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за уреждане на колективни трудови спорове
Проф. д-р Красимира СРЕДКОВА

И В миналия брой на този бюлетин беше разгледан въпросът
за колективните трудови спорове и доброволните способи за тяхното уреждане, в частност посредничеството. Сред способите
за доброволно (без преустановяване на работата по трудовите
правоотношения) уреждане на тези спорове е и трудовият арбитраж.
Нека припомним, че според чл. 1, ал. 1 ЗУКТС колективният трудов спор е спор между работници и служители, о т
една страна, и работодатели, oni друга страна, по въпроси на
трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.
По спора страните могат да участват лично или да бъдат представлявани. Работниците и служителите се представляват о т
техните синдикални организации, ако не са упълномощили други
лица. Работодателите се представляват о т своите законни
представители, доколкото не са упълномощили други лица.
В зависимост о т спорния им предмет, колективните трудови спорове се разделят на спорове за права (правни) и спорове за
интереси (неправни). Това разграничение не е изрично проведено
в закона, но се провежда в правната литература, признава се
о т социалните партньори и се провежда в съдебната практика.
То е важно за реда за разглеждане на трудовия спор и целеното
с него решение.
Правни спорове (спорове за права) са тези, които имат
за предмет установени трудови права и задължения. Тези
спорове се о т н а с я т до съществуващи права и задължения по
трудово правоотношение - по силата на нормативен акт, на колективен трудов договор, на вътрешен акт на работодателя или
на индивидуално споразумение между работника или служителя
и работодателя.Такива са например споровете относно изпълнението на колективния трудов договор (чл. 59 КТ).Те се решават
по съдебен ред (аргумент о т чл. 59 КТ), но законът не забранява
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решаването им и чрез извънсъдебните способи за уреждане на
колективните трудови спорове, вкл. трудов арбитраж.
Неправни спорове (спорове за интереси) са трудовите спорове, които имат за предмет установяване на нови трудови
права и задължения. Те са неправни, защото са свързани с предстоящо отразяване на интересите на страните по трудовите
правоотношения чрез закрепването им в съответни юридически
актове - например в колективния трудов договор. Такъв би бил
например спор при сключването на колективен трудов договор за
установяване на по-високи о т установените в законодателствот о размери на платените годишни отпуски в предприятието.
Тези спорове се уреждат по взаимно съгласиеШеНаду страните или
по специалния ред за уреждане на колективните трудови спорове.
И по т я х е допустим трудов арбитраж.
РЯ За разлика о т някои чуждестранни законодателства, българското трудово законодателство не установява задължение за
използване на извънсъдебен способ за уреждане на колективен
трудов спор, когато е предвиден такъв способ. Общо задължение
на съда при разглеждането на гражданските спорове, каквито
са правните трудови спорове, е в първото'по делото заседание
съдът да прикани страните към спогодба .и да посочи нейните
последици. Ако спогодба не се постигне, съдът прави доклад и
разглежда спора по същество (чл. 145, ал. 3 ГПК).
Само в един случай е предвидено задължително прибягване до трудов арбитраЖ. Той е уреден в чл. 14, ал. 3 ЗУКТС.
Според тази разпоредба, когато страните по спора не постигнат споразумение за осъществяване на минимално необходимите дейности по време на стачка, всяка о т тях може
да поиска о т Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж
(НИПА) въпросът да бъде решен о т едноличен арбитър или арбитражна комисия. За това ще стане дума по-долу.
Н Правната уредба на арбитража за уреждане на колективни трудови спорове се съдържа в чл. 4, ал. 1 и чл. 5-8 ЗУКТС и
Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж; за уреждане на колективните трудови спорове от
НИПА (ПОПА), приети о т Надзорния съвет на НИПА.
I S Арбитражът е извънсъдебен способ за уреждане на колекИнформационен бюлетин по трула

