекта и представители от
работодателските и синдикалните организации, представители на Министерство
на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за хората с увреждания (АХУ)
и НИПА.
В продължение на две работни сесии, предмет на обсъждане бяха предложенията за ЗИД на ЗУКТС, изготвени като два отделни материала, така наречените
Вариант 1 и Вариант 2.
На 27.09.2017 г., бе представен и коментиран Вариант 1, съдържащ предложенията на представителите на работодателските организации в ЕРГ, консолидирани в един материал с предложенията по теоретичната част, изготвени от проф.
д-р Емил Мингов и г-жа Марияна Иванова, експерт на НИПА.
Г-н Владимир Бояджиев, директор на НИПА и ръководител на екипа за управление на проекта, представи на вниманието на участниците материалите,
подлежащи на обсъждане:
• Консолидиран материал, съдържащ колона с действащия ЗУКТС, втора колона с паралелно разположени предложенията на работодателските организа112

ции, и предложенията в теоретичната част, изготвени от експерта на НИПА г-жа
Марияна Иванова и проф. д-р Емил Мингов, и трета колона съдържаща предложенията на представителите на синдикалните организации;
• Бележки по предложенията, внесени от г-н Валери Апостолов, член на ЕРГ,
представител на КТ „Подкрепа;
• Бележки по предложенията на работодателските организации, внесени от
г-н Чавдар Христов, член на ЕРГ, представител КНСБ;
• Бележки по предложенията на синдикалните организации, внесени от г-жа
Валентина Зартова, член на ЕРГ, представител на БТПП;
• Проект на оценка на въздействието, изготвена от проф. Любомир Стефанов,
член на ЕРГ, представител на ССИ.
Г-н Владимир Бояджиев отбеляза, че се надява на максимално ползотворна
дискусия по материалите, които са предоставени предварително на всички участници. Това би допринесло за усъвършенстване на предложенията по ЗИД на
ЗУКТС, предмет на изпълнявания от НИПА проект. Той поясни, че въз основа
на евентуалните корекции, ще се редактират съществуващите варианти, които
на следващ етап от проекта трябва да се представят на експертите на МОТ и
Швейцария, с цел да се почерпи от опита на международната практика в тази
област и да се намерят решения по неуточнените и спорни въпроси. Той изрази
своята удовлетвореност, че както по настоящия проект, така и в предходния му
етап, фигурира ясно изразената позиция на социалните партньори, институтът
да развие своята дейност в областта на доброволното уреждане на колективни
трудови спорове (КТС), като за целта бъдат коригирани някои от механизмите по
уреждането на този доброволен, извънсъдебен способ. Той даде думата на членовете на ЕРГ да определят реда на представяне на предложенията.
Думата бе дадена на г-жа Марияна Иванова, експерт от работната група,
представител на НИПА, за да представи предложенията, разработени по систематичната част на закона. Тя акцентира върху факта, че разработените текстове
на ЗИД на ЗУКТС са плод на съвместната им работа с проф. д-р Емил Мингов,
при която са се придържали стриктно към поставеното им от ЕРГ задание – да
представят виждането си по основополагащите текстове и дефиниране на основните понятия в ЗУКТС, както и по-подробното разписване на процедурите
за преговори и тези за помирение и арбитраж от НИПА. Тя изтъкна, че се започва с промени на самите наименования на Глави първа и втора от ЗУКТС.
Така напр. Глава първа от ЗУКТС придобива редакцията „Предмет и цел“, а не
„общи положения“. Като експерти, тя и проф. Мингов считат, че особено важно
е още в самото начало на ЗУКТС да бъдат ясно да очертани неговият предмет и
цел. Г-жа Иванова изтъкна, че за първи път се предлага законова дефиниция на
понятието „колективен трудов спор“ (чл.1, ал.2), в съответствие с категоричната позиция на всички социални партньори, изразена в заключителния им доклад
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по първия етап от проекта. В разработката на текстовете колективните трудови
спорове (КТС) са ясно разграничени на спорове за права и спорове за интереси (чл.1, ал.3). Предвиден е специален текст, очертаващ представителството
на страните по КТС, както и начинът за тяхното оправомощаване от общото
събрание на работниците и служителите (чл.1, ал.4). Ясно е посочено в предложените текстове и началото на КТС ( чл.1, ал.5). Г-жа М. Иванова обърна особено внимание на предложените текстове в новата Глава втора от закона – „Преговори, помирение и арбитраж“, като наблегна на мотивите, от които са били
водени при формулирането им. Тя посочи, че са разписани подробно в отделни
текстове процедурите за уреждане на КТС – непосредствени преговори, помирение и арбитраж от НИПА. В разработката на двамата експерти е въведено
съществуването на щатни помирители към НИПА, което е консенсусно виждане на всички социални партньори, отразено в заключителния доклад по първия
етап от проекта. Конкретно и подробно в текстовете е описана помирителната
процедура, осъществявана от НИПА – нейното начало, срокове за провеждането й, принципи, въз основа, на които помирителят осъществява действията си и
приключването на помирителната процедура.
В чл.6 от ЗИД на ЗУКТС експертите са разписали текстове, регламентиращи арбитражното производство пред НИПА – подробно е разписано как се
образува арбитражното производство, какви са атрибутите, които трябва
да съдържа искането на страните по спора, начинът за отстраняване на нередовностите му, начинът на разглеждане на спора в открито арбитражно заседание. Предвидено е също така процедурата за провеждане на арбитражното
производство да съответства на подробни правила, приети от НС на НИПА. В
предложените текстове изрично се посочва, че разрешаването на КТС завършва
с постановяване на арбитражно решение или с арбитражно споразумение, което се утвърждава от арбитражния орган.
В заключение, г-жа Иванова посочи, че при подготовката и разписването на
предложените текстове, тя и проф. Мингов са се ръководили от необходимостта
от законова яснота при формулиране на понятията и пълно, конкретно и подробно разписване на процедурите за осъществяване на преговори, помирение и
арбитраж при възникване на КТС. Тя изтъкна, че социалните партньори са били
категорични, че съществуването на законови празноти и неясноти по посочените
въпроси се явява сериозна пречка и затруднява социалните партньори както при
тълкуването, така и при прилагането на правните норми, поради което тя и проф.
Мингов са се опитали тези празноти да бъдат отстранени. Г-жа Иванова благодари за вниманието на всички участници на работната среща.
Г-н Владимир Бояджиев благодари на г-жа Марияна Иванова и отбеляза,
че по така представените предложения, са следвани принципите, изведени от
първия етап на проекта. За частта, която описва функциите на института той е
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спокоен, тъй като това са предложения на социалните партньори, изведени на
предишен етап, по които е ясно, че те нямат възражения. Във връзка с представените от г-жа Иванова предложения, той очерта някои деликатни момента, които
според него изискват определено решение, за което ще се допитат и до експертите от МОТ и Швейцария, а именно:
1 – Съгласно (чл.1, ал.4). се очертават функциите на Общото събрание,
което автоматично води до определени важни въпроси, които би следвало и
по-нататък да коментират; Според него Общото събрание може да взема решения и по други важни въпроси.
2 – Предлага се посредничеството да отпадне като процедура в сегашния
си вид. Предложението е помирителната процедура да е безплатна за страните, и да се финансира от бюджета на института, доколкото на помирителите им се заплаща работна заплата за изпълнение на техните функции.
Това е отразено и в проекта за оценка на въздействието, изготвена от проф.
Любомир Стефанов по проекта;
3 – Съгласно предложението, Надзорният съвет на НИПА ще утвърди тарифа за заплащане на арбитражното производство. Тук въпросът е какво
става в този случай с арбитража по чл.14 ал. 3? Предложението от първия
етап е и той да е безплатен, но ще трябва допълнително отново да се дискутира.
Г-н Валери Апостолов, член на ЕРГ и представител на КТ „Подкрепа“, поиска думата, за да отрази своите бележки по направените предложения от проф.