тибен трудов спор о т т р е т о лице. Това т р е т о лице е арбитражният орган.
По силата на чл. 4, ал. 1 ЗУКТС арбитраж по колективни
трудови спорове могат да осъществяват:
а. синдикалните и работодателските организации;
б. Националният институт за помирение и арбитраж. Той урежда споровете чрез арбитри, определени
о т Надзорния съвет на НИПА по предложение на държавата и на представителните работодателски и синдикални организации. Според чл. 15, ал. 2 ПОПА арбитърът
по конкретния спор не може да се намира в отношения
на йерархична зависимост със страна по спора и да е
участвал в уреждането на спора като посредник.
И В зависимост о т състава на арбитражния орган трудовият
арбитраж може да бъде едноличен'и колегиален.
Едноличният арбитражен орган се състои о т едно лице арбитър. Той се определя по взащно съгласие на страните по
спора - при доброволния арбитражни о т директора на НИПА - по
задължителния.
Колегиалният арбитражен орган (арбитражна комисия) се състои о т по равен брой арбитри, определени о т
страните, и председател. Страните определят общия брой на
арбитрите и всяка о т т я х определя по равен брой арбитри о т
списъка на арбитрите. Така определените арбитри избират за
председател друго лице о т списъка.
И Законът за уреждане на колективни трудови спорове (чл. 8)
урежда някои особености в правното положение на арбит р и т е по време на участието им в уреждането на колективен
трудов спор. През това време т е имат правното положение на
изпълнители по граждански договор. За участието им в решаването на спора т е получават възнаграждение от спорещите
страни. Ако арбитрите са работници и служители по трудово
правоотношение, за времето на участието им в решаването на
спора т е имат субективно право на неплатен слуЛебен отпуск, който се зачита за трудов стаЖ.
И

В зависимост о т начина на образуване на арбитражното
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производство трудовият арбитраж може да бъде доброволен и
задължителен.
Арбитражът е доброволен, когато се образува по волята на страните по спора, които определят и състава на
арбитражния орган. Българското законодателство възприема
по принцип доброволния арбитраж - задължителен арбитраж е
допустим само в един изрично предвиден о т закона случай, посочен по-горе (вж. т . 2).
Предпоставките за образуване на доброволен трудов
арбитраж за уреждане на колективен трудов спор са установени
в чл. 4, ал. 1 ЗУКТС:
а. непостигане на споразумение меЖду спорещите странипо реда на непосредствени преговори между т я х или на
преговори с участието на посредник
или
неизпълнение от страна по колективния трудов спор на
установени по взаимно съгласие задължения',
б. общо писмено съгласие на страните по спора. То отразява спорните въпроси, желанието т е да бъдат уредени
чрез арбитраж, искането за тов& и желаните арбитри.
Искането означава и воля на страните да се подчинят
на решението на арбитражния орган. Според чл. 17, ал. 2
ПОПА искането трябва да съдържа: данни за страните
по спора; описание на предмета на спора; описание на
исканията на страните; имена и данни за контакт
на страните по спора и/или на техни представители;
имената по реда на тяхното предпочитане на едноличния арбитър или членовете на арбитражната комисия;
предложение за начало (място, дата и час) на арбитражното производство; предложение за секретар за водене на
протокол по време на арбитражното производство. Към
него страните следва да приложат писмени документи
и други материали в подкрепа на искането, които са о т
съществено значение за решаването на спора (чл. 17,
ал. 3 ПОПА).
В срок до три работни дни о т постъпване на искането директорът на НИПА определя със заповед арбитър или членове
на арбитражната комисия о т списъка, посочен о т страните
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no реда на предпочитането. Той връчва на арбитъра или членовете на арбитражната комисия заповедта за определянето им,
заедно с искането на страните и постъпилите документи и материали. Директорът уведомява писмено страните за състава
на арбитражния орган, за мястото, деня и часа на провеждане
на първото заседание не по-късно о т 24 часа преди началото на
това заседание. Членовете на арбитражната комисия избират
за председател друг арбитър о т списъка на арбитрите и уведомяват за това директора на института, който го определя с
отделна заповед (чл. 17-18 ПОПА).
Арбитршкното производство е оскъдно уредено в чл. 6
ЗУКТС.
Заседанието на арбитражния орган е открито. На него
задължително се призовават спорещите страни. Тяхното присъствие е задължително. Те се изслушват о т арбитражния орган,
който е длъжен да обсъди и представените о т тях доказателства. Той има активна роля, като Следва да напътва страните
и да ги насочва към уреждане на т о р а чрез взаимни отстъпки,
компромиси и търсене на общопрйемливи решения.
Спорът се разглежда най-много в две заседания, с прекъсване
между т я х до седем дни. Страните по спора обаче може да се споразумеят и за друг брой заседания с различна продължителност
на прекъсванията помежду им.
Ен Както беше посочено по-горе ( т . 2), българското законодателство предвижда задължителен арбитраж само в една
хипотеза - за определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка (чл. 14, ал. 3 ЗУКТС). Тази хипотеза
е налице, когато страните по спора не могат да постигнат споразумение за определяне на минималните дейности до т р и дни
преди обявеното начало на стачката. До такъв арбитраж може
да прибегне всяка от страните по спора. Другата страна е
длъжна да го приеме.
В срок до три работни дни о т получаване на искането директорът на НИПА определя едноличен арбитър или арбитражна
комисия. В седемдневен срок о т определянето му арбитражният
орган разглежда и решава спора. Впрочем, това е преобладаваИнформационен бюлетин по трула