Мингов и г-жа Иванова. Според него в Чл.1, ал.4 „В колективните трудови
спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите - от съответните ръководители, освен ако
страните са упълномощили други органи или лица. Оправомощаването следва
да бъде извършено от Общото събрание на работниците и служителите по
реда на чл.6а КТ, с предоставяне на мандат, който да очертава правомощията
на представителите. Писмената форма на оправомощаването е условие за валидност на мандата.“– думата „писмено“ трябва да отпадне, тъй като при липса
на утвърдена и ясно разписана писмена процедура, това може да бъде основание
за обявяване на стачката за незаконна. На следващо място, водейки се от принципа за реципрочност - да не се поставя която и да е страна в по-неблагоприятни
условия от другата, той предлага в чл.1, ал.4 към дадените функции на Общото
събрание, да се допишат и следните правомощия: 1-во Общото събрание да даде
мандат за водене на преговорите, 2-ро да даде мандат за обявяване на стачката.
По този начин според него, няма да се свиква ново Общо събрание съгл. чл. 11,
ал.2, а в едно да се каже „имате мандат за водене на преговори, ако не постигнете
решение - може да пристъпите към стачни действия“. Затова предложението му
е, текстът в чл. 11, ал.2 да се заличи, тъй като ако се промени текста в чл.1, ал.4.,
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това обхваща и решава напълно въпроса, и ще се облекчи режима.
По отношение на чл. 3, ал.3 „При постигнато споразумение за уреждане на
колективния трудов спор, работниците и служителите могат да предявяват
нови искания към работодателя не по-рано от една година от сключване на споразумението, освен при съществена промяна икономическите условия“, г-н В.
Апостолов, счита, че няма легална дефиниция на понятието „съществена промяна на икономическите условия“. По въпроса, че не могат да имат нови искания
в упоменатия срок той възразява, тъй като е възможно с новите искания да се
поставят за разглеждане нови претенции, които да са различни от тези уредени
в споразумението. Има възможност страните по КТД и тези, които подписват
споразумението. да не са едни и същи. По отношение на срока, според него би
възникнал проблем, защото е възможно срокът по споразумението да е един, а
срокът по КТД – друг. Той е съгласен, че трябва да има някаква предвидимост
и спокойствие за работодателя, за това предлага следната редакция на текста:
„чл.3, ал.(3) При постигнато споразумение за уреждане на колективния трудов
спор, работниците и служителите могат да предявяват нови искания по клаузите на постигнатото споразумение не по-рано от предвидения в него срок
или ако няма предвиден такъв – след изтичане срока на подписания колективен
трудов договор.“
Водейки се от приетия по първият етап на проекта заключителен доклад
„Разрешаване на спорове“ „Раздел III. Относно Арбитражната Процедура“ - т.3
стр.24, г-н В. Апостолов предложи да се създаде нова алинея, систематичното
място, на която е да допълни чл.4:
чл.4,ал.(2) Споровете, възникнали при тълкуването и изпълнението на колективните трудови договори или на подписаните споразумения по колективните
трудови спорове, могат да бъдат отнасяни от страните за разрешаване пред
арбитража на Националния институт за помирение и арбитраж“. Тук, като
основен аргумент, той посочи желанието си да се изпълни с още по голямо съдържание дейността на НИПА.
В заключение г-н В. Апостолов уточни, че това са неговите бележки по предложенията до Глава трета, като подчертава, че извън тях основните му възгледи
са изразени в общата разработка с г-н Чавдар Христов, в материала, представен
като Вариант 2 на ЗИД на ЗУКТС.
Други бележки по представените предложения от г-жа Мариана Иванова бяха
направени от г-н Младен Младенов. Той посочи две такива.
Според него ако чл. 4 б, ал. 2 „Помирението се осъществява от определен със
заповед на директора на НИПА помирител, за който страните се уведомяват
незабавно“, се свърже с текста на чл. 4 б, ал.4, т.1: „Помирителят осъществява
действията си въз основа на принципите за: 1. Доброволност“, – то те си противоречат. Невъзможно е при положение, че се определя със заповед на директора,
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да е и доброволно, според него има риск от превратно тълкуване.
Г-н Владимир Бояджиев, изрази съгласие, като поясни, че този текст за доброволността, е останал от процедурата по посредничеството, където помирителят може да откаже да участва в процедурата. Технически текстът, не е прецизиран по смисъла на сегашното предложение, където помирителят не е доброволен,
а е на щат към НИПА.
Той предложи в такъв случай текстът по т. 1 да отпадане, което се прие от
всички.
Следващата бележка на г-н Младенов бе по отношение на терминологията,
употребена в чл. 6, ал.3, където е записано „недостатъците“, а би трябвало да се
запише „нередностите“. Неговият аргумент бе, че след като става въпрос за процедура по ГПК, там, позовавайки се на чл. 101, ал.1, терминът следва да е „нередност“. Т.е. той има предвид, че единият термин е от частното право, а другият
от публичното и затова предлага такава редакция.
Членовете на ЕРГ отбелязаха, че приемат бележката.
Г-жа Антония Боянова поиска думата, за да направи бележка също по отношение на терминологията. Тя отбеляза, че в чл. 8, ал.2 се предлага „Разноските
за разглеждането и решаването на спора се заплащат от страните по тарифа, одобрена от Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж“.
А съгласно чл. 4а, ал.7, т.4: Надзорният съвет „приема правила за провеждане на
арбитражното производство, както и тарифа за възнагражденията на арбитрите“.
Тя попита: Тарифата за възнагражденията на арбитрите се приема или се одобрява от Надзорният съвет? Като според нея този въпрос трябва терминологично да
се изчисти като и на двете места се запише „приема“.
Г-н Владимир Бояджиев, отбеляза, че тук става въпрос за различни тарифи.
В чл. 8, ал.2 се отнася за Тарифа, одобрена от НС, касаеща разноските по едно
дело. Докато в чл. 4а, ал.7, т.4 става въпрос за възнаграждението на арбитрите.
Но все пак, според него, трябва да се помисли малко повече за формулировката
по отношение на тарифите при арбитража. Практиката показва, че ако едната
страна не иска да плати, то тя няма как да бъде и принудена. Това е сериозна
предпоставка за възникване на нови спорове и допълнително усложнява процедурата. За това той е на мнение, че в частта по арбитража, финансовото уреждане
не трябва да остава без конкретно решение. За него нещата е добре да се обмислят по-добре, а и практиката го доказва.
Г-н Валери Апостолов, предложи в бюджета на НИПА, да се заложи финансиране и при арбитража. Това не би изисквало съществен финансов ресурс, тъй
като практиката показва, че тези процедури са много малко.
Предложението на г-н Апостолов получи обща подкрепа от представителите
на синдикалните организации. Но някои от присъстващите изразиха мнение, че
определянето и приемането на тарифи от НС на НИПА, не е в неговите право117

мощия. В отговор бе отбелязано, че ако Законът бъде приет в този вариант от
Народното събрание, това не бе представлявало проблем.
Г-н Владимир Бояджиев отбеляза, че по въпроса за финансирането винаги е
имало сериозни дискусии, освен това арбитрите са и на държавата. Но ако идеята се възприеме от социалните партньори и те имат общо съгласие по въпроса,
то тя трябва да бъде изрично артикулирана в предложението за ЗИД на ЗУКТС.
Налице е необходимият лимит от време това да се обмисли по-добре до окончателната редакция.
Г-жа Валентина Зартова изрази мнение, че независимо на кой вариант ще
се спрат, дали арбитражното производство да е за сметка на бюджета или не, тя
счита че тарифата за възнаграждението на арбитрите трябва да остане в чл. 4а,
ал.7 като тарифа. А относно разноските, тя предложи те да се разграничат, .като
разходи за арбитражна такса и разходи за вещо лице. Следва да има текст, изрично разписан, че арбитражната такса се заплаща още при подаване на исковата
молба, а разноските за вещото лице да са дължими от страната, която го изисква,
или да се подели между двете страни ако и двете го изискват, или в различно
съотношение, в зависимост от задачите, които му поставят. Според нея обаче
разноските за вещо лице не могат да бъдат за сметка на бюджета, а трябва да се
понесат от страните.
Г-н Владимир Бояджиев, отбеляза, че съществуващите работещи варианти
при другите арбитражи е необходимо да се обмислят при следващи обсъждания,
за да се намери решение каква точно да е формулировката за прилагането му в
ЗУКТС. Но, според него, това предложение не е приложимо за чл.14, ал.3, тъй
като там ако не е постигнато споразумение законът задължава да се мине през
арбитражната процедурата, следователно тя следва да е безплатна за страните.
Тъй като на настоящата работна среща се обсъждат принципно предложенията,
а на по-късен етап, след посещението в Швейцария, ще се разпишат конкретните
текстове, бяха очертани три въпроса, по които да се работи, а именно:
1-ви въпрос: „относно таксата по чл. 14, ал.3, където поради естеството на
процедурата, се предлага с ново изречение да се допише, че е безплатна“;
2-ри въпрос: „как ще се заплаща арбитражната такса от бюджета или от страните?“
3-ти въпрос: „трябва ли да има текст за възнаграждението на вещи лица или
не?“
Г-н Чавдар Христов, поиска думата, за да изкаже мнение по някои от предоставените от него писмени бележки по предложенията във Вариант 1. Той сподели, че при изготвянето на предложението за ЗИД на ЗУКТС, така нареченият
Вариант 2, той и г-н Апостолов не са имали намерение да навлизат в проблемите на НИПА, поради ред причини. Г-н Христов, отбеляза, че той като експерт
и представител на КНСБ, застъпва тезата, че НИПА следва да се развива и да
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излезе от рамките, които са й дадени като второстепенен разпоредител с приемането на действащия закон. Той спомена, че назад във времето Надзорният
съвет е обсъждал възможността да се разгърнат функциите и статуса на НИПА,
в посока на един трудов институт. Защото това е институт, който освен участие
при решаването на споровете, би следвало да се занимава и с изучаване на някои
проблеми, свързани с труда, които гравитират около споровете. Включително
да се занимава и с уреждането и на индивидуални спорове, каквато практика
има в други държави. Поради тази причина на него му се струва, че разговорът
за НИПА е по-голям, съдържателен и сложен и касаещите го проблеми не биха
могли да се разрешат с тези предложения. Той отбеляза, че по принцип приема
представените от г-жа М. Иванова предложения за редакция на закона. Г-н Христов е съгласен с идеята посредничеството да отпадне, въпреки, че такъв способ фигурира в разработеният от него и г-н Апостолов вариант, където те даже
предлагат една йерархична подредба по отношение на различните способи. Той
отбеляза че при положение, че арбитражът е особена юрисдикция, според него
най-напред стои въпросът за изпълнителната сила на арбитражното решение и
каква стойност има решението, отколкото обсъждането на таксите и тарифите.
Г-н Владимир Бояджиев, отбеляза, че по първия етап на проекта има конкретни предложения по този въпрос. Има идея НИПА, чрез арбитража да е от
типа на Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита от дискриминация, като предимството при института, е че арбитрите, арбитражната комисия
е еманация на тристранното сътрудничество. Също така той не може да каже
как арбитража на НИПА може да има изпълнителна сила, но по-важна за него
е идеята, изведена от проекта, че споровете по КТД, по изпълнението, по тълкуването, да могат да бъдат отнасяни към НИПА. Защото практиката показва,
че това в съда не се получава. Според него, това е условието, което би могло да
активира арбитража към НИПА, въпреки че се твърди че и сега възможно, но на
практика никой не го използва, и за 15 години има две доброволни арбитражни
производства.
Основните идеи разработени като текстове в предложенията на работодателските организации бяха представени от г-жа Валентина Зартова, експерт в работната група на проекта, и представител на БТПП. Тя обобщи, че всяко едно от
техните предложения се основава на конкретен принцип в отношенията между
страните - работодател – стачкуващи, и нестачкуващи работници и служители,
като представителите на работодателските организации са се обединили около
четири основополагащи принципа:
1. принципа на равнопоставеност на страните, който изисква наличие на симетрични, на аналогични възможности за действие на всяка една от страните,
насочена към защита на собствените си интереси;
2. коректност, откритост и предвидимост в законовите действията на всяка от
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страните, където се включва и спазването на морално етичните норми на поведение в процедурата, и изключва елемента на изненадата за другите страни;
3. принцип на зачитане на интересите на всяка от страните;
4. създаване на законови гаранции за спазване на регламентираните задължения на всяка от страните.
Г-жа Зартова отбеляза, че с така направените от тях предложения основно се
цели постигането на по-голяма яснота, конкретизация и детайлизация на процедурата, свързана със стачката, при съблюдаване на принципите, които предварително са заложили. Така например предложеният текст в чл. 11, ал. 2: „Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство на работниците и
служителите от целия щатен състав на съответното предприятие и писмено
се протоколира. Това решение може да бъде прието с явно или тайно гласуване, вкл. и на подписка.“, конкретизира сега съществуващата законова разпоредба
от гледна точка на принципа за равнопоставеност. Според тях редно би било в
кворума за приемане на решение за стачка да се вземат предвид и отсъстващите
работници и служители, поради отпуск или командировка, още повече, че те са
временно отсъстващи и че е твърде вероятно да се върнат в деня на обявяване
на стачката. Техният глас трябва да бъде зачетен при установяване наличието на
кворум за приемане на решение за стачка. Към тази алинея се предлага също да
има допълнение с регламентиране на възможността решението да се приеме с
явно или тайно гласуване, както и на подписка, което би осигурило възможности
за по голяма флексабилност.
Относно следващото предложение в чл.11, ал.3: „Работниците и служителите или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия представител най-малко 7 дни преди началото на стачката за
началния момент на стачката, нейната продължителност, имената на участниците в нея, органът, който ще я ръководи и стачните искания.“, тя вметна,
че въпреки подразбирането, че по правило стачката е едно тайно начинание, то
в съвременните икономически условия според тях, стачката може да е тайна,
относно детайлите на провеждането й само до деня на оповестяване на решението за нейното провеждане. След това, процедурите за провеждането на стачката
трябва да се подчиняват на посочения принцип за откритост и предвидимост за
всяка от страните Осигуряването на писмена информация за имената на реално
стачкуващите, включително и информация за промените на участващите в стачката, е важна както за работодателя така и за нестачкуващите работници. Важна
е заради налагащите се промени в производствения процес, поради неучастие в
него на стачкуващите работници, тъй като е очевидно че стачните действия внасят смущение в нормалният работен процес. Уведомлението следва да включва
не само продължителността на стачката и органа, който ще я ръководи, но и
исканията, по повод на които се обявява стачката. На практика и сега това се
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изпълнява в значителна степен, независимо че не е разписано в закона. Но правната прецизност според тях, изисква условието за обявяване на искането да бъде
изрично включено в законовата разпоредба. Сега действащата разпоредба задължава работниците и служителите да обявят стачката най-малко седем дни преди
започване, но не и деня на началото на стачката. От гледна точка на принципа
на предвидимост на поведението на страните, както и от необходимостта да се
преорганизира работният процес по времето на стачката, според тях се налага,
да се включи законово изискване за уведомяване на работодателя за деня на започването й, от гледна точка на принципа на предвидимост.