щият брой арбитражни производства, проведени о т НИПА за
периода 2003-2012 г. - 87%\
И За разлика о т непосредствените преговори и посредничеството, които може и да не уредят спора, арбитражната процедура
винаги го урежда. По арбитражен ред спорът винаги се решава.
Това може да стане с:
а. АрбитраЛно решение
Арбитражното решение е правораздавателен а к т на
арбитражния орган, в който т о й се произнася като
т р е т о лице и със сила на пресъдено нещо по съществото
на спора. Решението се приема с обикновено мнозинство
о т участващите в заседанието арбитри. Това трябва да
стане в срок до три дни о т приключването на последното
заседание чрез куриер, препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, а при съгласие на съответната страна - и по
електронна поща, както и с други съобщителни средства,
при които връчването може да се установи (чл. 22 ПОПА
във връзка с чл. 7, ал. 3 ЗУКТС). Арбитражното решение е
окончателно - т о влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване или атакуване по друг ред (§ 1, ал. '1 о т ДЗР на ЗУКСТС);
б. Арбитршкно споразумение.
Арбитражното споразумение е акт, който се постановява
о т участващите в арбитражното производство
страни с участието на арбитражния орган. За разлика о т арбитражното решение, което се приема само
о т арбитражния орган, когато страните не постигнат
съгласие по спора, арбитражното споразумение ангажира
както волята на арбитражния орган, така и общата воля
на страните по спора. Както арбитражното решение, така
и арбитражното споразумение е окончателно и подлежи на
изпълнение (§ 1, ал. 1 о т ДЗР на ЗУКСТС). То има значението
на съдебна спогодба.
Ш За съжаление един о т основните недостатъци на Закона
за уреждане на колективни трудови спорове е, че не предвижда
принудително изпълнение на арбитражното решение. Това, заедно с финансовите разходи за страните, е една о т основните
1 Вж.

Анализ на проведените процедури по посредничество и арбитраж
със съдействието на НИПА за периода 2010-2011 г., с. 3.
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причини за слабата популярност на арбитража като способ
за доброволно уреждане на колективните трудови спорове.
Според оскъдната статистика на НИПА за периода 20032011 г., свързана с осъществяваните о т института процедури,
преобладават споровете относно определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка, т.е. с непостигане на
споразумение по тези въпроси между спорещите страни - 87 %
о т всички арбитражни производства2. През периода 2007-2011 г.
в НИПА са образувани 15 арбитражни процедури3. В п е т т е арбитражни процедури през този период в предприятия с национално
значение са били засегнати 11 000 души, а в деветте процедури
по спорове на равнище предприятие - около 14 000 души. В колективния трудов спор в сектор „Образование" са били засегнати
153 000 души4.
2

Вж. Анализ, с. 3.

3

Вж. пак там.
Вж. пак там, с. 8.

4

С какви нормативни промени свързваме
доходите от труд през 2012 r„
и какво да очакваме през 2013 г„
Теменужка ЗЛАТАНОВА,
началник отдел „Жизнен стандарт и доходи от труд"-

МТСП

От 01.07.2012 г. влязоха в сила измененията и допълненията на Закона за държавния служител, с които се
Въведе нов модел на заплащане в държавната
администрация.
С влизането в сила на закона се създават ясни правила за
формирането и увеличаването на работната заплата на служиИнформационен бюлетин по трула