Относно предложението в чл. 11, ал.4: „При условията на предходната алинея могат да обявят стачка от солидарност - в подкрепа на обявена законна
стачка в едно, или повече предприятия, работниците и служителите, които са
в трудови правоотношения в друго/други предприятие/я от организацията на
същия работодател.“, г-жа Зартова уточни, че може да се види предложението
им за редакция на легалното съдържание на понятията предприятие, работодател, в допълнителните разпоредби от закона. Също така тя конкретизира, че решението за обявяване на солидарна стачка от работниците, които имат друг работодател, различен от този, който е страна по основната стачка, е неприемливо
според тях, по съображения, че работодателят- страна по символичната стачка,
не разполага с никакви възможности за влияние върху поведението на работодателя страна по основната стачка, но пък ще бъде принуден да търпи всички
неблагоприятни последици от солидарната стачка. Решението за обявяване на
солидарната стачка е средство за решаване на КТС в случаите, когато се повдига
в едно звено на предприятието, в знак на солидарност към стачкуващите в друго
звено, но при условие, че и двете имат един и същ работодател.
В чл. 13 ал. 1 „Участието в стачка е доброволно. Никой работник не може
да бъде принуждаван да участва или да не участва в стачка, независимо от
участието му в гласуването, или от начина му на гласуване, извършено по реда
на чл. 11, ал. 2.“, предложението е за доразвитие на принципа на доброволност
при участие в стачката, тъй като не съществува никаква законна пречка гласувалият „за стачка“, в последствие да промени своето решение и да не се включи в
нея, и обратно гласувалият „против“, да размисли, и в последствие да се включи.
Това е същината на принципа на доброволността при участието в стачката, според г-жа Зартова.
В чл.16, ал.1. „Не се допуска стачка……..“, предложението на работодателите
е, в ал. 1 да се създаде нова точка 8 със следното съдържание „по искания, по които има действащ колективен трудов договор или друго споразумение“. Идеята
тук е, че всеки закон според тях, вкл. и ЗУКТС, следва да насърчава доброволното уреждане на спора, чрез сключването на договор или споразумение. Поради
това, ЗУКТС следва да гарантира стабилността на сключения КТД, за времето за
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което този договор е в сила. В противен случай, никоя от страните няма да има
интерес, съответно няма и да се полагат усилия, за сключване на КТД. Според
тях с това предложение не се ограничават правата на синдикалните организации,
тъй като това е нормативно уредено по реда на чл. 56 КТ.
Мотивът, който г-жа Зартова посочи за добавянето на алинея 2 на чл.16, където те предлагат да се запише „Не се обявява стачка, а обявената в предприятието стачка се прекратява, ако броят на стачкуващите работници е половината, или по-малък от половината от щатния състав на предприятието.“, е че
за да има колективният трудов спор, качеството на колективен, не е достатъчно
само решението за започване на спора да е прието колективно, т.е. с мнозинство
от работниците. Необходимо е и мнозинството от работниците, реално да участва в стачката, тъй като работниците, които са гласували за стачката, респективно
против, може да не са идентични с тези, които реално се включват в нея или не.
Според тях, това е условие за прилагане на принципа на доброволността.
По отношение на Локаута - чл.20, г-жа Зартова отбеляза, че там предложението им е предизвикало доста реакции и дебати в рамките на работната група
по проекта и те са направили последваща редакция, като в ал.2 се записва: „След
обявяване на стачката и през времето на нейното действие работодателят
може да преустанови дейността на предприятието или на част от него и да
уволни работници и служители, които участват в стачката в следните случаи:
1. при незаконна стачка; 2. наличие на данни, че работници и служители са
участвали в стачката, с цел умишлено причиняване на вреди на работодателя;
3. наличие на очевидно несъответствие на стачните искания, предявени пред
работодателя с икономическото и финансовото състояние на предприятието
и дейността му.“
За чл.20, ал.3 „Работодателят уведомява работниците и служителите найкъсно 7 дни преди предприемане на действия по ал.2. В този период следва да се
водят преговори между двете страни“, г-жа Зартова, поясни, че аргументите
за предложенията по този текст се съдържат в чл. 6, ал. 4 на Европейска социална
харта, ратифицирана от България. Разпоредба позволява правото на работниците
и на работодателя да предприемат действия в случай на конфликт на интереси.
Видно според нея, в ал. 2 отново те прилагат принципа на предвидимост със
задължение на работодателя да уведоми работниците седем дни преди да предприеме действия по ал. 2 в случаите по точки 1, 2 и 3.
В чл.22, касаещ размера на глобите, те предлагат завишаване, тъй като глобата в сега действащия закон вече няма необходимия превантивен ефект, а от
друга страна не би могла да покрие стойността на щетата, причинена на някоя от
страните, вследствие на нарушението на закона. В допълнителните разпоредби
предложенията им са: понятието предприятие да се използва в съдържанието и
по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на КТ; Създават една
122

нова ал. 4, която да определи легалното съдържание на понятието „щатен състав“ В заключение г-жа Зартова обобщи, че всички са единодушни по отношение
на идеята за промяна на ЗУКТС и биха били щастливи ако законодателната власт
приеме поне част от направените предложения, така че той да се подобри.
Въпросите, които бяха поставени във връзка с предложенията на представителите на работодателските организации, бяха зададени от представителите на
синдикалните организации и някои от членовете на НС на НИПА. Те касаеха
предложенията по Локаута, където според тях нещата са усложнени вместо да
се облекчат.
Г-жа Елка Арнаудова, представител на КНСБ и член на НС на НИПА, цитира
чл.20, ал.2, т.1, където не става ясно как може да се уволни работник при незаконна стачка, при положение, че първо трябва да се мине през съответната процедура за обявяването на незаконността на стачката. Тя попита дали уволнението
влиза в рамките на провеждането на самата стачка. За нея този текст би трябвало
да се преформулира и изчисти, така че да става ясно.
Друго изразено становище от г-жа Елка Арнаудова, бе по чл.20, ал.2, т.2. За
нея с така направеното предложение се дискриминират работниците, по отношение на забраната за право на стачка. Защото може самото производство да е
такова, че да не могат да участват повече от половината. По този начин ги лишават от възможността изобщо да стачкуват. Тя не разбира как в едната точка им
се казва, че могат да стачкуват, като е разписано „поне половината“(чл.16, ал.2),
в следващата чл.20, ал.2, т.2, че не може, ако са по-малко от половината. Това не
съответства на заложените принципи.
Г-жа Румяна Георгиева, член на ЕРГ по проекта и представител на КРИБ, отбеляза, че в случая става въпрос за един колективен акт и няма как трима човека
да налагат мнението си на сто, защото не може в една демократична държава да
се допуска малцинството да се налага над мнозинството, още повече че в случая,
това води след себе си сериозни икономически загуби.
По предложението направено в чл.16, ал.1 „Не се допуска стачка“: в т. 8 „по
искания по които има действащ колективен трудов договор или друго споразумение“, г-жа Арнаудова обяви че го приема, но с добавката „Освен случаите,
когато не се изпълняват“. Защото ако има подписан договор, но споразуменията
не се изпълняват, това е предпоставка за възникване на спор и не може да се дава
срок. В противен случай излиза, че след като има подписан КТД, при неизпълнението на договорките, те не могат да обявят стачка.
Г-жа Зартова поиска да изкаже аргументи по въпроса относно чл.16, ал.1,
т.8. Тя отговори, че те предлагат, неизпълнението на споразумение в КТД, да е
основание за образуване на процедура по реда на чл.410 от ГПК. Тази процедура
е много по-кратка от процедурите по преговорите, помирение и арбитраж.
Следващите зададени въпроси, разисквани и по време на предишни работни
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срещи на ЕРГ, бяха по т. 3 на чл.16, ал. 2: „кой и кога преценява наличието на очевидните несъответствия“; „Защо се записва „целия щатен състав“, когато практиката показва, че има предприятия със специфична дейност, в които, повечето
от работниците може да са в командировка и какво се прави в такива случаи?“
Г-жа Снежана Славчева, член на ЕРГ и представител на БСК, поиска да отговори на така поставените въпроси. Тя уточни, че в общи линии текстовете по
Локаута, може би се нуждаят от прецизиране. Още в рамките на една от работните срещи по проекта, в ЕРГ са обсъждали същите въпроси и е взето решение, че
някои от предложенията най-вероятно ще бъдат преформулирани, след консултацията с експертите от МОТ и Швейцария. Към момента те ги представят в този
вариант, защото незаконността на стачката може да се обяви само от съда, и вече
на това основание да се уволни работник. Тя е съгласна, че може да не е много
ясен изказът, а що се касае до вредите и имущественото състояние, работодателят трябва да бъде оставен сам да събере тези данни, а и практиката показва, че
много често работниците спекулират в исканията и предявените претенции.
Г-жа Валентина Зартова, добави и аргумента, че всички тези действия от
страна на работодателя все пак не са безконтролни.
Г-н Чавдар Христов поиска думата, за да добави следващи бележки по предложенията на във Вариант 1. Първата му бележка касае разписаното в един от
текстовете задължение, седем дни преди стачката, имената на стачкуващите да
бъдат обявени. Според него ако се позовават на чл.13, където се прокламира доброволността и това че никой не може да бъде задължен, то двата текста не си кореспондират. При вземане на решение за стачка, работниците няма как да знаят
дали ще участват в нея или не и в такъв план, ако някой го решава в последния
ден, то това няма как да се заяви седем дни предварително.
Г-н Николай Недев, представител на КНСБ и член на НС на НИПА, изрази
мнение, че и на практика това нещо не може да се случи. Той е съгласен с логиката, относно необходимостта от предвидимост за работния процес, но според
него, предложението не е работещо, тъй като в един такъв момент на стълкновения, никой не би се съобразил с такова изискване, което задължава. Не може да
се ограничава свободната вола, логиката е добра, но до началото на стачката този
списък може да се промени. Според него това не е работещо предложение и не
бива да съществува такава хипотеза. Дават се имената на тези, които са участвали при вземането на решение за стачка, а реално кои ще се включат не може да
се предвиди.
Следващата бележка на г-н Христов бе по отношение на съществуващо противоречие и в чл.11, ал.4, където се предлага: (4) „
При условията на предходната алинея могат да обявят стачка от солидарност – в подкрепа на
обявена законна стачка в едно, или повече предприятия, работниците и служителите, които са в трудови правоотношения в друго/други предприятие/я от
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организацията на същия работодател.“ Според него от така предложения текст
излиза, че докато не се обяви незаконност на стачката, което става единствено
от съда, се забранява обявяването на солидарна стачка. За него и тук съществува
явно противоречие, което би следвало да се изчисти. На практика в България и
в момента няма стачки, а се предлага това въобще да не се случва. Според него,
предложенията на работодателите отразяват само техните аспекти. Тези текстове
са рестриктивни и ограничават конституционното право на работниците и служителите. Те надграждат с нови формални изисквания съществуващата към момента близо вече 20 - годишна практика.
Г-н Валери Апостолов, подкрепи колегите си, като отбеляза, че с внасянето
на допълнителни изисквания, условия и форми, не само че няма да се стачкува
както, е и на практика, а и на теория ще се сведе това право до минимум. Друг
въпрос, който да бъде разискван, той предложи да се провери в колко други държави има изискване по време на стачка да се стои на работното място?
По отношение на изискването за обявяване на имената на стачкуващите, г-н
Владимир Бояджиев изрази мнение, че също му се струва некоректно и нерационално. Според него, това излиза извън принципите за доброволност, а като
принудителни дейности и ангажимент, на база на който може да бъде обявена
стачката за незаконна. Г-н Владимир Бояджиев, отбеляза, че е важно също така
да се дискутира и по спорния въпрос, относно мнозинството за взимане на решения за обявяване на стачка. Той отбеляза, че всеки един доклад на МОТ ни критикува по отношение на „мнозинството“ за взимане на решения. В подкрепа г-жа
Лариса Тодорова, представител на МТСП, спомена, че имаме критики предвид
това, че се говори за всички работници и служители. Идеята според Европейската социална харта е, че мнозинството трябва да е от присъстващите, а не от
целия щатен състав. Тя добави, че според текстът, който е в момента, ограничава
правата и препоръката е да се намали това мнозинство.
Г-жа Валентина Зартова опонира, че в такъв случай, ако считаме че говорим
за мнозинството от присъстващите, по такъв начин биха били нарушени правата
за глас на отсъстващите.
На работната сесия от 28.09.2017 г. бяха представени и дискутирани предложенията на представителите на синдикалните организации в ЕРГ (т.н. в рамките
на ЕРГ - Вариант 2). Съгласно изводите от проведените дебати в двете работни
сесии и дадените предложенията на присъстващите, членовете на ЕРГ очертаха
насоките за по-нататъшната си работа по проекта на ЗИД на ЗУКТС.
Встъпително в своята презентация г-н Чавдар Христов, очерта принципите,
от които са се ръководили при разработката на предложенията. Той обясни, че
няма да се спира и цитира отделните текстове, а ще се опита да обясни тяхната
логика. Ако има поставени конкретни въпроси, ще отговори. Той подчерта, че
те изхождат най-вече от предмета на тази част на проекта – усъвършенстване на
125

законодателните норми за правото на стачка, като се основават на предварително
създадена концепция, която отчита редица фактори. Опират се на натрупвания,
създавани назад във времето от двата представителни синдиката в периода 2006
– 2009 г. За разписването на евентуални законодателни стъпки за уреждане на
това право, те се позовават на ключови параметри, залегнали в чл. 50 от конституцията на РБ. Тези параметри те залагат в условията за реда на провеждане на
стачката, в понятието за КТС и трудов конфликт и разрешаването им. Той отбеляза, че и сега действащия ЗУКТС, съдържа условия и ред за провеждането на
стачка, но те са уреждани преди да е налице сегашният текст на конституцията.
В своите предложения те имат редица аргументи, свързани с това, че сегашната
конституция се появява, след като този закон е приет, в една друга тогава обществено-политическа обстановка. Г-н Христов изрази мнението си, че това което се
предлага в действащия Закон, респективно в предложенията на представителите
на работодателските организации, по никакъв начин не съответства на конституционното право, където субектите на това право са работниците и служителите.
Той цитира конкретни текстове от чл.8 от Международния пакт за социални и
културни права, чл.28 от Европейската харта за правата на гражданите, чл.6, т.4
от Европейската социална харта, ревизирана и ратифицирана от РБ. Считайки,
че това са все текстове, от които е взаимствала и е съобразена Конституцията на
РБ, той заяви, че не могат да не се съобразят с тях, преди да залагат промени в закона. Той назова някои съществени въпроси, по които според него, е нужно да се
дискутира, преди да се нанасят поправки в ЗУКТС, защото безспорно за всички
е, че параметрите на конституционното право трябва да залегнат в закона.
yyКъде в действащия ЗУКТС се съдържа еманацията на правото от конституцията? Това, което повелява Конституцията: „Работниците и служителите
имат право на стачка за ЗАЩИТА НА: колективните им -икономически и – социални ИНТЕРЕСИ!“, не кореспондира с предмета и съдържанието на ЗУКТС,
където е записано „Този закон установява реда за уреждане на: колективните
трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на: трудовите
и осигурителните отношения и жизненото равнище“.
yyКакво значи „спорове“, защото не може да се назовава и обяснява, че спорът
е конфликт. За това в тяхното предложение се говори и за спорове и за конфликт.
Те дават определение за трудов конфликт, тъй като не винаги при даден спор има
конфликт. Понятието „конфликт“ има друго съдържание и в контекста на икономическите и социалните интереси. По отношение на стачката, би трябвало да се
предполага стачка на всички възможни равнища на работниците и служителите.
За решението на поставените въпроси, г-н Христов посочи къде точно се съдържат конкретни текстове във варианта на синдикатите:
99промяна в предмета на закона, – §1;
99определение за трудов конфликт/спор на равнище предприятие – §3;
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99принципи за уреждането им – чл.1б, ал.2;
99ясно очертани способи за уреждане – §5, чл.3;
99усъвършенствани условия и ред за провеждане на стачка на всички възможни равнища
99нова глава „Стачка на секторно и национално равнище“
99определения за съществените параметри на правото на стачка.
Относно въвеждането на нова глава „Стачка на секторно и национално равнище“, г-н Христов отбеляза, че някои от предложенията на пръв поглед изглеждат
твърде либерални. Тук той отново се позова на международните актове по въпроса може или не може да се съобразяваме с каквито и да е аргументи, когато трябва да обезпечаваме условия за реализиране конституционното право на стачка.
Той цитира конституционния текст, като зададе въпроса дава ли той такава възможност за стачка на секторно или национално равнище или не дава възможност
и то с посочване на ясни аргументи. Според него, предложенията им по тази част
предизвикват редица, въпроси и представляват материал за дискусия, но това не
означава, че трябва да се зачеркнат. Неговото мнение е, че след като международната практика така тълкува тези въпроси, те не бива да се подминават. Като друг
проблем за прилагането на ЗУКТС и стачката, г-н Чавдар Христов посочи, че не
са развити инструментите на колективното договаряне по Закона за държавния
служител, който по силата на Европейската социална харта, ратифицирана в РБ
има това право. Внесени са предложения, които обаче по една или друга причина
не се вкарват в закона. Той изрази и виждането си, че може да се мисли и за отделен закон, който да урежда условията и реда за провеждането на стачката. Още
през 2006 г. е подготвен и внесен такъв законопроект. Той счита, че колективните
трудови спорове и тяхното уреждане са друга материя, която в други държави е
уредена по друг начин, като пример посочи трудовия съд в Норвегия. Но тези
проблеми излизат извън обсега на настоящият проект.
По отношение на определенията, дадени в допълнителните разпоредби, той
обяви, че си дава сметка, че те не са съвършени, а предизвикват нови въпроси.
Той обясни, че не бива да се допуска да се прекрачва една граница, която допуска
появата на съмнения, относно това дали се защитават икономически, социални интереси или се защитават политически действия, свързани с вземането на
властта и нейното изпълнение.
В заключение, г-н Христов добави, че при изготвянето на варианта, който им
представя, той и г-н Апостолов не са се съобразявали с изискванията за писане
на закони, а са се опитали да очертаят идейно насоките на това, което предлагат. В последствие ако бъдат възприети, текстовете ще се прецизират, съгласно
правилата на Закона за нормативните актове. Неговото мнение е, че дискусията
по поставените въпроси в рамките на проекта е полезна и това не е напразно
усилие. Рано или късно този дебат ще се отвори и тогава ще има един извър127

вян път, т.е. ще са подготвени, така да се каже. Обществото ако продължава да
съществува в тази международна обстановка, в тази обществено-икономическа
и политическа среда, то ще продължи да се развива и всички тези въпроси ще
бъдат предизвикателство пред политици, пред управленци, социални партньори.
Важно е за определяне на посоката в, която да се върви.
Г-н Владимир Бояджиев благодари за така изложените позиции и аргументи
по предложенията на Вариант 2. Той обърна конкретно внимание на дадения
пример от г-н Христов за практиката в Кралство Норвегия. Припомняйки си
проекта, благодарение, на който са се сдобили с ценен източник на информация
за практиката по тези въпроси в някои други държави, той потвърди, че там няма
действия, свързани със спорове или конфликт за права, както индивидуални така
и колективни, защото имат трудов съд и с това въпросът приключва. Но в България има друг ред за отнасяне на тези спорове, който се оказва, че не работи. Той
подчерта, че по така представените предложения в условно наречените Вариант
1 и Вариант 2, вижда известна степен на близки позиции по някои от предложенията. Конкретно посочи частта, свързана с функциите на Общото събрание,
след това частта относно кворума, както и бележките на г-н Апостолов по Вариант 1, целящи според него да се повиши качеството на дейностите. Това го кара
да мисли, че при добра воля, може да се работи в посока на някаква степен на
сближаване, въпреки че подходът е малко по-различен в двата варианта.
Извън темата той поиска да се обърне внимание на чл.15 от Вариант 1, където
се говори за посредничество. По логиката на Вариант 1 това не е уместно. Той
поясни, че най-вероятно става въпрос за грешно преписан текст, но това трябва
да се изчисти. Г-н Бояджиев предложи тук думата „посредничество“ да се замени с думата „помирение“ Г-жа Зартова отбеляза, че го има и в чл.3.
Друг поставен от ръководителя на проекта въпрос, бе относно празнотите във
Вариант 2 – текстът в зелено. Той отбеляза, че празните полета между текстовете
правят впечатление и предизвикват въпроса: „имат ли отношение по тези въпроси или са съгласни?“. Отговорът от страна на разработилите варианта бе, че
паралелно по текстовете - действащ закон – предложение работодатели – в предложението на синдикатите, там където не са писали нищо, означава, че всъщност
нямат предложения за редакция.
Г-н Владимир Бояджиев обяви, че поставените иновативни предложения по
въпроса за стачката на различни равнища, са предначертали рамките на предстоящата дискусия и като цяло позицията на синдикатите заслужава коментар. Той
покани присъстващите да изкажат мнение, препоръки и направят бележки по
Вариант 2.
Г-жа Валентина Зартова поиска да представи нейните бележки по предложенията на г-н Христов и г-н Апостолов. Тя започна с уточнението, че резултатът с
два варианта на проект на ЗИД на ЗУКТС, е бил предопределен, още в началото,
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тъй като работодателите и синдикатите имат твърде противоположни, а и постоянни позиции на своите организации. Тя мисли обаче, че наличието на повече от
един вариант не е дефект, а е богатство. Това дава възможност за опции за обсъждане на различни решения по основните въпроси и дори може да доведе и до
консолидиране на двата варианта, макар и в отделни негови части. Г-жа Зартова
отчита като постижение разработката в частта „Стачки на секторно и национално
равнище“. Тъй като по този въпрос наистина има празнота и в сега действащия
закон, а нормативното му уреждане е изключително сложно, тя високо оценява
смелостта да се направят първи стъпки в тази насока. Според нея работата по
тази част трябва да продължи по отношение на нормирането и някои правнотехнически въпроси. Тя посочи, че нейните бележки са от различно естество и
счита, че ако бъдат отразени, този вариант значително би се подобрил. Тъй като
бележките й са подробно изразени в писмен вид, общо 27 и са приложени като
материал, тя се спря само някои от тях, за да посочи своите аргументи. Мнението
на г-жа Зартова е, че със синдикатите очевидно няма се постигне единодушие
по заложените принципи на страните. Тя подчерта и, че имат непреодолимо различие, относно понятията трудов спор и трудов конфликт, засегнат по време на
дебатите и от експерти извън работната група. Според нея, при условие, че двете
понятия нямат различна правна регламентация и са и синоними, въвеждането
им, и то с различно съдържание, би довело до субективно тълкуване и прилагане
на закона, което не би следвало да се допуска.
Г-н Владимир Бояджиев заяви, че доколкото е запознат с международната
терминология, в трудовото право се употребява понятието „разрешаване на спорове“. Там се говори за „DISPUTE RESOLUTION”, а не за конфликти. Според
него, по този въпрос навлизат в подробности, които са предмет на допълнителна дискусия и подлежат на прецизиране. За него резултатът от този проект, а и
идеята за надграждането му на по-късен етап, зависи от социалните партньори
и техните предложения. Затова предложи материалите да се преработят до един
общ консолидиран вариант, а различията да се отбележат в отделен документ.
Г-жа Румяна Георгиева, изрази съгласие, и посочи конкретни текстове от
двата варианта, които са сходни като виждане, и където според нея може да се
доработят, така че да фигурират като общи предложения, без да се променят
основните концепции, като съществените разлики се разпишат отделно. За нея
предметът на проекта е единен общ вариант на ЗИД на ЗУКТС.
Г-н Чавдар Христов категорично изрази несъгласие на този етап да се работи
в такава насока, при положение че имат кардинални разминавания по отделни
принципни въпроси. Той е съгласен, че по някои от текстовете има сходство, но
иска ясно да се вижда каква е позицията на синдикатите и каква е тази на работодателските организации. На по-късен етап, след визитата в Швейцария, г-н
Христов заяви че няма нищо против да се изведат общите положения.
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Г-н Валери Апостолов поиска да уточнят припознават ли за общо предложението, споровете, които възникват при тълкуването на КТД и подписаните споразумения по тях, да се отнасят към НИПА за разрешаване като арбитраж.
Г-жа Валентина Зартова отбеляза, че в случая трябва да има доработка, така
че да има изпълнителна сила това решение, изразено като клауза в КТД. Тя предложи компромисен вариант като се запише че, „когато в клауза по КТД е предвидено спора по него да се отнася за разрешаване от НИПА, то компетентен да
го реше е НИПА. По този начин според нея, арбитражът към НИПА ще се изравни с другите арбитражи, тъй като попада в общите разпоредби по ГПК, където
ако двете страни са се договорили за арбитраж, то спорът се решава с арбитраж.
Ако се обединят около идеята тези производства да са безплатни за страните, ще
трябва да се направи анализ, за да е видно, че това не би струвало кой знае колко
като финансиране.
Г-н Владимир Бояджиев, уточни че анализ на процедурите с финансовите
им параметри ще бъдат изготвени и предоставени на проф. Любомир Стефанов,
за да може да се направи в тази част оценка на въздействието. А по въпроса на
г-н Апостолов, той счита, че това е общо мнение, изведено от първия етап по
проекта, а дали е постижимо и как, той няма как да знае.
Предложението на г-жа Зартова бе оставено за допълнително обсъждане, тъй
като според някои експерти, арбитражът е доброволен и ако такъв не е заложен
като клауза в КТД, то страните се лишават от тази възможност.
Друго основно предложения, около което членовете на ЕРГ се обединиха,
бе предложеното от г-н Апостолов, във връзка с приетия заключителен доклад
„Разрешаване на спорове“ „Раздел III. Относно Арбитражната Процедура“ - т.3
стр.24, където той предлага да се създаде нова алинея със следния текст „чл.4,ал.
(2) „Споровете, възникнали при тълкуването и изпълнението на колективните
трудови договори или на подписаните споразумения по колективните трудови
спорове, могат да бъдат отнасяни от страните за разрешаване пред арбитража на Националния институт за помирение и арбитраж“. Предложението бе
прието, с договорка на по късен етап, ако се наложи, да го редактират като
формулировка.
За заключителна част по дискусията, ръководителят на екипа за управление
на проекта г-н Владимир Бояджиев сподели, че намира проведената дискусия
за изключително ползотворна, въпреки, че има доста неща за изглаждане. Голямо значение той придава на факта, че предложенията са представени пред аудитория от експерти извън работната група, и че чрез дебата са очертани рамките
за по нататъшната работа по предмета на проекта. Ръководителят на проекта
благодари на всички присъстващи за участието.
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОТО
НА СТАЧКА
1. Дефиниране на проблема:
Правото на стачка е регламентирано като основно право на работниците и
служителите в чл. 50 от Конституцията на Република България, приета през
месец юли 1990 година.
Началото на съвременната нормативната уредба на правото на стачка на работниците и служителите в България е поставено с приемането на Закона за
уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКСТ) в началото на 1990 година
(месец март) в отговор на сериозната стачна вълна в началото на демократичните промени в България. ЗУКТС е основен закон, който урежда подготовката
и провеждането на стачка, макар че е приет в различна икономическа, социална
и политическа обстановка (1989 – 1990 г.).
1.1. Описание на проблема и причините за неговото възникване
Предложенията за усъвършенстване на нормативната уредба са мотивирани
от факта, че ЗУКТС е един от малко прилаганите нормативни актове, макар да
е един от първите закони, приети в началото на 1990 г. и е един от стабилните
нормативни актове - променян само шест пъти за изтеклите 27 години. Това в
никакъв случай не означава, че законът е съвършен и отговаря на днешните очаквания на обществото. По-скоро обратното - законът съдържа редица непълноти, тъй като новите обществени реалности предполагат възникване на различни
по вид и мащаб КТС в страната, респ. – често прилагане на нормите на ЗУКТС.
Проблемът трябва да се търси в твърде общата регламентация на правоотношенията, разписани в закона и липсата на достатъчно яснота, детайлизация и
конкретизация в нормативните процедури. Това, създава несигурност, предпазливост и дори страх при предприемането на действия по решаването на колективни трудови спорове (КТС). Към изтъкнатото следва да се добави и фактът на
сравнително бедната съдебна практика и на практиката на доброволния арбитраж по материята на КТС.
В ЗУКТС липсва легално дефиниране на понятието „колективен трудов
спор“ и разграничаване на КТС на „спорове за права“ и „спорове за интереси“.
Тъй като понятието „колективен трудов спор“ стои в основата на цялата правна
уредба в ЗУКТС, би следвало то да бъде ясно формулирано в закона, а не да се
извежда по пътя на тълкуването, което създава възможност за редица неясноти
и спорове.
В ЗУКТС не е определен точно моментът на възникване на КТС. По този
начин биха се избегнали обичайните противоречия между страните, относно
началото на спора, като се изясни кога приключват обикновените преговори
между страните и кога започва спорът. Ако при възникване на КТС и предявяване на искане пред работодателя, копие от същите искания бъдат представе131

ни пред Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) и това бъде
изрично регламентирано в ЗУКТС, то моментът на възникване на КТС би бил
ясно определим.
Стачката представлява действие, характеризиращо се със стриктно определени особености. Правото на стачка принадлежи на определена категория лица
- работниците и служителите. Стачката представлява спиране на работата, когато са изпълнени стриктно определени законови изисквания. Тя трябва да се
разграничава от други форми на групов натиск, каквито са например демонстрациите, събранията, митингите и други подобни, но с които често се бърка.
Подобно объркване може да доведе до нарушения на закона и увеличаване на
общественото напрежение. В ЗУКТС е важно да се направи изрично разграничение между стачката и други групови действия.
Необходимо е действащата нормативна уредба да се допълни и прецизира, относно регламентацията на колективните трудови спорове и стачките на
неуредените сега равнища - секторно, териториално, национално, на които тя
фактически се осъществява. Следва в ЗУКТС да се предвидят условия и ред
за провеждане на стачката на тези равнища. Факт е, че законът не забранява
провеждането на отрасловите и браншови стачки, но при действащото законодателство, за да бъдат законно обявена и проведена стачката, следва да бъде
спазена процедурата, очертана в закона, която е уредена на ниво предприятие и
поделение, а липсва такава на ниво отрасъл и бранш.
Приетите от Надзорния съвет (НС) на НИПА, въз основа на ЗУКТС, Правила
за осъществяване на посредничество и арбитраж, следва да се инкорпорират в
закона, а не тези процедури да се разписват в подзаконовата нормативна уредба.
Правната уредба на процедурите по посредничество и арбитраж е непълна и
несъвършена, което до голяма степен обуславя рядкото и непълноценно им използване. Именно несъвършената и схематична законова регламентация, ведно
с липсата на традиции в областта на доброволното уреждане на КТС, се явяват
сериозна пречка за доброволното им разрешаване при новите икономически и
социални реалности, като бъдат избегнати скъпите и продължителни съдебни
процедури.
Не малко въпроси предизвикват и предвидените в ЗУКТС начини и способи за уреждане на КТС. Философията, на която следва да е подчинена законовата регламентация за уреждане на КТС е разглеждането на стачката като
крайно средство за уреждане на спора. Доброволните способи са и следва да
са предпочитаният начин, по който следва да бъде постигнат социален мир.
Те винаги са много по-успешни, отколкото резултатите от която и да е „война“
между социалните партньори. В ЗУКТС следва да се разграничи процедурата
по посредничество от процедурата по помирение. В ЗУКТС следва ясно да се
регламентира, че посредничеството се осъществява изцяло от синдикалните и
работодателските организации по свободно договорена от тях, в съответствие
със закона процедура - в споразумение или в КТД, а помирителните процедури
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да бъдат изрично възложени от закона на НИПА. Между посредничеството и
помирението има същностни различия, които не позволяват употребата на тези
правни институти като синоними. Тъй като терминът „помирение“ фигурира
в самото наименование на НИПА, логично е то да се осъществява именно от
него.
В ЗУКТС следва ясно да се регламентира правното положение на помирителя, като изрично се посочи в закона, че помирителят е служител на НИПА,
назначен от директора на института, след одобрение от Надзорния съвет. По
този начин ще се отговори на желанието на социалните партньори разходите
по помирителните процедури да не са за сметка на страните по спора, а да се
поемат изцяло от държавата, като в случая помирителните процедури ще бъдат
изцяло за сметка на утвърдения бюджет на НИПА. Освен това, по този начин
помирителите ще бъдат равно отдалечени от страните по КТС, което ще създаде
доверие към тяхната обективност и безпристрастност. Така ще намери решение
и въпросът за статута на помирителя – възнаграждение, отпуски и т.н.
В ЗУКТС следва да бъде уредено изрично арбитражното производство, като
бъдат разписани изрично арбитражните процедури. Също така, че липсва законова регламентация, относно характера на споровете, които могат да бъдат
предмет на арбитраж пред НИПА. В ЗУКТС следва да се предвиди възможност споровете по изпълнението и тълкуването на КТД да бъдат включени в
правомощията на НИПА, тъй като са пряко свързани с предмета на дейност на
института и е логично тези спорове да се разглеждат от арбитража към НИПА.
В ЗУКТС следва да се включи разпоредба, регламентираща начина на определяне на възнагражденията на арбитрите в арбитражните производства пред
НИПА.
Необходимо е в ЗУКТС да се отмени § 2, ал.3 от Допълнителните разпоредби, тъй като посоченият в него Указ № 56 отдавна е отменен, а понятието „предприятие“, включващо и заведение, обект и други подобни е регламентирано в §
1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
Необходимо е да бъде преразгледана административно наказателната отговорност по глава пета от ЗУКТС. В сегашните си размери глобите са определени през 2006 год. и вече нямат необходимия превантивен ефект, нито съответстват на размера на щетата, която някоя от страните по КТС може да понесе,
вследствие нарушението на ЗУКТС.
1.2. Проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
Както бе отбелязано, е един от малко прилаганите нормативни актове, което в никакъв случай не означава, че законът е съвършен и отговаря на днешните очаквания на обществото. По-скоро обратното - законът съдържа редица
непълноти, тъй като новите обществени реалности предполагат възникване на
различни по вид и мащаб КТС в страната, респективно – често прилагане на
нормите на ЗУКТС.
Изложените проблеми, свързани със ЗУКТС не могат да се решат в рамките
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на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/
или чрез въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и резултатите от тях
Оценки на нормативния акт и анализи на изпълнението на политиката, както
и резултатите от тях се съдържат в доклад „Предложения за усъвършенстване
на нормативната уредба за уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж и развитие на дейността на НИПА“, разработен по
проект „Разрешаване на спорове“ като Компонент 2 от проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и
подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС.
2. Цели:
Целите на предлаганите промени са в ЗУКТС да бъдат реализирани следните
принципи:
99 принцип на равнопоставеност на страните - наличие на симетрични (аналогични) възможности за действия на всяка от страните, насочени към защита
на интересите им;
99 принцип на коректност, откритост и предвидимост - спазване на морално-етичните норми на поведение в процедурата и сроковете, и изключване на
елемента „изненада“;
99 принцип на зачитане на интересите на всяка от страните;
99 наличие на законови гаранции за спазването на регламентираните задължения на всяка от страните.
3. Идентифициране на заинтересованите страни
Заинтересованите страни от предлаганите законодателни промени са:
99 работниците и служителите;
99 синдикатите;
99 работодателите;
99 работодателските съюзи;
99 държавата (изпълнителна и законодателна власт, местните власти);
99 физически лица и организация, за които може да настъпят вредни последици от провеждането на ефективни стачки.
4. Варианти на действие:
Вариант 0 „Без действие“
Вариант 1: ЗИД на ЗУКСТ, изготвен от проф. Емил Мингов и Марияна Иванова
Вариант 2: ЗИД на ЗУКСТ, изготвен от експерти, представители на работодателските организации
Вариант 3: ЗИД на ЗУКСТ, изготвен от експерти, представители на синдикатите
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5. Негативни въздействия:
Вариант 0
99 загуби за всички заинтересовани страни от предприемане на действия,
които се наричат „стачки“, но на практика са различни форми на граждански
групови действия, които загуби трудно могат да бъдат оценени количествено,
но при масови действия могат да бъдат значителни;
99 ограничаване на възможностите за превенция на стачките чрез ясни процедури за помирение и арбитраж.
Вариант 1
99 Изисква допълнителни разходи по бюджета на НИПА в размер на около
25 000 лева годишно, които имат характер на второстепенни разходи. В посочената сума са включени разходи за заплати, разходи за осигурителни вноски за
сметка на осигурителя, разходи за командировки и консумативи.
Вариант 2
99 Евентуални допълнителни разходи (най-вече на време) на заинтересованите страни, свързани с процедурите за провеждане на стачки.
Вариант 3
99 Евентуални допълнителни разходи на заинтересованите страни, свързани с процедурите за провеждане на стачки на секторно, браншово, отраслово и
национално ниво.
6. Положителни въздействия:
Вариант 0
99 Няма.
Вариант 1
99 Създаване на възможности за подобряване на социалния диалог и превенция на стачките като крайно форма за защита на икономически и социални
интереси.
99 Прецизиране на текстове и процедури, които ще улеснят прилагането на
ЗУКСТ и уреждането на КТС.
Вариант 2
99 Прецизиране на текстове и процедури, които ще улеснят прилагането на
ЗУКСТ и уреждането на КТС.
Вариант 3
99 Регламентиране на процедури за уреждане на КТС и провеждане на стачки на секторно, браншово, отраслово и национално ниво.
7. Потенциални рискове:
Вариант 0
99 несигурност и предпазливост при предприемането на действия за решаването на КТС, което уврежда интересите, както на работниците и служителите, така и на работодателите;
99 предприемане на групови граждански действия, които се наричат „стач135

ки“, но не са такива.
Вариант 1
99 Не са идентифицирани.
Вариант 2
99 Проблеми при прилагането на новите процедури за уреждане на КТС и
провеждане на стачки.
Вариант 3
99 Проблеми при прилагането на новите процедури за уреждане на КТС и
провеждане на стачки на секторно, браншово, отраслово и национално ниво.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се намали
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Не
9. Създават ли се нови регистри? Не.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът засяга пряко МСП
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Не
12. Обществени консултации:
Предложените варианти са обсъдени на работна среща с представители на
социалните партньори, проведена на 27 и 28 септември 2017 г. в Боровец.
По отношение на Вариант 1, представителите на социалните партньори нямаха възражения и като цяло го одобряват.
По Вариант 2 имаше възражения от представителите на синдикатите.
По Вариант 3 имаше възражения от представителите на работодателите.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да
Чл. 28 от Хартата на основните права на европейския съюз
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на
ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
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